08

11
1

KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.
THANK YOU FOR YOUR CONTRIBUTION.

2

3

08-11 Nisan April 2015
Sempozyum Onursal Başkanı

Honorary Chairman Of The Symposium
Prof. Dr. Mustafa Kibar
Çukurova Üniversitesi Rektörü Çukurova University Rector

Sempozyum Başkanı

Chairman Of The Symposium
Prof. Dr. Turan Akbaş
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı
Dean, Çukurova University Education Faculty

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri
Symposium Organizing Committee Members
Prof. Suat Karaaslan
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
Chairman of the Symposium Organizing Committee

Prof. Birnur Eraldemir
Prof. Mustafa Okan
Doç. Dr. Assoc. Prof. Nimet Keser
Yard. Doç. Assist. Prof. Özgür Aktaş
Araştırma Görevlisi Research Assistant Handan Narin
Araştırma Görevlisi Research Assistant Kerem Atar
Araştırma Görevlisi Research Assistant Ömer Erdem

Sempozyum Sekreteryası
Symposium Secretariat

Araştırma Görevlisi Research Assistant Handan Narin
Araştırma Görevlisi Research Assistant Kerem Atar

Sempozyum Tasarım Komisyonu
Symposium Design Commission

Yard. Doç. Assist. Prof. Özgür Aktaş
Araştırma Görevlisi Research Assistant Ömer Erdem

4

Sempozyum Bilim Kurulu
Symposium Science Board

Prof. Mehmet Yılmaz
Gazi Üniversitesi, Gazi University

Prof. Halil Yoleri
Prof. Safaa Abd El Salam

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül University

University Of Alexandria, İskenderiye Üniversitesi,

Doç. Dr. Assoc. Prof. Ahu Antmen

Prof. Dr. Hasan Akbulut

Marmara Üniversitesi, Marmara University

Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli University

Doç. Dr. Assoc. Prof. Didem Atiş Özhekim

Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan

Sakarya Üniversitesi, Sakarya University

Ankara Üniversitesi, Ankara Üniversity

Doç. Dr. Assoc. Prof. Cemile Arzu Aytekin

Prof. Saime Dönmezer

Dokuz Eylül Üniversitesi, Dokuz Eylül University

Anadolu Üniversitesi, Anadolu University

Doç. Assoc. Prof. Yusuf Güven

Prof. Birnur Eraldemir

Mersin Üniversitesi, Mersin University

Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Doç. Dr. Assoc. Prof. Havva Halaçeli Metlioğlu

Prof. Leyla Ersin Ekmekçiler
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Ünv., Mimar Sinan Fine Arts University

Prof. Henri Franses
American University Of Beirut, Beyrut Amerikan Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan Gümüş
Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Prof. Dr. Yusuf Gürçınar
Işık Üniversitesi, Işık University

Prof. Sema Ilgaz Temel
Marmara Üniversitesi, Marmara University

Prof. Dr. İnci Deniz Ilgın
Marmara Üniversitesi, Marmara University

Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Doç. Assoc. Prof. Ayşe Sibel Kedik
Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe University

Doç. Dr. Assoc. Prof. İnan Keser
Dicle Üniversitesi, Dicle University

Doç. Dr. Assoc. Prof. Nimet Keser
Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yard. Doç. Assist. Prof. Bahar Arı Dellenbach
Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yard. Doç. Assist. Prof. Hakan Daloğlu
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Gonca İlbeyi Demir

Yard. Doç. Assist. Prof. Yeşim Gürani

Anadolu Üniversitesi, Anadolu University

Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Prof. Suat Karaaslan

Yard. Doç. Dr. Assist. Prof. Nergis Kılınç Mirdalı

Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Prof. Dr. Olcay Kırışoğlu
Prof. Mustafa Okan

Yard. Doç. Assist. Prof. Tülay Özdemir Canbolat

Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yard. Doç. Dr. Assist. Prof. Necdet Sakarya

Prof. Dr. Vedat Özsoy

Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

TOBB Üniversitesi, TOBB University

Yard. Doç. Assist. Prof.Şinasi Tek

Prof. Namık Sarıkavak

Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe University

Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe University

Yard. Doç. Dr. Assist. Prof.Handan Tunç

Prof. Sevim Selamet
Anadolu Üniversitesi, Anadolu University

Prof. Dr. Alexander Uhlig
University Of Duisburg-Essen, Duisburg-Essen Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yüzüncü Yıl University

Yard. Doç. Assist. Prof. Tunç Aslan Tülücü
Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

Öğr. Gör. Lecturer Kazım Artut
Çukurova Üniversitesi, Çukurova University

5

Yrd. Doç. Dr. Bengü BATU
Göstergebilimsel Çözümleme Yöntemi Ve Sanat Yapıtına Uygulanması Süreci // Semiotical Analysis Method and The Process of Its
Application to Artwork. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

08-11 Nisan April 2015
İÇİNDEKİLER

TABLE OF CONTENTS

Doç.Dr. Adnan TÖNEL
Uygulayıcısının Gözünden Türkiye’de Happening Sanatı // The Art
of Happening in Turkey From Performer’s Perspective. . . . . . . . .  11
Uzman Dr. Ahmet ERTAŞ, Doç. Dr. Nimet KESER
Sanat ve Anatomi Kavşağında Bir Tür: Ecorcheler // A Genre At the
Intersection of Art and Anatomy: Ecorches . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Yrd.Doç.Dr. Ayfer UZ
Sanat Eğitiminde Yaratıcığı ve Özgünlüğü Etkileyen Faaliyetlerin
Sorgulanması // Questioning of the Activities Influencing Creativity
and Authenticity in Art Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Yrd.Doç.Dr. Ayhan ÖZER
Sanatın Ve Sanatçının Masumiyet Karinesi // Presumption of Innocence of Art and Artist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31
Yrd. Doç. Dr. Aylin ÇANKAYA
Aristoteles’te Tragedyanın Doğası ve İşlevi Üzerine // The Definiton and Function of Tragedy in Aristotle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

Yrd.Doç. Bora ÖZEN
Çocuklar İçin Multidisipliner İnteraktif Yaratıcı Sanat Atölyesi //
Workshops for Kids With Multidisciplinary Interactive Creative Arts. . . . 97
Arş.Gör. Burcu BÖCEKLER
Bir 19. Yüzyıl Entelektüeli: Louis-Jacques-Mandé Daguerre // An Intellectual of the 19th Century: Louis-Jacques-Mande Daguerre . . . 105
Yrd.Doç. Çağlar UZUN
Sanat Eğitiminin Açmazlarını Anlamak // Understanding the
Dilemma of Art Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115
Yrd.Doç.Dr Derya UZUN AYDIN
Osmanlı’da Gayrimüslim Heykeltraşlar // The Non-Muslim Sculptors in Ottoman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Yrd.Doç.Dr. Ebru ELPE
Xıx. Yüzyıl Bursa Yapılarında Görülen Süsleme Özellikleri //
Ornemantation in 19th. Century Bursa Buildings . . . . . . . . . . . . . 137
Öğr.Gör. Elif ATAMAZ
Modern Yaşamın Tasarım Eğitiminde Yeni Bir Alan; Mekan Grafiği
// Environmental Graphic Design as a New Area For Design Education of Modern Life. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Yrd. Doç. Dr. Elif ŞENEL
Yeni Kavramsalcılık, Feminist Sanat ve Sanatta Kendine Mâl Etme
(Temellük)
Üçgeninde Üç Kadın: Barbara Kruger, Sherrie Levine ve Cindy
Sherman // Three Women in the Triangle of Neo-Conceptualism,
Feminist Art and Appropriation: Barbara Kruger, Sherrie Levine and
Cindy Sherman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
Doç.Dr. Erdal AYGENÇ
İletişim Olgusu Üzerine // About Notion of Communication. . . .  161

Arş.Gör. Ayşe Nahide YILMAZ
Sanatta Başka Bir Kadın Erotisizmi // A Different Eroticism of Women in Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47

Doç.Dr. Erdem ÜNVER
Bir Yetenek Sınavı Analizinde Somutlaşan Sanat Eğitimi Sorunu //
An Analysis of a Talent Examination a Tangible Problem in Art Education.  167

Öğr.El. Dr. Ayşegül Ö. POROY
Günümüzden Bir Sanatçı: Jan Fabre // Jan Fabre: An Artist From
Today With His Interdisiplinary Works. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59

Yrd.Doç. Evrim KAVCAR
Yakın Tarihin Yüce Olmayan Hafızası Bağlamında Anıtların Anlamı
// The Meaning of Monuments in the Context of the Troubled Memory
of Recent History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Arş.Gör. Başak DANACI POLAT
10-12 Yaş Grubu Çocuk Resimlerinde Mitolojik Konulu Hikâyelerin
Yaratıcılığa Etkisinin Belirlenmesinde Uygulama Yöntemlerine
Yönelik Bir Karşılaştırma // A Comparison Regarding The Application of Different Methods For Determining The Effect of Mythology-Based Stories on Creativity in The Drawings of Children Within
The 10-12 Years Old Age Group. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Yrd. Doç. Dr. Başak Kaptan ŞİRAY
Çağdaş Sanat Ve Yerellik // Contemporary Art and Locality. . . . .77

6

Prof.Dr. Fatma ÖZTÜRK, Gülşah POLAT
Türk Tasavvuf Müzik Sanatının Moda ile Etkileşimi // Turkish Sufi
Music of Interaction With Art Fashion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Yrd.Doç.Dr. Ferda ÖZTÜRK KÖMLEKSİZ
Yaşadığım Yer Lefke: Fotoğraf ve Maketlerle Enstelasyon, Ses Ve
Gölge Oyunu // Lefke, The Place I Live: Installation, Voice and Shadow Games With Photographs and Models. . . . . . . . . . . . . . . . . . .195

Doç.Dr. Gonca ERİM, Arş.Gör. Berna COŞKUN ONAN
Lisans Düzeyi Sanat Eğitimi Desen Dersi Uygulamalarında Gölgenin İmgesel Kullanımı: Bir Olgubilim Çalışması // Imaginary Use of
Shade in Drawing Course Practices in Art Education at Undergraduate Level: A Phenomenological Study. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Öğr.Gör. H.Alp ULUDERE
Tasarım Eğitiminde “Kaynak Doğadan Esin” Biçimsel Arayışların Analizi //
Design Education “Source of Nature Inspire” Formal Analysis of Quest. . . 219
Yrd.Doç.Dr. Hasbi ASLAN
Türkiye’de Sanat Eğitiminin Kurumsal İtibarı Bağlamında, 2014 Yılı Güzel Sanatlar Liseleri Başvuru Oranlarına Eleştirel Bir Bakış // A Critical
Approach to Rates of Applications to Fine Arts High Schools in 2014 Within
the Context of Corporate Reputation of Art Education in Turkey. . . . . . . . . . . 227
Doç.Dr. Havva H. METLİOĞLU
Çağdaş Tekstil Tasarımında Yüzey Araştırmaları // Research on Surface Pattern in Contemporary Textile Design. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Yrd.Doç.Dr. Hayal MERİÇ
İstiklal Caddesi ve Çevresindeki Art Nouveau Yapıların Cephelerindeki Demir Malzeme Kullanımı Üzerine Bir Araştırma // An Inquiry
Into the Use of Iron Material on the Facades of Art Nouveau Buildings
on and Around İstiklal Street . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Yrd.Doç. Hülya BOZBIYIK
Sanat ile Bilim Arasındaki Etkileşim ve Heykel Sanatına Yansımaları //
The Interaction Between Art & Science and Reflections to Sculpture Art. 259
Prof.Dr. Hülya İZ BÖLÜKOĞLU, Sevda CEYLAN, Melike BAKAR FINDIKCI
Kültürel Değerlerimizin Görsel Sanatlar Eğitimi Yoluyla Aktarımı
Konusunda Bir Araştırma // Our Cultural Values’ Transfer Through
Visual Arts Education. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Doç.Dr.İbrahim Halil TÜRKER, Işınsu AYAZ
Omü Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Grafik Anasanat Öğrencilerinin Evrensel Sembolleri Anlama Üzerine Bilmişlik Düzeylerini Ölçmeye Yönelik Çalışma // Study Intended to Measure The
Knowledge Levels of Omu Faculty of Education Art Teaching Graphic
Department Students Regarding Universal Symbols. . . . . . . . . . . . . 271

Yrd.Doç. Melek ŞAHİNDOKUYUCU
Basit Ev Yaşamını Devasa Tablolara Dönüştüren Sanatçı; Elizabeth Murray // Elizabeth Murray, An Artist Who Con - Verts Simple
Family Life Into Enormous Painting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Doç. Melih APA
Sanat ve Koordinatlar // Arts and Coordinates. . . . . . . . . . . . . . .  317
Arş.Gör. Meltem KARAKUYU, Öğr.Gör. Aysun YÜREKTEN,
Öğr.Gör. Alper BİLSEL
Özgün Baskıresim Tekniklerinde Alternatif Arayışlari // Alternative Pursuits in Printmaking Art Technics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Prof.Dr. Metin EKER, Yrd.Doç.Dr. Sevinç YANBEYİ BEŞER, Arş.
Gör. Ceylan SEBİK
Sanatın Sanatsal Çözümlemesinde Sanatsal Okuryazarlık ve Kültürel Arkaplan İlişkisi // Literacy-Cultural Background Relationship in the Artistic Analysis of Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Doç. Muhammet ALAGÖZ
Kültürlerarası Sanat Projesi (Interkulturelles Kunstprojekt) Sanatsal Öğretileri // Artistic Tenets of Intercultural Art Project (Interkulturelles Kunstprojekt). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Öğr.Gör. Necmi KARKIN
Estetik Tarihinin Çağdaş Retorikleri // Contemporary Rhetorics of
the History of Aesthetics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Yrd.Doç. Nevin YAVUZ AZERİ, Sevda IŞIK
Ruhsal Sorunların Çözümünde Resim Dilinin Kullanımı ve Biçimlerin Yorumlanması // In the Analysis of Mental Problems Use of
Pictural Language and Interpretation of Forms . . . . . . . . . . . . . . 349
Yrd.Doç.Dr. Nuray MAMUR
“Z” Kuşağına Sanatı Nasıl Öğretmeliyiz? // How Should We Teach
Visual Art to Generation Z?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Doç. Nurbiye UZ
Canlı Tablo: “Coucou Bazar” ve Jean Dubuffet’nin Heykel Anlayışı
// Live Painting: “Coucou Bazar” and Jean Dubuffet’s Perception of
Sculpture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Öğr.Gör. Kazım ARTUT
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Desen Çizme Beceri ve Algılarına İlişkin
Görüşlerinin İncelenmesi // The Evaluation of Interviews Related to Perception and Drawing Skills of Prospective Elementary-Teachers. . . . . 279

Yrd.Doç. Özgür AKTAŞ
Güncellenmiş İmge Temsilleri: Gezi Süreci, “Duran Adam” Örneği
// Updated Image Represantations: Gezi Process, The Example of
“The Standing Man”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

Arş.Gör. Kerem ATAR
Figüratif Resimde Bedenin İmgeleştirilmesi Bağlamında Philip Pearlstein Resimleri // Figurative Painting in the Context of the Body’s
Image Property to Gain Philip Pearlstein Photos. . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Yrd.Doç.Dr. Özgür YERLİ
Hdr (High Dynamıc Range) Tekniğinin Fotoğraf Sanatında Kullanım Alanları // Using Areas of Hdr (High Dynamic Range) Techniques in Photo Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Yrd.Doç.Dr. Keriman PEKKAN, Doç.Nurettin GÜLAÇTI, Yalçın GÜN
Yüksek Parlaklığa Sahip Şeffaf SiO2-PbO Sır Sisteminde Fe2O3,
MnO, CoO ve Cuo’in Etkisi // Effect of Fe2O3, MnO, CoO and Cuo In High
Gloss Transparant SiO2-PbO Glaze Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Yrd.Doç.Dr. Özgür YERLİ, Arş.Gör. Sertaç KAYA
Bahçe Sanatının Tarihsel Gelişimi // Historical Development of
Gardening Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Prof. Dr. Mahmut ÖZTÜRK
Neoliberalizmin Etnisiteci-Dinci-Mezhepçi-Aşırı Cinsiyetçi Yaklaşımlarının Sanat ve Sanat Eğitimi Alanlarına Müdahaleleri // Interventions of Ethnicity Driven-Fundamentalist-Sectarian-Highly Sexist
Approaches of Neoliberalism on Art and Art Education. . . . . . . . . . . 299

Dr. Rukiye DİLLİ
Görsel Kültür Tabanlı Öğretim Yönteminin Farklı Yaş Gruplarındaki Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi // Effects of
Visual Culture Based Teaching Method on Critical Thinking Skills of
Students of Different Ages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

7

Öğr.Gör. Ş. Selim YAZICI, Öğr.Gör. Aylin AYDIN KAYI
Çini Süsleme Sanatında Lale Motifi // Tulip Motifs in Tile Ornament Art. . 417
Dr. Seher UYSAL
Yaratıcı Bir Eylem ve Malzeme Olarak Gündelik Hayat // The Story
of Everyday as a Creative Method and Materia. . . . . . . . . . . . . . . . 427
Öğr.Gör.Dr. Seza SİNANLAR USLU
A New Art Historıcal Interpretation of the Composition of the Wedding at Cana By Giotto // Giotto’nun Cana’da Düğün Kompozisyonu’nun Yeni Bir Sanat Tarihsel Yorumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Yrd.Doç.Dr. Sibel ALMELEK İŞMAN
Avrupa Resim Sanatında Singerie: İnsan Gibi Maymunlar // Singerie in the European Art of Painting: Monkeys as People. . . . . . . . 441
Sinem ALPASLAN ASİLTÜRK
Resmin Oluşum Sürecinde Çocukların Tercihleri: Verilen Bir Konu
Üzerinde Çalışma ya da Kendi Belirledikleri Bir Konu Üzerinde Çalışma // In the Formation Process of Painting, Children Preference:
Painting on Given Subject or Painting on Their Own Subject. . . . . . . 449
Songül MOLLAOĞLU, Yrd.Doç. Sebahat D. AKKAYA
Tipografik Alanda Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi // Analysis Of
the Graduate Theses in the Field of Typography . . . . . . . . . . . . . . 455
Öğr.Gör. Tamer TUĞRUL
Nahcivan Tasvir Sanatında, Tezgâh Boya Ressamlığının Portre ve
Manzara Sanatçısı Behruz Kengerli’nin Sanatına Değinilerek Göçerli Bir Kadın Portresi Adlı Yapıtına Dört Disiplin Açısından Bakılarak Analiz Edilmesi // The Analysis of the Portrait of a Migrating
Woman in Terms of Four Disciplines By Mentioning the Art of Behruz
Kengerli–Artist of Portrait and Landscape Painting of Countertop
Painting in Nakhchivan Description Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463
Arş.Gör. Tuğba TAŞTAN, Arş.Gör. Bahadır UÇAN
Türkiye’de Çağdaş Sanatta Canlandırma (Animasyon) Uygulamaları // Animation Applications in Contemporary Art in Turkey. . . 469
Tülay GÜMÜŞER
Postmodernizm’de Sanatsal Üretim ve Retorik Söylemler: Doğu-Batı Bağlamında Genel Bir Bakış // Artistic Productions and
Rhetorical Discources in Postmodernism: A General View Within the
East-West Context. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477
Öğr.Gör. Türker EROL, Doç.Dr. Fazlı ARSLAN
Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Müzikli Oyun Alanında Çalışan Besteciler ve Bu Alanın Problemleri Üzerine Değerlendirmeler
// Considerations on Musicals and Composers in Field of Turkish Theatre in Republic Period And Its Present Day Condition. . . . . . . . . . . . 485
Öğr.Gör. Yıldız ÖZFIRAT
19. Yüzyıl Batı Resim Sanatında Doğu Batı Etkileşimi: Osman Hamdi ve Fausto Zonaro’nun Karşılaştırılması // Interection Between
East- West on the 19th Century Art of Painting: Comparison of Osman Hamdi and Fausto Zonaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

8

DEKAN DEAN

Akademik hayatın bir parçası olan sempozyumlar, kongreler, paneller bir bilimsel etkinlik olmanın yanı sıra bilginin paylaşılması,
dolaşımı ve yeni bilgilerin üretilmesi açısından da oldukça önemli
etkinliklerdir. 1986 – 1987 eğitim öğretim döneminde akademik
yaşama merhaba diyen Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Resim-İş Eğitimi Bölümü, kuruluşundan yedi yıl sonra ulusal düzeyde ilk sempozyum deneyimini yaşamış ve “Türkiye’de Plastik
Sanatlar Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Seçimi ve Programların Çağdaşlaştırılması “ konulu oldukça önemli
ve geniş katılımlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmıştır.
Sanat eğitiminin hem birey hem de toplum açısından vazgeçilmez
ve yaşam boyu elde edilmesi gereken bir eğitim alanı olması düşüncesinden hareketle, yeni bir sempozyum etkinliğini ikinci kez
aynı heyecan ve duygularla yaşamak ve yaşatmak için düzenlemiş
bulunuyoruz. “1. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu”
öncelikle üniversitemizin eğitim sürecine ve bölgemizin sanat
kültürüne önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca üniversitemiz
öğrencilerinin ve akademik elemanlarının yurt dışından ve Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen sanatçıların çalışmalarıyla,
fikirleriyle karşılaşmasını, tanışmasını sağlayacak ve önemli bir
eğitim ortamı sunacaktır. Sempozyumumuza katılan değerli sanatçılar ve sanat eğitimcileri, sanatın ve sanat eğitiminin güncel
sorunlarına değinmek, çözüm önerilerinde bulunmak, çağdaş
dünyada sanat eğitiminde yeni yaklaşımları tanıtmak, görsel
sanatların farklı alanlarındaki yenilikleri ve teknikleri ortaya
koymak vb. konuları tartışacaklardır. Bu tartışmaların sonucunda
ortaya çıkan değerli düşüncelerin tüm örgün ve yaygın eğitim
kurumlarımızla birlikte toplumumuza yararlı olacağı düşüncesindeyim.
Adana’ya gelerek, sempozyumumuza araştırmalarıyla katkı
sunan değerli sanat ve bilim insanlarına teşekkürü bir borç bilim.
Ayrıca Sempozyumumuzun düzenlenmesinde maddi ve manevi
desteğini hep arkamızda hissettiğimiz Çukurova Üniversitesi
Rektörlük makamına, sempozyumumuzun aksamadan gerçekleşmesinde önemli maddi katkılar sunan Adana Çimento Sanayi,
Medline Hastaneler Grubu, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana
Seyhan Belediyesi ve Adana Çukurova Belediyesine gönülden
teşekkür ederim.

As a part of the academic life, symposiums, congresses and panels are not only scientific activities but are also very important
events for sharing, circulating the information and to produce
new information. Greeting the academic life in 1986 – 1987
education season, Çukurova University Faculty of Education Fine
Arts Education Department experienced its first symposium
experience at national level seven years after its foundation and
hosted a very important symposium with broad participation
named “Student Selection and Modernisation of Programs at
Higher Education Institutions that provide Plastic Arts Education
in Turkey”
Considering that the art education is dispensable both for the
individuals and for the society and should be a field of education
to be acquired lifetime, we have organized a new symposium
event to enjoy it for the second time with the same enthusiasm
and emotions. “The 1st International Art Research Symposium”
will, first, make significant contributions to the education process
of our university and the culture of art in our region. Furthermore, it will also make it possible for our students and academic
staff to encounter and meet the works and ideas of artists abroad
and from various regions of Türkiye and will present an important
education environment. The distinguished artists and art instructors who attend our symposium will discuss topics such as
mentioning the current issues in art and art education, proposing
solutions, introducing new approaches in art education in modern
world, presenting innovations and techniques in different fields of
visual arts etc. I believe that the precious thoughts that come out
as the result of these discussions will be beneficial to all our formal and mass education institutions and as well as our society.
I would like to express my gratitude to all artists and scientists
who have come to Adana and contributed to our symposium with
their researches. Besides, I sincerely thank Çukurova University Rectorship Office for their moral and material support in
organizing the symposium and Adana Cement Industry, Medline
Hospital Group, Adana Metropolitan Municipality, Adana Seyhan
Municipality and Adana Çukurova Municipality who made significant material contributions as to enable us to perform our
symposium perfectly.
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UYGULAYICISININ GÖZÜNDEN
TÜRKİYE’DE HAPPENING SANATI
THE ART OF HAPPENING IN TURKEY FROM
PERFORMER’S PERSPECTIVE
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ÖZET ABSTRACT
Dünya’da 1960’lı yıllarda ortaya çıkan muhalif sanat
eylemleri, biçimciliğe bir tepki olmayıp, önceki sanatın kabulleri ve önermelerini sorgulayarak, bu alanda
alternatif reaksiyonlar ve malzemeler sunmuşlardır.
Bu da sanatçının ve izleyicinin merkezi rolünü yeniden
biçimlendirmiş ve sanatın ve sanat yapıtının tanımını
genişletmiştir. Bu sanat eylemlerinden biri olan Happening Sanatı disiplinlerarası yaklaşımı ile beden, müzik, dans, şiir, tiyatro, video gibi diğer sanat alanlarını
kapsamakta ve canlı sanatçı eylemleri olarak güncel
sanatta yer almaktadır. Bu makalede de; uygulayıcısının gözünden Türkiye’de happening serüveni, dünyadaki kaynakları da gözlemlenerek, happening sanatının sunduğu alternatif görme ve gösterme biçimleriyle
disiplinlerarası yaklaşımla tarihsel süreç içerisinde
ortaya koymaya çalışılmıştır.
Art perspectives which came out in 1960’s, not only have
been a reaction against formalism but also have presented alternative techniques and materials by interrogating former art’s acceptances and proposals. In this
way, they have reshaped the role of artist and spectator
and have expanded the definition of art and artwork.
With interdisciplinary perspective, Happening Art, which
is one of the these art perspectives, comprises other art
areas like music, dance, poem, theater, video and takes
part in today’s art as living artist actions. In this article,
using different sources, alternative tendencies and
interdisciplinary perspectives, which are presented by
happening art, are pointed out in historical process.
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Giriş
Sanatın geleneksel atmosferinden sıyrılması özellikle de Duchamp’ın hazır nesnelerinden sonra, sanatı
düşünsel bir zemine taşımıştır. 1960’lı yıllardan itibaren
performans sanatı, kavramsal sanat, yoksul sanat,
fluxus v.b. akımlar düşünceye önem veren anlayışlar
izlemiştir. 1960 sonrası avantgart tiyatro ile performans
sanat ilişkisi, dans ile performans sanat ilişkisi içinde
yapılan performanslar ya da happeningler günümüze
kadar gelmiştir.
Happening (oluşum) sanat ve yaşam arasındaki bir
iletişim araştırmasının sonucunda ortaya çıkmıştır.
Amerika kökenli bu yeni anlatım biçiminin ortaya çıkış
hazırlıkları 1952’de ABD’de Black Mountain College’de,
Merce Cunningham, John Cage, Robert Rauschenberg’in karşılaşmasıyla istikamet almıştır. Bu yazar ve
şairler dostlarının da yardımlarıyla resim, dans, müzik,
şiir, filmler ve plaklarla gösteriler düzenlemişlerdir.
Aralarındaki tek ortaklık aynı yerde bulunmalarından
kaynaklanmıştır. Bu sanatçının özgürlüğünün güçlü
bir biçimde doğrulanmasıdır; sanatçının sanatın pazar
tarafından kullanılmasına (sanat yapıtının toplanıp sonradan değerlendirilmesi) şiddetle reddedişi ve yitirilmiş
olan değerleri geri alışıdır. Marcel Duchamp’ın alaycı
boyutunun yeniden canlandırılışıdır.
Happeningler izleyiciye çeşitli duygular vermiş ama bu
duygulara ilişkin hiçbir yorum aktarmamıştır. Olayın
kurgusu, örtüşen birimlerden oluştuğu için bireyler
arasındaki ilişkinin katılımcı / izleyici kurmak zorundadır. Bir başka deyişle, tipik bir oluşum, sonsuz kesintili,
çok odaklı, açık uçlu olduğundan birbirini izlemediğinden ve tekrarlandığından izleyici, gerçek bir sahnede
yer alan bu doğaçlamanın yarattığı etkileşimle olayın
anlamını kendi üretmek zorundaydı. Happeninglerin
parametreleri, avangart sanatın estetik bir etkinlik değil
de doğruyu arayan felsefi bir arayışı araştırma olduğu
varsayımından hareketle belirlenmişti. Bu sanatçılar
alışkanlıkların yerine deneyi ve araştırmayı koymak
istiyorlardı.

Amaç
Dünya’da halen sanatsal yaşam bulan Happening
Sanatının, ülkemizde pek az da olsa denenmiş örnekleriyle tarihe bir ışık tutmak ve bu alanda çalışma yapmak
isteyen ve diğer sanatlarla bağlarını bulgulamak, araştırmak isteyenlerle, kavramın içini dolduracak sanat
öğrencileri için araştırma alanına dönüştürmek.

Problem
Happening ve benzeri kavramsal sanatların, ülkemizde
hala uygulayıcı yetersizliği ve toplum tarafından kabul
görmeme ve üstelik denetlenen kamusal ortamlarda
karşılaştığı engellerin belgelenememiş olması bir
12

problemdir. Bu alanda yapılan çalışmaların diğer sanat
dalları ile ilgili çalışma yapan araştırmacılara ulaştırılamamasından kaynaklı iletişimsizlik de düşündürücüdür.

Yöntem ve Sınırlılık
Happening eylemi, özellikle bir uygulamalı araştırma
yöntemidir. Uygulamalı araştırma yöntemi, uygulamada işlevsel gereksinimlere karşılık olacak iş görecek
bilgilere ulaşmak amacıyla yapılan araştırmalardır.
Happening Sanatı burada tamamen uygulayıcısı /
uygulayıcıları tarafından uygulanırken, seyirci sayısının
yetersiz oluşu, var olanların da hedeflenen algı ve alımlama düzeyinde olmamaları, Türkiye’de konuyla ilgili
yeterli örnek ve uygulayıcısının olmaması, açık mekanlarda yapılmak istenip de politik içeriğinden dolayı ya
vereceği mesaj nedeniyle engellenme olasılığı bulunan
ya da engellenen happeningler olduğundan sınırlılık
bağlamında uygulayıcısını tek başına araştırma yapmak
zorunda bırakmıştır.

Bulgular
Happening Sanatı ile diğer performans sanatları ve tiyatro arasında bir bağ kurulmaya çalışılmış ve sonuçta
Happeningin pek çok sahne ve gösteri sanatının yaratım
süreçlerine öncülük ettiği bulgulanmıştır.
Happening’e İlişkin Bulgular
Bu bölümdeki bulgulara; Google Arama Motoruna,
sırasıyla: “Happening”, “Happening nedir?”, “Türkiye’de
Happening” yazılmış ve ilk sonuçlara arama sayfasındaki, farklı içerikler incelenerek ulaşılmıştır.
Happening Nedir?
Günümüzde en sık başvurulan online bilgi kaynağı
Vikipedi Özgür Ansiklopedi, “Happening” başlığında,
ulaşılabilecek tanımını şöyle yapar:
Happening, teatral doğası olup senaryo dahilinde olmadan,
doğaçlama yoluyla yapılan bir çeşit sanatsal etkinliktir. Terim olarak ilk defa, Allan Kaprow’un “6 Bölümlük 18 Happening” (18 Happenings in 6 Parts) isimli eserinde kullanılmış
ve yaygınlaşmıştır. Slayt gösterileri, dans, koku ve tat gibi
hislere hitap eden etkinliklerin sahnelenmesi ve tecrübe
edilmesi ön plana çıkar. Birçok örneğinde izleyici katılımı
önemlidir ve ortaya çıkan estetik etki, tecrübe edilen etkinliklerin bileşimidir.

Bu tanımlamanın, açıklayıcı bir ifade olmaktan çok
tanımlamaya yönelik bir çıkarım ve kavramın avangart
sanat oluşuna yakınlaştırıldığı görülür. Vikipedi’de
Happening için verilen bu kısa tanım, ortalama bilgi
düzeyindeki kişilerin kolayca kavrayamayacağı bir
ifade olmaktan öte gitmemektedir. Burada sözü edilen
anlayış, sadece sanata ilişkin kavramları açımlayabilen
okurlarca deşifre edilebileceklerdir.

bunları. Happening üstünde Dada’nın da çok büyük etkisi
olmuştur. Happening’în önde gelen isimlerinden John
Cage çeşitli yerlerde verdiği konferanslarda sözkonusu
Dada etkisini etkin biçimde anlatmıştır. Happening 1960
sonlarına doğru yerini Gövdesel Sanata ve Performance’a
bırakmıştır.

Yanısıra temel gereksinimi avangart sanat ve akımlarını araştıran akademik çalışmalar için bu tanımlamalar başvuru kaynağı olamayacak kadar yetersizdir.
Vikipedi’nin bu yaklaşımı anlaşılırlık ve öğreticilikten
uzaktadır. Happeningin tanımına bu yoldan ulaşmaya
çalışan hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak
olduğu da görülmektedir. Vikipedi kaynakçasında ayrıca
Türkiye’den hiçbir happening örneğine yer verilmemiş
olması ise doğaldır, çünkü Türkiye’de happening örneği
diyebileceğimiz performansların sayısı yok denecek
kadar azdır.

Yukarıda verilen happening örneklerinde happeningin
evrensel bir olgu ve olaylar zinciri olarak performatif
stilde şekillenip yaşadığımız çağı sorgulayarak bugüne
geldiğini; toplumsal, dinsel ve diğer yerel değerleri de
katarak zenginleştiğini belgelemektedir.

İkinci tanım ise “Görselsanatlar.org” adresinde verilmiştir. Burada Happening’in sözlük anlamı üzerinde
durulur ve örnekler halinde bu tanımlara yer verilir.

Happening tiyatro değildir
Happeningleri tiyatrodan ayıran özellikleri ise şöyle
sıralayabiliriz. Happeningler;

Happening (Oluşum) Sanat tarihine ilk kez 1959’da, Allan
Kaprow’un New York Reuben Galerisi’ndeki “6 Bölümde 18
Olay” adlı gösterisiyle giren Happening özellikle New York,
Paris, Venedik, Viyana, Düsseldorf, Buenos Aires ve Tokyo’da yaygınlaşmıştır. Allan Kaprow’un 1959’da düzenlediği
Happening hızla yayılmaya başlar. Bu gösteride sanatçılar
bir şeyler okuyor, pantomim yapıyor, resim çiziyor, keman,
flüt ya da gitar çalıyorlardı. Bu sırada seyirciler de salonlar
arasında dolaşıyor ve davetin amacı olan Happeninglere
katılıyorlardı. Bütün bu farklı emprovizasyonlar arasında
bağ kuracak olan seyircidir. Kaprow’a göre Happening
“farklı zamanlarda ve yerlerde tamamlanan ya da algılanan
bir tür eylem kolajıdır, eylemin sanatçı açısından açık seçik
hiçbir anlamı olamaz.” Gerçekten de Happeningi resmi olarak tanımlayan hiçbir bildiri ya da program olmadığından
bu etkinlik çok, farklı biçimlerde gerçekleşebilmektedir.
Happeningler tiyatro salonlarında ya da yerlerde sahnelenebilir. Dekorlarla oluşturulan bir sahnede tasarlanmış ya
da emprovize olarak sahnelenen olaylardır. Happeninglerin
dünyanın birçok bölgesinde çok hızlı bir biçimde yayılmasının nedeni bu türün kendine özgü bir özendiriciliği olmasına
bağlanabilir. Eskiden olduğu gibi, bir galeride sergilenmek
üzere eserlerini düzenleyip, sonra bir adım geriden izleyicilerin onlara gösterdikleri ilgiyi seyretme gibi soğuk bir
işlemden kurtulan sanatçı, seyircisiyle kişisel olarak yakın
bir bağ kurmuş oluyordu. İzleyicilerin cephesinde ise bir
oyun yada sirk görünümü altında sunulan olaylara, zaman
ve dikkatini verme alışkanlığı doğuyor, sanatçını yapıtını belirli bir yere ve onu uydurabilme fırsatı elde etmiş oluyordu.

1- Sanat ile yaşam arasındaki çizgi olabildiğince akışkan, hatta belki de belirsiz olmalıdır. İnsan yapısıyla
hazır arasındaki karşılıklı ilişki böylece azami potansiyeline ulaşacaktır. Bu bağlantı açıklayıcı olmasa bile, en
azından eseri kimse bu veya şu üstün eserle karşılaştıramayacağından, eser hiçbir zaman kötü sanat örneği
olmayacaktır.

Bu sitedeki tanımlama da happening için diğer sitelerde
rastlanan tanımlardandır. Ancak bu tanımlama içerisinde de Türkiye’de happening örnekleri olup olmadığı
konusunda kesin bir bilgi verilmemiş ve bir örnekleme
yapılmamıştır. Ancak dünyadaki örneklerinden söz
edilmiştir.
Red Grooms aktörlerin sahnede yangından kaçmak için
kendilerinin peş peşe pencerelerden attığı bir dekor
oluşturarak müzikal bir komedi sergilemiştir: Burning
Building (1962), 1963’te Claes Oldenburg patenli insanlar ve
Kennedy’nin cenaze töreni dolayısıyla televizyonda gördüğü
limuzin kortejinin taklidi siyah arabalarla Autobodys’i
gerçekleştirir. Ja-ponya’daysa gurup Gutaî eskiden beri
gerçekleştirdiği gösterilerle bir tür Happening yapmaktaydı. Ama 1960 yılı başlarında New York’ta kimse tanımıyordu

2- Bir happening, birkaç geniş aralıkla, hemen hareket
eden ve değişen mekanda yapılmalıdır. Tek bir gösteri
mekanı statik olmaya eğilimlidir. Bunlardan da önemlisi, geleneksel tiyatro uygulamalarına benzer.
3- Katı bir program uygulamaktan kaçınılmalı ama,
çeşitlendirebilmek ve kesintiye uğratabilmek, hatta
sonsuz kılabilmek için zaman tanımalı.
4- Oluşturulan sadece bir kez sahnelendirilmelidir.
Happening türünün şansa veya malzemenin önüne veya
olayların değişebilirliğine bağlı olarak tekrarlanması
neredeyse imkansızdır.
5- Seyirci sonunda tamamen ortadan kalkmalıdır. Bu
şekilde bütün elemanlar, insanlar, uzam, belirli malzemeler ve ortamın özellikleri o zaman bütünlenebilir.
6- Sanatsal geleneğin incelenmiş, gelişmiş alışkanlıklarından kaçınılmalıdır.
7- Oluşturulan, sınırlı bir matris içinde oluşmaz ve
içerdiği olaylar arasında ussal bir ilişki kurma amacı
gütmüyorsa da düşüncel bir anlam taşır.
Happeningin ilk uygulamaları New York’ta 1961’lerde
çoğu soyut dışavurumcu, pop sanat ve kavramsal sanat
alıntılarına bağlı olarak Amerikalı sanatçılar tarafından
geliştirilmiştir.
Happeningler ile fluxus temelde birbirine benzemekle
birlikte bir noktada ayrılırlar. Fluxus gerçekleştirdiği işleri tekrar tekrar sahneleyebiliyor ve izleyici bu olaylara
ya hiç katılmıyor ya da sınırlı katılım sağlıyor.
Happeninglerin ve öteki gösteri türlerinin tüm batı
dünyasında bu denli hızla yayılması bir sanat biçiminin
sunduğu kendine özgü teşvik edici yanlara bağlanabilir.
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1962’den itibaren Avrupa’da her türlü Happening
sergilenmeye başladı. Happening görsel sanatlarla
sahne sanatları arasında bir girişim sağlamıştır. Living
Theater ve Julian Beck’in tiyatro alanında bu konularda
çalışan ve Happeningi benimseyen sanatçılara önemli
katkıları olmuştur.
1960 yıllarının sonunda Happeningden etkilenen (esinlenen)
iki eğilim ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri sanatçının kendi
vücudunu sanat malzemesi olarak kullandığı Vücut sanatı
(Body Art) diğeri ise, bünyesinde küçük anlatım parçalarına
da yer veren Action- Performance’dir. (1960 Sonrası Sanat,
S.Germener, s.22-23)

Oluşumların ve çevresel sanatın yaratıcılarından olan
Kaprow, izleyiciyi etkin kılan tek kezlik düzenlemeleriyle
20 yüzyıl sanatına yeni boyutlar katmıştır.
ABD’li Allan Kaprow (d.1927) sanat tarihi eğitimi görmüş, 1957’den başlayarak iki yıl kadar John Cage’in
New York Yeni Toplumsal Araştırmalar okulundaki
deneysel müzik dersleri izlemiştir.
Sanatçı, Cage’den estetik bir düzenlemedeki rastlantı ve
belirsizlik kavramını öğrenmiş, onun müzik konusundaki oluşumlarından yararlanmış, izleyici kitlesinin etkin
katılım olanaklarını fark etmiştir. 1958’de Art News
dergisinde yayınlan bir yazıda, güzel sanatlarda usta
işçiliğin ve kalıcılığın bırakılarak, bozulabilir dayanıksız
malzemeye yönelinmesini savunmuştur.
Kaprow’a göre birleştirme “dokunabilir ve çevresinde
dolaşabilir”, çevresel sanat ise “içinde dolaşabilir” etkinlikleridir. Oysa “oluşum” izleyicinin gerçekten katılacağı ve artık herhangi bir müze yada galeriye bağlanma
zorunluluğu olmayan tek özgün “olay”dır.
ABD’li Allan Kaprow (1927-2006), ressam, assemblage
sanatçısı, eğitmen, sanat teorisyeni, Performans Sanatı
kavramının oluşumunda öncü, Happening’in gelişmesine ve teorisine katkıda bulunmuş bir sanatçıdır.
1958’de Kaprow “Jackson Pollock’un Mirası” başlıklı
makaleyi yayınlamıştır. Bu makalede Kaprow boya, sandalye, yiyecek, neon ışıkları, duman, su, eski çoraplar,
bir köpek, filmler gibi nesnelerden yapılan, kalıcı olmayan bir sanat talep eder. Bu metinde Kaprow, Happening
(Etkinlik/Oluşum) terimini ilk defa kullanır.
Kaprow’un yaptığı işe dair bir diğer tanım en can alıcı
ifadelerden birini de barındırır:
“gerçek, büyük olasılıkla küresel çevre, bizi giderek daha
katılımcı bir biçimde işin içine dahil olmaya zorlayacak...
gökyüzü, okyanus tabanı, kışlık tatil yerleri, moteller,
arabaların hareketleri, kamu hizmetleri ve iletişim araçları
gibi verili doğal ve kentsel çevrelere tepki vermek adına
hareket edeceğiz.” (www.kaprow.org, 2015)

Ünlü sanatçı ve kuramcı Allan Kaprow’un bu tanımlamasına ve yaklaşımına göre, happening yeni bir boyuta
ulaşmaktadır. Sanatının sistem kırıcı ve eleştirel bir
yönü olduğunun altını çizmektedir. Bu yaklaşım happe14

ningi alımlayıcısı bakımından, hem cazip bir aktivizm ve
adrenalin hem de çevreci ve provakatif kılacak sonuçlar
doğurabilecektir. Sanat ve hayat rekabet halindedir. Bir
zamanlar yaşamdan üstün gibi görünen sanat, modern
dönemde hayata yenilir. Hayat, bu yarışı kazandığı için
de sanat, hayata katılmaktadır. Ya da hayat tarafından
sömürgeleştirilmektedir.
Kaprow’un sayıları 200’ü aşan Happening’leri zaman
içinde değişime uğramıştır. En sonunda Kaprow çalışmalarını “Etkinlikler” diye adlandırdığı, gündelik hayatla
uyum içindeki normal insan etkinliğinin araştırılmasına
adanmış, bir ya da birkaç oyuncu için yazılmış parçalara
çevirmiştir. Kaprow ayrıca sanat-olmayan-sanat kavramıyla da bilinmektedir. Red Grooms, Jim Dine, Robert
Whitman, David Tudor ve Yves Klein o dönemin Happening sanatçılarından bazılarıdır. Happening sanatçısı
olan ve adı Pop Art ile de anılan Claes Oldenburg gibi
çok sayıda ünlü sanatçı Kaprow’u kendilerini etkileyen
kaynaklardan birisi olarak anar. Allan Kaprow sırasıyla
Fluxus, Performans Sanatı ve Yerleştirme Sanatı’nı
(Enstalasyon) etkilemiştir. Kaprow’un Happening’leri
Fluxus’u; geç 60’larda ve 70’lerde Performans Sanatını; Çağdaş Sanat’a çok büyük etkisi olan çoklu ortam
(multimedia) ve günlük hayatın sanatını önemli ölçüde
yönlendirmiştir.
Türkiye’de happening
Türkiye’de 1988 yılında happening sanatı ile ilgilenmeye
başlayan Tönel, Oluşumlarının kurgularını, düzenlenmiş
olmaktan çok farklı olguların birleştirilmiş olmasına
bağlar. Bu bakımdan aşağıda örneklerini göreceğimiz
happeninglerinde, 20. Yüzyılın temel sorunu iletişimsizlikten çokça beslenmiş, gerçeküstücü mekanlar
sahnelemelerinde onu oldukça etkilemiştir.
İlk happening : Haykırma Happeningi
Adnan Tönel ilk happeningini 1988’de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğrenciyken, Konservatuvar müdürü Ergen Korkmaz’a bir mektup yazarak
başlatır. Kadıköy’de bulunan Konservatuvarın Konser ve
Bale Salonu olarak kullanılan mekanını “Haykırma” adlı
bir happening için kullanmak izni istemektedir. Tiyatro
bölümü öğrencileri rutin klasik tiradlarını çalışırken
Tönel, bale bölümü, vurmalı, nefesli ve yaylı sazlar
bölümlerinde okuyan arkadaşlarına böyle bir oluşuma
katılmaları için baskılı bir davetiye yollamış, ardından
çağrılanlardan bazılarına, içinde kağıt parçaları, tahta,
fotoğraf kesilip oyulmuş figürler, baretler, tulumlar, boyalı parçalar ve olayın yapılacağı yerin krokisini içeren
gizemli bir paket iletmiştir.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale ve
Konser Salonu tarihi bir güne tanıklık edecektir, Dadacı
mizansenlerin, pantomim kolajların ve hareketli soyut
ve atonal müziğin devindiği nefesli saz beşlisi Pink
Panter’i seslendirmektedir. Işıkların söndüğü anlık bir bölümde tıka basa dolu salonda herkes çığlık
çığlığa bağırmaya haykırmaya başlamış, 2 oluşumda

bale bölümü öğrencileri halka şeklinde bir koreografi
oluşturmuşlardır. Piyano abartılı çalınarak korkunç bir
gürültü salonu kaplamıştır. Salon hızlıca boşaltılmıştır.
Sanatçı “Haykırma” adını verdiği bu olayda profesyonel
oluşumların yerine arkadaşlarının anlık hareketlerini
doğaçlamalarını kullanmıştır. Türkiye’de happeningin
ilk örneği olarak 1988 yılı 30 Aralık günü yapılan bu olayı
gösterebiliriz.
1996 yılı sonuna kadar Tönel’in çeşitli mekanlarda
oluşturduğu sanatsal eylemler happening olarak tespit
edilmiştir. 1989 ve 1996 yıllarında Tönel izleyicileri yaratıcı tepkiler verme yönünde harekete geçiren teknikler
geliştirir. Tönel Happeninglerini tek kullanımlık ögelerle
yapar ve çok nadir olarak videoya kaydeder. Sanatı,
alınıp satılan bir mal olmaktan çıkartmak, deneyimlenen bir şeye dönüştürmek de onun Dadacı tavrını ortaya
koymaya yeterlidir.
Happening türünün dünyada gelişme göstermediği
yıllarda Tönel, Türkiye’de olaylar zincirini sürdürüyordu.
Tönel, Happeninglerini sanat galerilerinde, metroda,
caddelerde sergilenmesinin seyirci ve oyun arasındaki
engeli yıkarak belki de yeni bir tiyatro kavramı geliştireceğine inanıyordu, sanatın geleneksel sergilenme
mekanlarını kullanmayarak da bir Karşı Sanat duruşu
sergiliyordu. Klasik sahne düzeninden uzakta açık
biçimlerin deneyimleneceği gösteri sanatlarına eğilimliydi.
52 Saatlik happening
Tönel ilk happeningin üzerinde 10 ay geçtikten sonra
3 Ekim 1989 tarihinde, “52 saatlik happening” olarak
kayıtlara geçen İstanbul Eyüp’teki Feshane binasında
açılan “Seretonin 1” sanat etkinlikleri kapsamında,
arkadaşı Özgür Kemertaş ile birlikte “Hattersley Model
Dokuma Makinesini İyileştirme Çabası” adlı kullanılmayan bir dokuma makinasını hayata döndürme amaçlı
bir happening gerçekleştirir. Happening her gün saat
17.00 - 21.00 arasında devam ederek ve 15 ekim saat
21.00’de toplam 52 saate ulaşır.
1988’den sonra çeşitli çevresel düzenlemeler gerçekleştiren Tönel’in örneğin, 1989 Eyüp Feshane’deki
dokuma makinesini bozup yeniden onarmış, ama bu kez
parçalarını biraraya getirmeyi beceremeyip, demirden
bir korsan gemisine dönüştürmesi, makinayı yeniden
üretilemez ve ikinci kez tekrarlanamaz bir forma dönüştürmüştür.
Tönel’in Happening’leri, kısa senaryolu etkinlikler
şeklinde devam eder. Tönel için ilk zamanlarında bir
Happening, bir oyun, bir macera ya da bir dizi etkinlikti.
Tönel Happening’lerin ortaya çıkıveren anlık olaylar
olduğunu söyler. Happening’lerde belli bir yapıyı izleyen
başlangıç, gelişme ve son olmadığı gibi, sanatçı ve
izleyici arasında bir ayrım ya da hiyerarşi de yoktur.
Sanat yapıtını belirleyen seyircinin tepkisiydi ve bu da
her Happening’i tekrarlanamayan eşsiz bir deneyime
dönüştürüyordu. Happening’ler sanatçı ve izleyiciler

arasındaki duvarı yıkıyordu, katılımcı ve etkileşimliydi.
Böylece izleyiciler yapıtları sadece “okumuyorlar”, aynı
zamanda onunla etkileşime geçerek sanatın bir parçası
haline geliyorlardı. İzleyiciyi sanata dahil etmek onun
Epik-Brechtiyen hedeflerinden biriydi.
Tönel’in performansları sanat ve yaşamı kaynaştırmaya
çalışır. Happeningler aracılığıyla yaşam, sanat, sanatçı
ve seyirci ayrımı bulanık hale gelir. Happening sanatçının beden hareketleriyle, kaydedilen seslerle, yazılı ve
sözlü metinlerle ve hatta hayvanlarla dostça denemeler
yapmasını mümkün kılar.
Oku Oku Happeningi
Tönel, 27 Haziran 1992 tarihinde, İstanbul Atatürk Kitaplığı’nda “Oku Oku” isimli bir happening gerçekleştirir.
Hil Yayınevi’nden çıkan Melek Defteri (Nur Akalın) adlı
kitaptan 120 adet edinir ve belirlenen gün ve saatte kitap
okumak için kütüphaneye gelen 120 kişiye girişte bu
kitap hediye edilir. Tüm katılımcılarla birlikte aynı anda
yüksek sesle kitap senkronize bir şekilde okunmaya
başlanır. Koro başı Tönel’dir. 1 saat 7 dakika sonra kitabın tamamı katılan tüm okuyucuların kısılan sesleriyle
birlikte okunmuş ve mekan terkedilmiştir.
Ha ! Ha Happeningi
İstanbul Taksim Sanat Galerisi resim sergileriyle
meşhur bir mekandır. Tönel bu mekanın sergileme
duvarları dışında kalan orta alanındaki iç mekanında bir
happening düşü kurar. Açık sahne olarak hiç kullanılmayan bu mekana Tönel kil çamurundan bir büst, bateri
zil sehpası, köpükten tualler, boya tüpleri, şövale, facit
marka bir daktilo ile gelir ve daha önceden akademililerin haberini aldığı ve o anda toplandığı bu oluşumuna
başlar. Tönel happeninglerini gerçekleştirdiği mekanların azami izinlerini alarak yola çıkar hep, nitekim burada
olduğu gibi sergi alanının izni Hilmi Yavuz’un desteğiyle
resmileştirilmiştir.
Mekanda toplanan ve bugüne kadar duvarlardaki resimlere bakarak ziyaret ettikleri mekanda sadece “Ha, ha”
heceleri ile konuşan bir oyuncu ile karşılaşır seyirciler.
Sanat galerilerinin resmiyetinden uzak, birbirleriyle
iletişim problemi yaşayan bireylerin içinde bulundukları
çıkmazı ironikleştirmek, iletişim farkındalığı oluşturmak düşüncesiyle happening sürmektedir. Bir anda
söylenen ha,ha heceleri seyirciler tarafından yüksek
sesle tekrar edilmeye başlanır. Seyirciden yükselen her
ses Tönel’in yeni bir eyleme geçmesine neden olur; “bir
anda resim yapmaya, bateri ziline vurmaya, kil çamurundan heykel yapmaya devam eder...” (22 Nisan 1992)
Dada Happeningi
İstanbul’un Fatih semtinde bulunan Karikatür ve
Mizah Müzesinin avlusunda çok şirin bir havuz vardır. Bu
tarihi havuzun içinde, Turkish Kebap yenir, Kıbrıs kıta
sahanlığı konuşulur, teneke trampet konseri verilebilir
mi? Tönel için pekala evet bu mümkün.
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Tönel, Müzenin kubbelerinde bir aksiyon katarak dolaşır
ve avluya atlayarak mekana gelir. Eflatun renkli kostümünü bu happeninge özel Naz Erayda hazırlamıştır.
“ Şnorkel ve paletleriyle seyircileri selamladıktan
sonra su dolu soğuk havuza girer. Bu durumu paylaşmak isteyen Bedri Baykam’da havuza girer ve düelloya
başlarlar....” (
Yansıma Happeningi
Adnan Tönel’in kurduğu happening grubu Karga, (Adnan
Tönel, Burçin Özdemir, İlhan Babaoğlu Sevan Ataoğlu,
Cem Çaltuluoğlu) İstanbul İstiklal caddesinde Büyükparmakkapı sokağa bir kitapçının açılacağı haberini alır.
Tönel ve Karga grubunun elemanları, Pandora kitabevinin açılışının olacağı aynı gün, İstiklal caddesinin
zeminine 3x10 metre ölçüsünde beyaz bir kumaş branda
sererler. Ne olduğunu anlamaya çalışan Beyoğlu’nun
günlük ziyaretçileri yani aylaklığa eğilimli olanları bu
kumaşın üzerine bir anda yatmaya başlarlar, Karga’nın
elemanları ve Tönel brandaya yatan her bireyin siluetini
markör kalemle brandaya çizerler. Keith Haring çalışmalarını andıran bu renkli görüntüler daha sonra açılışı
yapılan kitabevinin duvarına asılır ve 1 hafta boyunca
sergilenir.
Film Çekimi Happeningi
Tönel’in Karga grubuyla yaptığı bu eğlenceli happening
“Film Çekimi” İstiklal caddesinin merkezi sayılan eski
Vakko’nun önünde cereyan eder. Karga grubu üyelerinin bir film kamerası, merdiven ile mekana gelmesiyle
başlar. Toplanan seyircile kendini bir film setinde zannedecek kadar kalabalıktır. Büyük metal film makara
kutularından çıkan filmleri bir ucu Fransız Kültir’e diğer
ucu Galatasaray’a uzanacak şekilde çekmeye başlarlar...” Film kopmadan son karesine kadar başarıyla çekilir. Mekana kolluk güçlerinin gelmesiyle Karga grubu
üyeleri Vakko Sanat Galerisine sığınır. Filmin (+) süresi
orada sonlandırılır. (1 Nisan 1990)
Etkileşim Happeningi
Happening grubum Karga ile happeningler İstanbul Hızlı
Tramvay Ulubatlı yeraltı İstasyonunda bu kez 7 Nisan
1990 tarihinde devam eder. Zabıtadan alınan azami bir
izin ile Ulubatlı istasyonuna iç duvarına beyaz bir branda
gerilir. Yolculuk trenlerden indikten sonra hayretle olan
biteni seyrederler.
Saksafonuyla İlhan’ın caz ezgileri metronun karanlığında etkileyicidir ve Sevan pantomim yapmaya başlar,
Adnan balonları şişirip istasyonda bekleyen yolculara
dağıtır, Burçin ip atlamaya başlar, Cem ise gerili olan
brandaya resim yapmaya devam eder. Bir tren yanaşır
ve Cem sprey boya kutularını vagonlardan içeri atar.
İşte happeningin direnç noktası burada sona erer ve
istasyonda sirenler çalmaya başlar, herkes kaçışır,
vagona atılan sprey kutuları yolcular tarafından farklı
bir obje olarak algılanırmıştır...”
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Karga Topluluğu adına açıklama yapılır:
“İstanbul’da tramvayın yeniden gündeme geldiği bugünlerde, bizler de en azından bu mekanı kullanarak bir happening yapalım istedik. Bu gösterimizde bir kişi saksofon
çalarken, bir kişi resim yaptı, bir kişi pantomim yaptı, bir
kişi ip atladı, başka bir kişi de balonları şişirip şişirip patlattı” (Adnan Tönel)

“Otomatik Tiyatro” Happeningi
İstanbul İtalyan Kültür Merkezi - 27 Kasım 1992 Saat
18.00
Olayın gerçekleşeceği gün davetliler İstanbul İtalyan
Kültür Merkezi’nin birinci katında camlı kapının iç
tarafında bir masanın üzerinde duran oy sandığının
süslenmiş ve hazırlanmış olduğunu görmüşlerdir.
Loş bir ışıkla donatılan salondaki koltuklar, katılanların birbirlerini görebilecek şekilde aydınlatılmasıyla
ve hem sahneyi hem de birbirlerini görebilmelerine
olanak verecek şekildedir. Oylama kutusunun hemen
yanında kalemler ve kağıtlar bulunmaktadır. Üçüncü
zil duyuluncaya kadar salona girenler bu kağıtlara
seçtikleri kalemlerle bir kavram ya da sözcük yazacak
ve kağıtları oylama kutusuna attıktan sonra koltuklarına geçeceklerdir. Sahnede bulunan Banu Erözü ve
Telga Südor tarafından gizli bir sandık gözlem denetim
merkezi de kurulmuştur. Perdenin arkasında oylama
kutusunun güvenliği sağlanmaktadır. Her ziyaretçiye bir
program broşürü ve happeningin başlangıcının kutudan
(oylama sandığı) alınarak açılacak kağıt parçacıklarındaki sözcüklerin okunmasıyla gerçekleşeceği bilgisi
bildirilmiştir. Otomatik oyunun, okunacak sözcüklerle eş
zamanlı gerçekleşeceğini duyuran küçük bir konuşma
yapılmıştır. İzleyici programda belirtilen hareketlere
uyarak sırayla önce ilk sıradaki koltuklara ardından ikinci sıradaki koltuklara oturmaya başlamıştır.
Adnan Tönel askeri adımlarla yürümüş, sonra bir süre
hareketsiz kalmış, pencerelerdeki storları kapatmış,
afişleri okumuş, sahneye oylama kutusunu çıkartmış ve
75 dakikalık bir süre içinde birbirini izleyen 48 sözcüğü
okuyarak birbiriyle ilişkilendirerek canlandırmış, eylemi
sahne üzerine aktarmıştır.
Happening esnasında sürpriz bir olay daha yaşanmış ve motosikletiyle salona gelen bir PTT’nin telgraf
memuru olay anında salonun giriş kapısının camlarına
belirgin bir sesle bozuk parasıyla vurduktan sonra
içeri girmiş, adeta sahneye fırlamış ve Erdal İnönü’nün
etkinliğe gelemeyeceğini bildiren telgrafını yüksek sesle
okumuştur. Süre sona erdiğinde “kırmızı” ve “bitti” gibi
sözcükler mırıldanan ve birbirinden ayrı gruplaşan kadın ve erkekler arasında sahnenin yukarısındaki demir
merdivenden Adnan Tönel tarafından seyirciye doğru
4 tane portakal fırlatılmış ve bu portakallar seyirciler
tarafından yendikten sonra tekrar sahneye atılmıştır.
Adnan Tönel “yaşadığımız çağın kaotik yapısını sandıktan çıkacak sözcüklerle teatral bir şekilde oluşan şiirde
göstermek istemiştir. Ne olacağı ne yaşayacağı belli
olmayan toplumların demokratik eylem olarak halk

oylamasına gittiğini deneyimleyen seyirciler de her şey
bittikten sonra koşa koşa salondan ayrılmışlardır”
Happeningi bu kez tiyatro sahnesine taşımak istedik.
(İstanbul İtalyan Kültür Merkezi) Salonun girişine koyduğumuz oy sandığı, seçmeye meraklı ve meyilli, sıraya
girmeyi çok seven vatandaşları çok heyecanlandırmıştır.
Bir sandıkta daha oy kullanmışlardır ve Otomatik Şiir-Oyun
sandıktan çıkan bu farklı sözcüklerle örülmüştür. (Adnan
Tönel)

Best Model of Turkey
İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Sergi Salonunda, Disiplinlerarası Genç Sanatçılar Derneği tarafından düzenlenen “Performans Günleri 1” de, gerçekleşen happeningde, Tönel daha önceden gazeteye ilan vererek yakın bir
tarihte İstanbul’da en iyi hindi yarışması yapılacağına
dair bir ilan verir. Evlerinde hindi besleyen katılımcılardan yarışmaya kayıt yaptırmalarını ve yarışma günü
yanlarında getirerek yarıştıracakları hindilerinin mekanı
pisleyebilecekleri düşüncesiyle tedbirli olmalarını ister.
Her aday ve hindisi ile İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’ne gelen adaylar podyuma hayvanlarıyla çıkarlar. Mekanda ağır bir dışkı kokusu hakimdir. Anlık yumurtlayan
hindilerin de olduğu gözlenir. Happening devam ederken
moderatörlük yapan Tönel, sırasıyla adayları kırmızı
halıya çağırır ve yoğun kalabalık önünde yarışmanın
elemeleri başlar. Sahipleri tarafından kırmızı halıda
yürütülen hindiler kabarır, “glu”, “glu” sesleri çıkarırlar.
Podyum geçişleri neticesinde seyirci tarafından alkış
yöntemiyle aday hindilerin not değerlendirmesi yapılır.
1., 2., ve 3. hindiye törenle kokartları takılır. Batıda “Dog
Show” yarışmalarının bu tarihten sonra başladığını
hatırlatmak gerekir. (24 Aralık 1996)
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Sonuç
İnternet sitelerinde karşılaşılan, happening tanım ve ifadelerinin, sanat ve sanatçı kavramlarını; kutsallaştıran,
farklılaştıran ve olmadığı gibi gösteren ifadeler içerdiği
bulgulanmıştır. Bu çalışmanın sonunda uygulayıcısının
gözünden dünyada ve Türkiye’de Adnan Tönel özelinde
Happening sanatının varlığına dair önemli örnekler
çıkarılmış, happening sanatının sadece kavramsal ya
da performans sanatı olarak diğer sanatlarla ilişkilendirilemeyeceği, sinemadan edebiyata sanatına uzanan
bir genişlikte katkısının sanılandan daha fazla olduğu ve
Türkiye’de de 90’lı yıllarda uygulayıcılarının var olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
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ÖZET ABSTRACT
Rönesans döneminde anatominin yeniden keşfi, bir
dizi gelişmenin gerçekleşmesini sağladı. Formları
ve işlevlerini açıklamaya çalışan bir bilim olarak
anatomi, görsellere, özellikle de baskı teknikleri ile
çoğaltılabilir olan resimlere ihtiyaç duydu. Bu gereksinim, anatomi çalışmalarında sanatçıların işbirliğini
gerektiren nedenlerden biriydi. Böylece, sanat ve bilim
arasında güçlü bir bağ oluştu. Bu bağ, sanatta büyük
değişimlerin gerçekleşmesine neden oldu. Sanatçılar,
insan bedeni üzerinde gerçekleştirilen anatomik disseksiyonlara tanık olmaya başlayınca insan vücudunu
yüzeysel olarak değil, yapıların birlikte nasıl çalıştığını daha derin bir şekilde anlamaya çalıştılar. Bu tür
bir bilimsel merak, sanatta yeni bir türün, konunun alt
yapısını oluşturdu: Ecorchéler. Ecorcheler, Rönesans
sanatçısının anatomi bilgisinin birer göstergesidir. Bu
çalışma, ecorché figürlerin ortaya çıkma sürecini nedenleri ile birlikte incelemeye çalışırken aynı zamanda
Rönesans dönemi natüralist sanatının gelişimini de
anlamaya çalışmaktadır.
The rediscovery of anatomy during Renaissance era,
enabled the realization of a number of developments.
Anatomy, as a science, which explain the forms and
their function, needed images such as paintings, drawings, especially that of can be reproduced using printing
techniques. This necessity was one of the reasons that
artists became involved in studies on anatomy. And it
led to a stronge connection between art and science.
This connection led to the realization of major changes
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in the art. When the artists began to observe the anatomical dissection performed on human body, they tried
to understand more deeply, not superficially, the human
body and its function and the way its structures works.
This kind of scientific interest created a foundation for
a new topic in art: Ecorché figures. Ecorchés are the
signs of the Renaissance artists’ anatomy knowledge.
This study try to understand the process of emergence
the ecorché figures along with the reasons. At the same
time try to understand the development of naturalistic
style of Renaissance art.

Giriş
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raphaello ya da Dürer
gibi sanatçıların resimlerine baktığımızda ilk olarak
aklımıza, ‘Neden Rönesans döneminde betimlenmiş
heykeller ve resimler anatomik açıdan bu denli doğru?’
sorusu gelir. Bu çalışma, bir yandan bu soruya cevap
arayışı, bir yandan da Rönesans döneminin bir ürünü
olan ecorché (ikorşi) figürlerin ortaya çıkışını hazırlayan
koşulları anlamaya yönelik bir çalışmadır.
Erken Rönesans’tan itibaren bazı sanatçılar, sanatta
yüzlerce yıl devam eden geleneği aşıp sanatı farklı
bilimsel disiplinlerle desteklemeye başladılar. Böylece
sanatçı olmak, bilimsel merakla ve mükemmel doğrulukla ilişkili oldu. Rönesans, sınırları kaldırınca, insanın
öğrenmesi ve araştırmalarının üzerine tekrar taze bir
hava ve ışık yayıldı. Rönesans, bu ışığı Antik Yunan ve
Roma fikirlerinden, özellikle de Platon (MÖ 427 - MÖ
347) ve Aristoteles’ten (MÖ 384 – MÖ 322) alıyordu. Bu
çalışmanın bağlamı bakımından Platon ve Aristoteles’in
Rönesans’ı etkileyen fikirleri arasında, hayvan bedeni
üzerinde gerçekleştirilen disseksiyonları, doğanın sırlarını ifşa etmenin bir yolu olarak tasvir etmeleri oldukça
önemlidir. Aristoteles, benzer görünümlü yapıların
farklı hayvan türlerinde benzer işlevlere sahip olduğunu
düşünüyordu (Carlino, 1999, s. 638; Malomo, Idowu ve
Osuagwu, F. C., 2006,s.102). Aristoteles, makro-kozmik
ilkeleri anlayabilmek için önce mikro-kozmik ilkeleri
anlayabilmenin gerektiğine inanıyordu ve onun için doğayı tanımanın yöntemi olarak anatomik disseksiyonlar
önemliydi. Platon ve Aristoteles için anatomi, felsefenin
bir parçasıydı. Anatomi çalışmalarının nedenlerinden
biri de ruhun, bedenin hangi parçasında ikamet ettiğini
keşfetme çabasıydı. Aristoteles, on sekiz yaşındayken,
Atina’daki Platon Akademisi’ne gönderilmeden önce,
babasından anatomi ve disseksiyonun temellerini öğrendi (Saccio, 2009, s.154) ve bu konuda kendi öğrencilerini de etkiledi. Örneğin O’Malley (1964), Lesson’s from
History: Human Anatomy adlı makalesinde Aristoteles’in öğrencilerinden biri olan Carystos’lu Diocles’in
(MÖ 375– MÖ 295) hayvan disseksiyonları yanında insan
disseksiyonları da yaptığını ve tarihte yazılı bir metinde
anatomi terimini kullanan ilk kişi olduğunu yazıyor (akt.
Ertaş, 2004, s.13). Bu bilgilerden hareketle, anatomi-
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nin entelektüel gelişiminin Yunanistan’ın altın çağında
başladığını ve insan bedenine yönelik artan keşif çalışmalarında en önemli etkenin hümanizmanın merkeze
alınması olduğunu söyleyebiliriz.

Anatomist Sanatçılar ve Ecorchéler
Platon ve Aristoteles’in fikirlerine doğan ilgi, resim ve
heykel alanlarındaki anatomik çalışma türünün Rönesans döneminde gelişmesine neden oldu. Rönesans’la
birlikte anatomi ve fizyoloji çalışmalarında gerçekleşen gelişme, sanat ve insanın tüm uğraşlarını farklı
bir düzeye yükseltti. 1400’lü yıllardan itibaren İtalyan
sanatçılar, bir anatomi profesörü yüksek sesle açıklama
yaparken bir berber-cerrahın yaptığı anatomik disseksiyonları izleyebilme fırsatını yakalayabildi (Mayor, 1983,
s.127-128). Çünkü Bologna ve Padua’da 15. yüzyılda, tıp
öğrencisi olmayan birinin, insan disseksiyonlarını görebilmek için anatomi salonlarına/tiyatrolarına girmesi
mümkün olmaya başladı.
Rönesans kültürü, görünen dünyayı anlamak ve açıklamak için sanat ve bilimin birleşmesini sağladı. Bilim
adamları yaptıkları gözlemleri, araştırmaları çizmeleri
için sanatçılara ihtiyaç duydular. Böylece gözlemlerini,
araştırmalarını başkalarına iletebiliyorlardı. Sanatçılar
da bilimle işbirliği yaparak sadece bir el işçiliği, bir zanaat olarak algılanan mesleklerini entelektüel üretime
dayalı bir meslek statüsüne yükseltmeye çalıştılar. Böylece sanatçının sosyal statüsü bilim adamının statüsü
ile eşitlenebilecekti (Keser ve Keser, 2008, s.113-124).
Antik Yunan kültüründe gelişmiş olan hümanist etkiler,
Rönesans kültürünü doğrudan etkiledi. İnsanlığın
onurunu vurgulayan hümanist felsefe ve insani değerler
sayesinde mantık ve insan çalışmalarına vurgu yapıldı.
Hümanistler, Rönesans döneminde, antik Yunan kültürünün sahiplendiği hakikatin ve mükemmelliğin yeniden
doğuşunu sanat ve edebiyatın gelişimi için inceledi.
Andreae Vesalius (1514–1564) ise hümanizmanın sınırlarını anatomiye kadar genişletti. Rönesans döneminde de anatomik araştırmalar insanı tanımaya yönelik
ilgiden kaynaklanıyordu. ‘Kendini tanı’ ya da ‘insanı tanı’
anlamına gelen Latince ‘nosce te ipsum’ ibaresi birçok
anatomik illüstrasyonda, anatomi tiyatrolarında ve bu
dönemin kitaplarının önsözünde görülebilir.
16. yüzyılda anatomi disiplini açısından çok önemli
çalışmalar yapıldı. Toledo-Pereyra (2008), De Humani
Corporis Fabrica Surgical Revolution adlı makalesinde
Papa VII. Clement’in 1537’de anatomi eğitimine izin
vermesinden 6 yıl sonra Vesalius De Fabrica Corporis
Humani isimli kitabını yayımladığını yazıyor (akt. Ertaş,
2014, s.14).
16. yüzyılda da sanatçılar, sık sık, anatomik yapıların
konumunu ve işlevini belirlemek için Vaselius gibi bilim
adamlarının yaptığı kadavra disseksiyonlarına tanıklık
etmek yanında çizimleriyle anatomistlerin çalışmalarını
desteklediler. Vesalius’un kitabı, anatomi disiplininin sa-

natçılarla işbirliği içine girmesi ve sanatta yeni bir türün
ortaya çıkmasının başlangıcı sayılabilir. Çünkü Vesalius’un kitabında yer alan çizimler günümüz standartlarına çok yakındır. Vesalius, anatomi konusunda çalışmaları hem sanatçılar için hem de anatomistler, doktorlar,
bilim adamları için çok önemli, ufuk açıcı yayınlar yaptı.
Onun gösterilerine en az beş yüz izleyici katılıyordu
(Hart, Wood ve Hart, 2008, s.28). Vasalius’un metinleri
Titian’ın atölyesinden yetişen Steven van Kalkar’ın (14991546) da yer aldığı bir grup sanatçı tarafından iki yüzden
fazla ağaç baskı ile görselleştirildi (Unschuld, 2009,
s.149). Dolayısıyla Vesalius’tan itibaren birçok sanatçı
anatomistlerle birlikte onların disseksiyon çalışmalarını
birer eğitici görsel dokümana dönüştürmek için çalıştı.
Bu yayınlar tıp öğrencileri için güvenilir kaynaklardı. Ancak daha sonra tıp öğrencilerine anatomi öğretmek için
gerçek boyutlardaki balmumu heykeller tercih edildi.
Sanatçılar, anatomik disseksiyonları sadece gözlemlemekle yetinmedi ve meraklarını tatmin edebilmek için
kendi disseksiyonlarını yapmaya başladılar (Lassek,
1958, s. 75). Böylece sanatçılar, anatomi ile yoğun bir
biçimde ilgilenmeye ve anatomi çalışmaları üretmeye başladılar. Böylece yeni bir sanatçı tipi biçimlendi:
Anatomi bilgisini iyi bir sanatçı olmanın kaçınılmaz
koşullarından biri olarak gören anatomist-sanatçılar.
Rönesans sanatçılarının anatomi bilgisi öylesine gelişti
ki, sanatçılarla anatomistler arasında bir çekişme
olduğunu dahi düşündürmektedir. Mayor’a göre; çıplak
figürleri hızlı bir biçimde betimleyen sanatçılar, kas ve
kemik biçimi ve işlevi ile ilgili olarak hekimlerden daha
çok şey keşfettiler. Hekimlerin, hastalıkların yerleştiği
organlara odaklanması onların kas ve kemik yapısı
ve işleyişi ile ilgili çalışmaları ihmal etmesine neden
oldu. Sanatçılar, hekimlerden daha dikkatli bir gözlem
yaptılar. Çünkü çizmeden bir şeyi tam anlamıyla doğru
görmek olası değildir. Rönesans döneminde ressamlar
ve heykeltıraşlar çok titiz, doğru ve ilginç araştırmalar
gerçekleştirdiler (Mayor, 1983, s.127). Sanatçıların anatomi bilimine ilgileri o denli yoğundu ki, birçok kişi için
sanatçı olmak, aynı zamanda anatomist olmak anlamına
geliyordu. Batı sanatı tarihinin büyük kısmında merkezi
konu olan insan bedeninin doğru ve canlı betimlemesi
için, Avrupalı sanatçılar anatomik araştırmalar yapmak
ihtiyacı duydu. Canlı insan bedeni çizebilmek için ölü insan bedenleri üzerinde disseksiyon çalışmaları yaptılar.
Floransa’lı heykeltıraşlardan biri olan Lorenzo Giberti
1448’den önce, heykeltıraşların ligament bağ dokusunu, kemikleri, kasları ve tendonları öğrenmek zorunda
olduğuna inandı. Ona göre ‘İnsan bedenindeki kemikleri
bilmeden kimse erkekçe’ bir heykel yapmayı başaramazdı (akt. Mayor, 1983, s.128). Alberti de 1435 yılında
yazdığı Resim Üzerine adlı kitabında bir ressamın, bir
figür çiziminde izlemesi gereken yöntemi tarif ederken
sanatçının anatomi bilmesi gerektiğini aşağıdaki gibi
ifade etti:
Canlı varlıkları resmederken, çok az büküldükleri, her

zaman belirli pozisyonda oldukları için önce kemiklerin
taslağını çizmek yardımcı olacaktır. Daha sonra kasları ve
sinirleri ekle. Sonunda kasları ve kemikleri; et ve deri ile
giydir. Fakat bu noktada, anlıyorum, belki yukarıda söylediğim şeyle ilgili olarak, yani, belki, ressam görünmeyen
şeylerle ilgili değildir diye itiraz edecek kimseler olacaktır.
Onlar, önce alta çıplak bedeni çizip sonra giysiyle kaplamak
zorunda olduğumuz giysili figürde haklı olurdu, bir çıplak
figür resminde, önce kaslar ve kemikler düzenlenmeli ve
daha sonra kasların konumları algılamayı zorlaştırmayacak bir biçimde etle kaplanmalı (akt. Kemp ve Wallace,
2000, s.69; Patherbridge, 1997, s.19).

Bu bilimsel iklimde gerçekleştirilen anatomik disseksiyon deneyimlerinin en önemli ürünlerinden biri de resim
ve heykel formundaki ecorché figürlerdir. Ecorché,
derisi yüzülmüş, soyulmuş, sıyrılmış anlamına gelen
Fransızca bir terimdir. Sanatta, anatomik yapıyı göstermek için bir figürün derisiz olarak betimlendiği resim ya
da heykelleri ifade etmek için kullanılır. Kısaca ecorché
figür, disseke edilmiş bir bedenin resmi ya da heykeli
anlamına gelir (Earls, 1987, s.96; Keser, 2009, s.106).
Alberti’nin yukarıda çizdiği yöntemden anlaşılacağı üzere bazı sanatçılar her çıplak çizimden önce bir ecorché
figür çiziyordu ve bu yöntem için de anatomi bilmesi
gerekiyordu. Nitekim, tarihi kanıtlar, 15. yüzyıldan itibaren birçok sanatçının ecorché olarak adlandırılabilecek
anatomik çalışmalar yaptığını gösteriyor. Leonardo Da
Vinci, Michelangelo, Titian, Dürer bu sanatçılar arasında
en çok bilinenlerdir.

Resim 1: Antonio Pollaiuolo, Çıplakların Savaşı, Gravür,
42.4 x 60.9 cm, yklş. 1465.

Antonio Pollaiuolo (1431/32–1498), her ne kadar günümüze kalan bir görsel kanıtı olmasa da insan bedeni
üzerinde anatomik disseksiyon yaptığı bilinen ilk sanatçı
olarak kabul ediliyor. Vasari, Pollaiuolo’nun anatomi
çalışmak için insan vücudunu disseke ettiğini ve doğru
çizebilmek için kasların hareketini araştıran ilk sanatçı
olduğunu yazdı (akt. Mayor, 1983, s.128). Çıplakların Savaşı adlı resmi (resim 1), onun insan anatomisini, insan
bedenindeki kas yapısını anlamaya yönelik isteğini gös21

teriyor. Ancak buna rağmen figürlerin kasları, natüralist
olmaktan öte abartılı ve kasılmıştır. Bazı yazarlar, bu
baskının mitolojik bir öyküyü anlattığını yazarken bazıları da tamamen didaktik amaçlarla yapıldığını yazıyor.
1460-70 yılları arasına tarihlendirilen bu gravür çalışması, insanları farklı açılarda ve duruşlarda göstererek,
tüm bir figür çizim dersini bir kâğıt parçasının üzerinde
sıkıştırmış gibi görünüyor. Bu on erkeğin derileri yüzülmüş gibi, kasları ve sinirleri belirgindir.

de önemini koruyor ve Batı’da, kimi sanat okullarında
ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Bazı sanat akademilerinin ders programında Artistik Anatomi ve Ecorché adlı
dersler yer almaktadır. Bu dersler; canlı modelin yüzey
formuna olan etkisine atıfta bulunarak kemiklerin, kolların, boynun, ellerin ve başın kas yapısının derinlemesine analizini; kütlesel ilişkileri ve orantıya ilişkin bilgiyi
sunuyor. Bunun yanında, bu dersler, anatomiye ilişkin
bilgilerin sanat eserinde uygulanmasını içeriyor.

Ecorché figür türünde, başlangıçta Aziz Bartolomeo 1 ve
Marsyas 2 betilerinde olduğu gibi erkek figür baskındır ve
değişen ölçülerde derileri soyulmuştur. Ortaçağ sanatçısı, Bartolomeo’nun derisinin yüzülmüş olduğunu, başı
dışında tüm figürü kırmızı renge boyayarak anlatmaya
çalışıyordu. Rönesans sanatçısı ise kasları ve kemikleri
natüralist bir biçimde betimlemeyi seçti. Ecorché, sadece insan figürü ile ilgili değildir. 18. yüzyıldan itibaren
hayvan figürleri de ecorché betimlemelerin konusu
oldu. Ecorché figürler sadece, kas ve kemik yapısını
göstermeye yönelik değil, baskı sanatçısı Jacques-Fabien Gautier d’Agoty’nin (1716–1785) 3 , Hamile Kadın ve
Fetus (resim 5) adlı resminde olduğu gibi, insanın iç
organlarını da gösterecek şekilde tasarlandı.

Damien Hirst’in ecorché heykelleri de çağdaş sanatçıların bu türe duyduğu ilginin kanıtı gibidir. Damien Hirst’in
Gerçeklik ya da Bakire Anne (resim 8) adlı heykelleri,
her ne kadar Degas’nın Dansçı Kız heykeli ile ilişkilendirilse de Jacques-Fabien Gautier d’Agoty’nin Disseke
Edilmiş Kadın ve Fetus (resim 5) adlı ecorché resmindeki gibi sadece yarı disseke edilmiş hamile bir kadını
göstermektedirler.

Ecorche modeller, sonraki yüzyıllarda sanatçıların
atölye donanımının vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
Örneğin Houdon’un 1767 yılında yaptığı ecorché heykelin
kopyaları iki yüz yılı aşkın bir süre atölyelerde model
olarak kullanıldı. Aynı şekilde, Agostino Carlini’nin Kaçakçıyus (Smugglerius) (resim 6) adlı heykeli, uzun yıllar
Royal Akademi’nin modeli oldu. 4 Akademilerde ecorché
heykellerin birer model olarak kullanıldığını gösteren
görsel kanıtlar mevcuttur. Örneğin; François Salle’nin Akademi Beaux Arts’da Anatomi Dersi ve Johan
Zoffany’nin Hunter Royal Akademi’de adlı resimlerinde
model olarak ecorché heykeller görülmektedir.
Ecorche figürler akademik sanatla ilgili gibi görünse de
çağdaş sanat anatomiden, bu türden vazgeçmedi. Ecorché modeller ve çalışmalar, günümüz sanat eğitiminde

1

Bartolomeo, isa’nın on iki havarisinden biri. Diri diri derisi
yüzülerek çarmıha baş aşağı gerildiğine inanılıyor.
Marsyas, Apollo ile girdiği müzik yarışmasını kaybedince
Apollo tarafından derisi diri diri yüzülen mitolojik kahraman.
Gautier d’Agoty, cerrah Jacques-François-Marie Duverney
(1661-1748) ile çalışarak daha çok doktorlar için yararlı
olan renkli bir anatomi atlası hazırladı. Bu nedenle de insan
anatomisi konusunda geniş bir bilgiye sahip bir sanatçıydı.
Duverney’in ölümünden sonra, Antoine Mertrud (ö. 1767) ile
birlikte anatomik çalışmalar yaptı
William Hunter, 1776 yılında idam edilen bir suçluyu disseke
etti ve Agostino Carlini’den de kadavranın kalıbını almasını
istedi. Carlini’nin kadavraya Hellenistik dönemin önemli
heykellerinden biri olan Ölen Galyalı pozu vererek aldığı
kalıptan döktüğü bronz heykel uzun yıllar Royal Akademi’de
model olarak kullanıldı. Bu heykel, Sanat tarihine Kaçakçıyus (Smugglerius) olarak geçti (Petherbridge, 1997, s. 72).
Kaçakçıyus örneğinden hareketle, bu heykellerin sadece
insan bedenindeki yaşamı değil sanatı da taklit ettiğini söyleyebiliriz.

2
3

4
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Resim 2 		

Resim 4 			

Resim 3

Resim 5

başkaları ile daha kolay paylaşabilmekti. Dolayısıyla
bu işbirliği bir tercih değil bir zorunluluktu. Anatomi
disiplinin gelişmesi, sadece tıp alanındaki gelişmeleri
desteklemedi, aynı zamanda sanatta yeni türlerin ortaya
çıkmasını sağladı. Sanatta ecorché olarak adlandırılan
betimlemeler, her ne kadar anatomistlerin çalışmalarının tetiklediği bir tür olsa da sanatçıların anatomi
alanına yaptığı desteğin de görselleşmiş biçimleridir.
Ecorché figürlerin ortaya çıkış sürecini anlamak aynı
zamanda, Rönesans döneminde betimlenmiş heykellerin ve resimlerin anatomik açıdan neden bu denli doğru
olduğunu daha kolay kavramamızı sağlamaktadır.

Resim 6
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Sanatçılar ve anatomistler arasında Rönesans döneminde çok önemli bir işbirliği ortaya çıktı. Bu işbirliğinin amacı sanatçıların alanlarına bilimsel bir alt yapı
desteği sağlayarak mesleklerinin statüsünü yükseltmek
yanında Rönesans düşüncesinin gereği olan evreni,
insanı, kendini tanımaktı. Anatomistlerin sanatçılarla
işbirliği içine girmesindeki amaç da araştırmalarını
çizimlere ve modellere doğru bir şekilde dönüştürerek
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ÖZET ABSTRACT
Eğitim toplumların kalkınıp gelişmesinde en önemli kurumlardan biridir. Bireyin sanatsal gelişimini;
okulda aldığı eğitimle birlikte; katıldığı ders dışı
etkinlikler, kültürel ve sanatsal faaliyetler, yaratıcılığını ortaya koyabileceği özgür ve uygun ortam önemli
ölçüde etkilemektedir.
Uzmanlar eğitimdeki en büyük sıkıntının kalıplara
dayanmasından kaynaklandığını belirtmektedirler.
Genç kuşakları ön yargısız, araştıran, deneyen, yaratıcı, özgür ve eleştirel düşünceye sahip, farkındalıkları gelişmiş, kendine ve çevresine karşı sorumluluk
duyan, sanatı izleyen bireyler olarak yetiştirilebilmek;
geleneksel yöntemlerle kapalı ortamlarda ve kalıplara
dayalı eğitimle gerçekleştirilemeyeceği çok açıktır.
Bu araştırmada; üniversitede verilen sanat eğitiminin
sorgulanması, sanat eğitiminin öneminin vurgulanması, sanat eğitimcisinin sorumluluklarının tartışılması
ve sanat eğitiminde özgür ve esnek düşünülebilecek,
hayal kurulabilecek, yaratıcı olunabilecek eğitim
ortamının oluşturulabilmesi için tartışmaya açılması
amaçlanmıştır. Bu çalışma “nitel araştırma yöntemi”
ile gerçekleştirilmiş ve toplanan veriler “betimsel
analiz” yöntemiyle çözümlenmiş ve sonuca gidilmiştir.
Education is one of the most important institutions in
the progress and development of societies. An individual’s artistic development is influenced by the education
at school, extracurricular activities, cultural and artistic
activities and a free and appropriate environment conducive to expressing her creativity.
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Experts argue that the most important problem in
education is for it to be categorical. Young generations
cannot be educated as unbiased, inquisitive, experimental, free with a critical mind, perceptive, responsible for
herself and for her environment and following arts with
closed traditional methods and a biased education.
In this study the main objective is to question art education at the university level, emphasize the significance
of art education, discuss the art educators’ responsibilities, and to open to discussion the creation of a creative
educational environment which is able to foster free,
flexible and imaginative individuals.
This study is conducted as a qualitative resarch method
and the data have been subjected to a descriptive analysis resulting in the conclusions of this research.

Giriş
Çağdaşlığın bir gereksinmesi olarak her geçen gün artan
bilgi ve teknolojiyle birlikte değişen yaşam koşulları sanat
eğitimini de etkilemiş, beklentileri artırmıştır. Devinim
ve değişimin bu derece hızlı yaşandığı günümüzde sanat
eğitiminde hangi noktadayız? Eğitimde esneklik ve yaratıcı
düşünceden ne kadar söz edilebilir? Bu durumda sanat
eğitimcisi nasıl bir yol izlemelidir? Sanat eğitiminde en
önemli davranışlardan olan bireye merak ve ilgi uyandırma nasıl sağlanabilir? Sanat eğitimini analiz edebilmemiz
için soruları çoğaltmamız mümkün. Önemli olan sorulara
verebileceğimiz yanıtların bulunması, eleştirilerin yapılarak çözüm önerileri için gerçekçi bir durum değerlendirmesine gidilebilmesidir hiç kuşkusuz.
“Hegel’e göre, sanata başlanabilmesi için teknik bilgi ve
zekanın yanı sıra en gerekli unsur eğitimdir” (Gökaydın,
2002, s.11). Sanat için eğitimin ne denli gerekli olduğunu
Hegel’in sözünden anlaşılmaktadır. Ayrıca, tüm eğitim
bütünlüğü içinde geçmişten bugüne, toplumların her
açıdan gelişmesi, ilerlemesi için sanat eğitimin önemi
anlaşılmış ve beklentiler de gün geçtikçe artmıştır. Geniş anlamıyla “görsel sanatlar eğitimi” estetiğin, sanat
tarihinin eğitim ve öğretimle ilgili bütün sorunlarıyla
ilgilenir. Bireyin sanatsal ve estetik gelişimi, sanatta
öğrenme ve yaratıcılık eğitimi bu kapsam içindedir
(Kırışoğlu, 2002, s.3).
Bu araştırmada; üniversitelerin sanat bölümlerinde
verilen sanat eğitiminde yaratıcılığı ve özgünlüğü etkileyen etmenlerin neler olduğu sorgulanmıştır. Özellikle;
hayal kurulabilen, özgür ve esnek düşünebilecek sanat
eğitimi ortamının oluşturulabilmesinin önemi, kültürel,
sanatsal faaliyetlerin eğitime katkıları, yaratıcılık ve
sanat eğitimcisinin rolü üzerinde durulmuştur. “Nitel
araştırma yöntemi” ile gerçekleştirilen bu çalışmada
toplanan veriler “betimsel analiz” yöntemiyle çözümlenmiş ve sonuca gidilmiştir.
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Özgür Bir Ortamda Sanatsal Deney ve
Araştırmanın Bireyin Sanat Eğitimine Katkısı
“Hızlı toplumsal ve kültürel değişimlerle baş edebilmek, ancak bireylerin bağımsız öğrenme becerilerini,
kendi kendilerine öğrenme yeteneklerini geliştirmekle
mümkün olacaktır. Bilimde olduğu gibi sanatsal alanda
da yeni buluşlar, alternatif yaklaşımlar, yeni değerlendirmeler yapılabilmeli, demokratik bir tartışma ortamı
yaratılabilmelidir” (Zeren, 2006,s.642). Sanat eğitiminde temel sanat bilgileri, teknik bilgiler, sanat kültürü
kazandırmaya yönelik derslerin yanı sıra; deneysel
çalışmalara olanak veren, denemekten korkmayan,
araştıran, soran, sorgulayan, okuyan ve en önemlisi meraklı öğrenciler yetiştirebilme amacı ve kaygısı
taşınmalıdır. Merak etmek araştırmayı ve denemeyi de
beraberinde getireceği için önemle üzerinde durulması
gereken kavramlardan birisidir.
Sanat eğitiminde; yeni arayışlara, denemeye, farklı
malzemelerle kendini ifade etmeye önem verilmelidir.
Kişi kendi içinde bulunduğu ortamı anlamalı, sorgulamalı yeni düşünceler üretebilmelidir. Sitil, tarz önemli
olmakla birlikte yeni denemelere, değişime açık olmak
hem eğitimcinin, hem de öğrencinin yaratıcılığını besleyecektir.
2013 “Yılın Genç Ressamı” yarışmasında değerlendirme
jürisinde olan Devrim Erbil; resimlerin genellikle figüratif
olduğunu bunun da eğitimin figüratif ağırlıklı olmasından
gelen doğal bir sonuç olduğunu belirtir. Bununla birlikte genç bakışın çok daha yeni boyutlarda dolaşmasını
isterdim demektedir. Ayrıca yarışma önerisini ve arzusunu
tuvalin dışına taşan yeni eğilimleri yeni düşünceleri görme
olanağı taşıyan bir noktada bu sergileri görmek olduğunu
belirtir. Daha yaratıcı daha özgün işler çıkmasını bekleyen
sanatçı ve eğitimci Devrim Erebil şu sözlerle sorunları dile
getirir: “Gençler kendi düşüncelerini özgürce söyleyemiyorlar. Ben bu sergiden anladığım. Cinsellik var erotizm
var bir bakıyorsunuz susturulmuş. Figür orada kısılıyor.
Bir şey söyleyecek orada bastırılıyor. Gençlik düşüncesini söylerken kendi içinde bir baskıyla karşı karşıya…
Gençlik ne düşünüyor o zaman? Kendi içini anlatmıyor,
kendi hayalini anlatmıyor; kendi sorunlarını anlatmıyor. Bu
yarışmanın verdiği izlenim gençler doğru düzgün bir şey
düşünmüyor. Bunun üzerinde düşünelim…. Eğitimci olarak
sanatçı olarak bugüne kadar verdiğimiz emekler bu noktada bir gençliği oluşturmuşsa sorumluluk bize ait” (İhtiyar
2013, s.33-34). Bireyin eğitimindeki sorunlara önemli ölçüde dikkat çekilmektedir. Eğitimde özgürlükçü bir ortamın
oluşturulması; genel eğitimden sonra; öğrenciye her türlü
araç, teknik malzeme, yöntem, eğilim ve konunun serbest
olabilmesine, yine öğrencinin çok yönlü düşünmesine
olanak verilmesi yaratıcılığa giden pek çok engeli ortadan
kaldıracaktır. Eğitim ortamına Cebrail Ötkün şöyle açıklama getirir: “Tabii ki eğitim öğrencinin hata yapmasının,
denemesinin özgürce yapılabildiği bir ortamdır. Sonuçlarının sanat olması gibi beklentilerin olmadığı bir yerdir”
(Ötgün, 2009, s.289).

Öğrenciye sunulacak özgür ortamın bireyin kendini
özgün bir şekilde ifade etmesine olanak sağlayacaktır.
Herbert Read “gerçek bir sanatçı kendisine zorla kabul
ettirilmek istenen malzeme ve duruma kulak asmaz.
Kendi biçim verme isteğine yarayacak her hangi bir durumu kabul eder” demektedir (Read, 1974, s.186-187).
Bireyin sanat eğitimi örneğe ve ezbere bağımlı olmamalıdır, kendi çözümlemelerini arayan ve kendini özgürce
ifade edebilen bir kişilik kazanması çok daha önemlidir. Sanat eğitimi alan genç sanatçı adayları cesur ve
atılgan olmalı, yeniliğe açık ve öncü olmalı, söyleyecek
sözü olmalı, eleştirel gözle bakabilme ve kendini ifade
edebilme gücü ve cesareti olmalıdır. Ancak o zaman
özgün ve özgür sanattan ve sanatın kendi doğasında
var olan eleştirel tavırdan söz edilebilir. Bu özelliklere
sahip bireyler yetiştirebilmek ise bireyin özgürce kendini
ifade etmesine olanak veren eğitim ortamı hazırlamakla
mümkün olabilir.

Kültürel ve Sanatsal Aktivitelerin Önemi
Modern eğitimin ilk öncü değişikliği olarak, geleneksel yöntemlerin yerini altarnatif öğrenme yöntemlerin
alması, kültürel ve sanatsal aktivitelere eğitimde önem
verilmeye başlanmasıdır. Sanat eğitiminde sanatın her
dalından yararlanmak, bilinçli bir izleyici olmak bireyi
besleyecek ve icra ettiği sanatına önemli ölçüde katkısı
sağlayacaktır.
Genel olarak; öğrencilerin katıldığı ders dışı etkinlikler,
farklı kültürel ve sanatsal faaliyetler, yakın çevrelerinde karşılaşacakları estetik düzenlemeler, sergiler,
müzeler, farklı tartışma ortamları, sempozyumlar gibi
bilgi alışverişinde bulunma olanakları onların gelişmelerine ve akademik başarılarını olgunlaştırmalarına
önemli katkılar sağlayacağı bilinmektedir. Yalnızca
bilgiye dayalı eğitim ve dolayısıyla sanat eğitiminde
tek başına atölye eğitimi yeterli değildir. Sanatsal ve
kültürel etkileşimler akademik eğitimle birlikte yer alması eğitimi zenginleştirecek, bireyi yaratıcı düşünceye
sevk edebilecektir. Eğitim Sistemini bilgi aktaran değil,
farkındalıklar oluşturan bir sistem haline dönüştürülebilirse yaratıcı, sorumluluk alan, sorgulayan ve düşünen
bireyler yetiştirebiliriz.
Yalnızca okulda alınan sanat (atölye) eğitimi yeterli
görülmemektedir. Dünyayı görüp tanımak, farklı kültürlerle tanışmak, farklı atölyelerde çalışma olanakları
bulmak kişiyi sanat adına daha çok geliştirecektir. Bireyi
yüreklendirmek, teşvik etmek, desteklemek; eğitim
kurumlarının, devletin, ayrıca özel sektörün de görevi
olmalıdır. Öğrencilerin katıldığı ders dışı etkinlikler
bireyin gelişimi için son derece önemlidir.
Cebrail Ötgün bir söyleşide, sanat eğitimi ile ilgili
olarak; sanat için, sanatçı adayı için referans yeryüzüdür der. Öğrenci yalnızca atölye içine kapatılmamalı,
yaşadığının, yani içinden geçtiği sürecin farkına vardırılmalıdır. Yaşamda var olma noktalarını anlamlandı-

rabilmesine olanak ve fırsat verilmelidir. Sanat eğitimi,
bireyin kendisini kuşatan dünyayı, ayağını yere basarak
sorgulamasını, algılayarak yansıtmasını sağlayabilmelidir. Sanatçı adayına çok boyutlu bakabilmesinin yollarını
açmak için devamlı olarak kendini yenilemelidir (Ötgün,
2009, s.286).

Yaratıcılık ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi
Torrance yaratıcılığı şöyle tanımlar: “Sorunlara; bozukluklara, bilgi eksikliğine, kayıp öğelere, uyumsuzluğa
karşı duyarlı olma; güçlüğü tanımlama, çözüm arama,
tahminlerde bulunma ya da eksikliklere ilişkin denenceler geliştirme, bu denenceleri değiştirme ya da yeniden
sınama, daha sonra da sonucu ortaya koymadır”(Sungur, 1992, s.20). Yaratıcılık sanatın ayrılmaz bir parçası
olmakla birlikte, bugün yaşamın her alanında önemli
bir yere sahiptir ve kuşkusuz ki her alanda yaratıcı
bireylerin yetiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bir basın-yayın
firmasında yapılan deney farklı düşünebilme cesareti ve
güveninin yaratıcılıktaki önemini ortaya çıkartır. “Bu firma, editörlük ve pazarlama faaliyetlerinde yeni fikirler
ortaya koyamamaktan yakınmaktadır. Psikologların bir
yıllık çalışmaları sonucunda, sorunun yaratıcı personel
eksikliği olmayıp, yaratıcı düşünebileceğine inancın
olmaması olduğu tespit edilmiştir. Bu inanışın ortadan
kaldırılması için yapılan çalışmalar sonucunda, aynı
insanlarla yepyeni programlar ve yayınlar üretilebilmiştir”(Sümbül(a), 2005, s.159) .
Yaratıcılık, plastik sanatlar eğitiminde önemli bir unsurdur. Yaratıcılığı sınırlayan her türlü engellemelerden
kaçınmak gerekir. Sanat eğitimi veren kurumlar, kaliteli
eğitim veren bilgiye, araştırmaya, denemeye öncelik
veren ve önemseyen bir tutumu benimsediğinde yaratıcı
düşünceden söz edilebilir. Bununla birlikte çoğu zaman
çıkan sonuç; özgünlükten uzak, kendini tekrar eden,
güvensiz, tutuk, içe kapanık, yenilikten uzak, korkuların
hakimiyetinde, kendini tanıma olanağı bulamayan bireyler ve ortaya konan sanat çabaları olmaktadır.
Uzmanlar eğitimdeki en büyük sıkıntının kalıplara
dayanmasından kaynaklandığını belirtmektedirler. Eğer,
eğitim sistemi kalıplara ve otoriteye bağımlı ise kendi
başına bir şey yapamayan, sürekli oteriteye danışan,
itaat eden, söylenenleri sorgusuz sualsiz kabul eden,
sözden çıkmayan birbirine benzer insan yetiştirir.
Bu kalıplardan çıkmak, yaratıcılığımızı geliştirmek
için önemli bir adım olacaktır. “Sanat eğitimi de salt
görüleni yinelemek ya da hocanın kimliğinde gelişmek
değil, öğrencinin bireysel ayrıcalıklarının çerçevesinde
yeni, farklı yapıtlar yaratmasına, düşünceler üretmesine
olanak tanımak gerekir. Yaratmak, yaratıcı yeti insan yaşamını ve dünyayı değiştiren, geliştiren en önemli olgu.
O halde okullarımızın baş tacı olmalı. Çünkü okulun
misyonu da budur. Yaratıcı eğitimin amacı, önceki kuşakların yaptıklarını yinelemek değil, bunların üzerine
bir şeyler koyabilmek, tasarıya, yaratıcılığa, düşünme27

ye, özgünlüğe, meraka, buluşa, araştırmaya yöneliktir.
Önüne konulanın ezberi değil, sorgulanması ve katılım
önemlidir.” (Çellek, 2002, ).
Sanat eğitimi şablonlara dayalı olmamalı, belirli kalıplar
verilip öğrencinin içini doldurması isteniyorsa yaratıcılıktan söz edilemez. Sanat etkinliği ezbere ve örneğe
bağımlı veya dayalı değildir. Sanat eğitiminde görmeyi,
düşünmeyi, yorumlamayı, öğretirken teknik becerilerde
geliştirilir, bu süreçte öğrenciye özgür düşünme olanağı
ve hevesi verilmelidir. Araştırma ve deneme olanağı bulan, özgürce kendi düşüncesini ortaya koyabilen, kendi
sanat dilini oluşturabilme olanağı bulan öğrenci yaratıcı
ürünler de ortaya çıkarabilecektir. Bireyi kısıtlayacak,
sınırlayacak, kalıba sokacak tehlikelerden, sınırlamalardan uzak durmak yaratıcılık ve özgünlük için ne
derece önemli olduğu bilinmektedir. Özgür düşünce,
sınırsız araştırma ve deneme isteği merakı kazandırılan
birey kendini ve çevresini tanıyacak, çağı yakalayacak,
sanatta kendini anlatmanın en iyi biçim dilini de bularak
yaratıcı sürece girebilecektir.

de sürekli gelişmesi söz konusu değildir. Oysa sanat
eğitimi sürecinde, eğitimci deneyimini teknik ve estetik
açıdan gençlere aktarmakla yükümlüdür. Genç bireyi
tanımak, sanatsal sorununu bilmek ve ona kendi dünyasında işin özüne karışmadan, yol göstermek zorundadır” (Balamir, 1999, s.15). Bağımlı ve ezbere dayalı
eğitimle yaratıcı sanatçılar bireyler yetiştirilemez. Kendi
çözümlerini bulabilen, kendi dilini oluşturmaya gayretli,
deneyen, öğrenmeye açık bireyler yetiştirmek eğitimcinin de hedefi olmalıdır.
“Düşünen, kurgulayan, sürekli yeniyi ve farklıyı arama
çabasında olan 21. yüzyılın eğitimcisi, duyarlığı ve
sezgisiyle olayları önceden kavrayan, yorumlayan,
öneriler getirebilen ve toplumu uyarabilen bir yapılanışta olmalıdır. Günümüzde sanat eğitimcisi dendiğinde
artık, çağının siyasal, toplumsal, ekonomik ve teknolojik
olgularını özümseyen, dünyayı ve insanları tümel olarak
algılayabilen, güncel ve uluslararası sanatsal aktiviteleri takip ve tahlil edebilen bireyler akla gelmektedir”
(Zeren,2006,s.645).

Yaratıcı birey özelliklerinin en önemlilerinden biri merak
duygusudur. O nedenledir ki sanat eğitiminin bireye
kazandıracağı merak duygusu çok önemlidir. Meraksız bir sanatçı ve bilim insanı düşünülemez. Merak,
şüphe ve başkaldırı vb. gibi özelliklerle birey olma ve
yaratıcılığı ön plana almaktır. “yaratıcı kişilerin sınırsız
ve anlamsız ölçüde meraklı olma eğilimi vardır ve bu
eğilim engellenemez gibidir. Belirsizliğin, tehlikenin ve
riskin bulunduğu konular yaratıcı kişiler için sınırsız
bir çekim kaynağıdır. Bu eğilim yaratıcı kişilere doğal
gelir ve başkalarının niçin kendileri ile paylaşmadığını merak ederler. Aşırı merak ve risk alma eğilimleri
yaratıcı kişileri tehlike ve sorunlarla sık sık karşılaştırır
ve istenmeyen durumlara düşmelerine neden olur. Buna
karşılık başkalarının kaçındığı konularda meraklarını
doyurabilmeleri halinde çevrelerinden farklı ve üstün
bir konuma gelirler. Meraklı olmak farklı düşünebilmenin bir ön koşulu, gerek ve yeter şartıdır” (Sümbül (b).
2005. s.146).

İnci San yaratıcılık ve eğitim konusuna öz olarak şu
sözlerle değinir. “Geleneksel eğitim dizgeleri(sistemler) genellikle yakınsak düşünmeyi geliştirmeye özen
göstermekte, bunun sonucunda da ıraksal düşünme ve
yaratıcı yeti körelmektedir….

Sanat Eğitimcisinin Yaratıcı ve Özgün
Eğitimdeki Rolü

Şu halde, açıkça ortaya çıkmaktadır ki, yaratıcı bir eğitim için, bu anlayışta öğretmenler yetiştirmesi de aynı
derecede önemli bir sorundur” (San, 1985, s.16). Yukarıdaki ifadeden de çıkardığımız gibi; yaratıcı, sorunlara
çözüm üretebilen, farklılığını ortaya koyabilen bireyler
yetiştirebilmenin yolu aynı amaçlarla yola çıkılmış bir
eğitim sistemine ve eğitimcilerine bağlıdır.

Bünyamin Balamir, sanatçı olma yolundaki gençlerin
kendi biçimlerini oluşturma sürecine “Sanat Eğitimi”
olarak tanımlar ve öğrencinin bu süreci sanat eğitimcisiyle yaşadığına dikkat çeker. Sanatçı ve eğitimci Balamir iki farklı sanat eğitimcisine şöyle dikkat çekmektedir: “Sanat eğitimcisi, her şeyi bilen değil, öğrenendir,
karar veren değil oluşturandır. O öğrencilerine değer
verir, düşünce ister, bilgi ister, öneri ister. Böyle bir ortamda öğrenciler de sürekli olarak gelişirler. Otokratik
sanat eğitimcisi ise, her şeyi bildiğini sanır. Benmerkezcidir (egosantrizm). Öğrencinin kendisine bağımlı
olmasını ister. Onları dinleyen ve yapan robotlar haline
getirir. Kimliklerini yok eder. Bu ortamda öğrencinin
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Bugün sürekli değişen dünyamızda belli kategori ve
sınıflamalar içinde düşünerek çağa yetişilemeyeceği
ortadadır… Bağımsız düşünebilen, doğru sorular soran,
disiplinlerarası yanıtlara ve ıraksal düşünmeye yönelen
öğrenciler yetiştirilmelidir.
Bilgi depolaması aslında geçmişe bir hazırlık gibidir, oysa gerekli olan geleceğin sorunları ile yaratıcı
biçimde uğraşacak, geleneksel olmayan kavramlarla
düşünecek elamanların kazanılmasıdır.
Okul, bir kurum olarak, ister istemez uygu’ya yönelir;
uylaşımcı olması da bir bakıma kaçınılmaz bir olgudur.
Kurumsallaşmanın yaratıcılığı öldürdüğü de bilinmektedir. Ancak öğrencilerde tek tek kendilerine özgü olanın
bulunması ve yönlendirilmesi pekala mümkündür.

Zafer Gençaydın’ın ifadesiyle, “İyi bir sanat eğitimcisi,
eğitimci kişiliğini ancak yaratıcı- (yani sanatçı) yaratıcı
kişiliğiyle var edebilir ve güçlendirebilir. Yaratıcı olmayan, öğrencilerinde ne yaratma heyecanı uyandırabilir
ne de bu heyecanı sürekli ve diri tutabilir. ‘İnsan, yaptığı
kadar bilir, bildiği kadar anlar, anladığı kadar da anlatabilir ya da öğretebilir” (Gencaydın, 2002, s.28).

Özgür, düşünen yapıcı, yaratıcı, yenilikçi, çağı anlayan, sorunlara çözüm üretebilen, bilgili, denemekten
korkmayan, kendi kurallarını oluşturan, özgünlüğü
benimsemiş bireylerin oluşturduğu sanat eğitimcilerine ihtiyaç vardır. Hiç kuşkusuz sözü edilen bu bireyler
çağını da yakalayabilen yaratıcı yeniliğe açık kişilerdir.
Bu düşüncelere sahip sanat eğitimcileri ile yaratıcı,
cesur, eleştirel düşünceye sahip bireyler ve onların yön
verebileceği sanat ortamı ortaya çıkacaktır.
Sanat eğitimcisi salt kendi doğrularını empoze etme
kaygısıyla yola çıkmamalı, kendisine ve çevresine eleştirel bakabilmeli, yenilikçi ve özgün olmalı, tek bir tekniğe
saplanıp kalmamalı, kendi beğenisini empoze etmemeli.
Böyle olursa genç nesilden daha yaratıcı sanat ürünleri
çıkacaktır, farklı disiplinlerin bir arada kullanılabildiği
yeni bir özgünlüğe gidilecek, teknoloji, mühendislik
sanata ve sanatçının yaratımlarına dahil olacaktır. Son
olarak aslında görülen, eğitimcilerin bir yansımasıdır.
Geçmişe tutulan bir aynadır. Gördüklerimizle yüzleşmek
ve yeniden eleştirel bir gözle değerlendirmek gereklidir.
Özgün sanat yapıtlarıyla, yenilikçi, farklı, düşünce boyutunun üst düzeyde yansıtıldığı ciddi sanat yapıtlarıyla
karşılaşamıyorsak, bunu eğitimciler olarak kendimize
sormalıyız.

Sonuç
Ülkemizde sanat eğitimi; içinde yaşadığımız çağın
koşullarına ayak uydurabilmesi ve çağdaş gelişmişlik düzeyine ulaşabilmesi ancak, çok yönlü zengin bir
eğitimle, eğitimde esnek, özgür ve uygun ortamların
oluşturulmasıyla, nitelikli eğitimcilerle mümkündür.
Eğitim ortamlarında öğrenciye gençlere kendi düşüncelerini özgürce söyleyebilme imkanı verilmelidir. Gençlik
düşüncesini söylerken kendi içinde bir baskıyla karşı
karşıya kalmamalıdır. Eğitim kalıplara dayandırılırsa
otoriteye boyun eğmeye bağlanırsa özgür düşünceden,
hür iradeden ve yaratıcılıktan söz edilebilir mi? Toplumun bütün kurumları, eğitimciler, sanatçılar ve tüm
bireyler bunlardan sorumludur. Bu açıdan sanat eğitimine eleştirel bir gözle tekrar bakılmalıdır. Demokratik
toplum, özgür düşünüp yaratabilen bireylerle sağlanır.
Sanat ve yaratıcılık, özlenen bu demokratik oluşumun
içinde önemli bir yere ve sorumluluğa sahiptir.
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Eğitim kurumları özellikle sanat eğitimi veren okullar;
denemekten korkmayan, araştıran, soran, sorgulayan,
okuyan ve en önemlisi meraklı öğrenciler yetiştirebilmeyi hedeflemelidir ki beklenen sanatsal gelişme
gerçekleşebilsin.
Bilimde olduğu gibi sanatsal alanda da yeni buluşlar,
alternatif yaklaşımlar, yeni değerlendirmeler yapılabilmeli, demokratik bir tartışma ortamı yaratılabilmelidir.
Çağın gereği olarak sanat eğitimcisi de sürekli kendini
geliştirmeli, yenilemelidir. Bugün, içinde bulunduğumuz
sanat ortamı ancak o zaman gelişmeye başlayacaktır.
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ÖZET ABSTRACT
Sanatın ve sanatçının ne olduğuna ilişkin sorular;
var oldukları andan itibaren başlayan ve tartışılan,
günümüze değin yön ve şekil değiştirmiş olsalar da
tartışılmaya devam edilen, önemli sorulardır. Akademik çevrelerin bu sorulara yanıt bulmak için ulaştıkları kaynaklar geniş bir çerçevede sıralanabilir. Ancak
günümüzde; bu sorulara yanıt arayan ortalama bilgi
düzeyindeki, her kesimden insanın başlıca bilgi kaynağı internettir. Öte yandan internet üzerindeki bilgilerin
güvenirliği tartışma konusudur. Bu araştırmada, sanatın ve sanatçının bu sitelerde söylendiği kadar masum
olup olmadıkları irdelenmeye çalışılmıştır. Zira sanat
da, sanatçı da içinde bulunduğu ve üretildiği toplum
kadar masumdur. Bu araştırma, sanatı ve sanatçıyı
kutsamak ya da olumsuzlamak amacıyla yapılandırılmamıştır. Araştırma, bu kavramların; anlatım ve ifade
olanaklarının normalleştirilmesinin yolunu açacak
bulgulara ulaşmayı hedeflemektedir.
The questions related with what is art and artist; are
important questions which are discussed starting from
the moment in which they were, and continues to be
discussed until today even though they have changed
the direction and form. The resources that academics
circles reached to find answers to these questions can
be listed extensively. However, today, the internet is
the main source of people from all sections who have
an average knowledge level and looking for answers
to these questions. On the other hand, the reliability
of information on the Internet is a matter of debate. In
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this research, the art and artist whether they are as
innocent as told in this site has been studied to examine. Because both the art and artist are as innocent as
the community in which they are existed and produced.
This research is not configured in order to bless the art
and artist or negate them. The research aims to reach
findings which will lead to normalize expressions and
expression possibilities of these concepts.

Problem

Giriş

Yöntem ve Sınırlılık

Sanatın ve sanatçının ne olduğuna ilişkin sorular; var oldukları andan itibaren başlayan ve tartışılan, günümüze
değin yön ve şekil değiştirmiş olsalar da tartışılmaya
devam edilen, önemli sorulardır. Akademik çevrelerin
bu sorulara yanıt bulmak için ulaştıkları kaynaklar
geniş bir çerçevede sıralanabilir. Ancak, günümüzde, bu
sorulara yanıt arayan ortalama bilgi düzeyindeki, her
kesimden insanın başlıca bilgi kaynağı internettir. Öte
yandan internet üzerindeki bilgilerin güvenirliği tartışma konusudur. Bu araştırmada, sanatın ve sanatçının
bu sitelerde söylendiği kadar masum olup olmadıkları
irdelenmeye çalışılmıştır. Zira sanat da, sanatçı da
içinde bulunduğu ve üretildiği toplum kadar masumdur.
Bu araştırma, sanatı ve sanatçıyı kutsamak ya da olumsuzlamak amacıyla yapılandırılmamıştır. Araştırma bu
kavramların, anlatım ve ifade olanaklarının normalleştirilmesinin yolunu açacak bulgulara ulaşmayı hedeflemektedir.

Bu araştırma bir tanıtıcı araştırmadır. Tanıtıcı araştırmalar özetle bir durum ya da olgunun genel özelliklerini
ortaya çıkarmaya çalışmaktadırlar ve genellikle tarama
modeli ile yapılandırılırlar. Bu bağlamda, araştırmanın
verilerine ulaşmak için sanatın ve sanatçının tanımına
ilişkin yorumlara yer veren internet siteleri incelenmiştir. Ayrıca tanınırlığı yüksek avangart sanatçıların yaşantıları, üretimleri ve sanat anlayışları içeren kaynaklar taranmaya çalışılmıştır. Tanınırlığı yüksek avangart
sanatçılar, ressamlar ile internet siteleri ise en çok
taranan 20 internet sitesi ile sınırlandırılmıştır.

Sanatın ve sanatçının kendisine yüklenen kimi anlam
ve ödevlerden sorumlu olması ve bunları karşılamadığı
için masumiyetini yitirmesi gibi bir duruma düşmeleri,
onlara yapılacak büyük bir haksızlık olacaktır. Bu bağlamda masumiyet karineleri (presumption of innocence), ihlal edilmiş olacaktır. “Masumiyet karinesi, batıda
1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisinin 9.
maddesinde, daha sonraları da Birleşmiş Milletler 1948
İHEB m. 11’de yer almıştır. AİHS M.6/2, masumiyet karinesi; ‘Kendisine bir suç isnat edilen herkes kanuna göre
suçluluğu ispatlanmadığı sürece masum sayılır’ ” (Akt:
Alparslan, 2010: 6). Sanatı ve sanatçıyı oldukları ya da
olmak istediklerinden farklı gösteren ve onlara kutsal
anlamlar yükleyen yaklaşımlara karşın, normalleşmelerini sağlayıcı adımların atılması gerekliliği, bu araştırmanın yapılması için önemli bir itici güç olmuştur.

Amaç
Bu araştırmanın amacı, sanatın ve sanatçının ne olduğuna ilişkin soruya, internet sitelerinde verilen yanıtlar
ile tanınırlığı yüksek avangart sanatçıların yaşantıları,
üretimleri ve sanat anlayışları arasındaki bağ ve farkları
bulgulamaktadır. Bu yolla bilgiler arasındaki önemli
farklılıklar saptanmış, olması zorunlu bir normalleşmeye katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
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Sanatın ve sanatçının ne olduğuna ilişkin internet sitelerinde verilen bilgiler ile gerçek algı ve tutumlar arasında
önemli farklar olması bu araştırmanın en önemli problemidir. Bu farklılıklar, her iki kavramın da toplumun
geniş çevreleri tarafından yanlış konumlandırılmasına
sebep olabilmektedir.

Bulgular
Araştırmanın bulguları; sanat ve sanatçı konularını içeren iki başlık altında verilmeye çalışılmış, bulgulara ilişkin karşıt bulgularla birlikte tartışılmaya çalışılmıştır.

Sanata İlişkin Bulgular
Bu bölümdeki bulgulara; Google Arama Motoruna,
sırasıyla: “Sanat” ,“Sanat nedir?”, “Sanatla İlgili Özlü
Sözler” yazılmış ve ilk yirmi sonuca arama sayfasındaki,
farklı içerikler incelenerek ulaşılmıştır.

Sanat Nedir?
Günümüzde en sık başvurulan online bilgi kaynağı Vikipedi Özgür Ansiklopedi, “Sanat” başlığında, ulaşılabilecek en kapsamlı tanımlardan birini şöyle yapar:
Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün
ifadesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca neyin sanat olarak
adlandırılacağına dair fikirler sürekli değişmiş, bu geniş
anlama zaman içinde değişik kısıtlamalar getirilip yeni tanımlar yaratılmıştır. Bugün sanat terimi birçok kişi tarafından çok basit ve net gözüken bir kavram gibi kullanılabildiği
gibi akademik çevrelerde sanatın ne şekilde tanımlanabileceği, hatta tanımlanabilir olup olmadığı bile hararetli bir
tartışma konusudur
Sanat sözcüğü genelde görsel sanatlar anlamında kullanılır. Sözcüğün bugünkü kullanımı, batı kültürünün etkisiyle,
ingilizcedeki ‘art’ sözcüğüne yakın olsa da halk arasında
biraz daha geniş anlamda kullanılır. Gerek İngilizce’deki ‘art’ (‘artificial’ = yapay), gerek Almanca’daki ‘Kunst’

(‘künstlich’ = yapay) gerekse Türkçe’deki Arapça kökenli
‘sanat’ (‘suni’ = yapay) sözcükleri içlerinde yapaylığa dair
bir anlam barındırır. Sanat, bu geniş anlamından Rönesans
zamanında sıyrılmaya başlamış, ancak yakın zamana kadar
zanaat ve sanat sözcükleri dönüşümlü olarak kullanılmaya
devam etmiştir. Buna ek olarak Sanayi Devrimi sonrasında
tasarım ve sanat arasında da bir ayrım doğmuş, 1950 ve
60’larda popüler kültür ve sanat arasında tartışma kaldıran
bir üçüncü çizgi çekilmiştir (“Sanat”, 2015).

Bu tanımlamanın, muğlak ve açıklayıcı ifadelerden çok
tanımlamaya yönelik bir çıkarım ve kelimenin ontolojik
tarihselliği üzerine yoğunlaştığı görülür. Vikipedi’de
“Başat Biçim Görüşü”, “Sanatın Duyguların Dışavurumu
Olduğu Görüşü”, “Kurumsal Sanat Görüşü”, “Sanatın
Değerlendirilmesi” ve “Tarihçesi” alt başlıkları altında anlamsal bir ardıllık içermeden ve ortalama bilgi
düzeyindeki kişilerin kolayca kavrayamayacağı birçok
ifadenin bir arada verildiği görülmüştür. Burada sözü
edilen anlayışlar, ancak sanata ilişkin kavramları bilen
kişilerce kolayca anlaşılabilecektir. Oysaki böylesi bir
kimsenin akademik çalışmaları için bu tanımlamalar
başvuru kaynağı olamayacaktır. Ayrıca kavramlar yeterli açıklayıcı bilgi içermeden, bir arada kullanılmıştır.
Vikipedi’nin 40.000 yıl öncesine başlangıcını tarihlediği
sanatın tarihini anlatırken art arda üç paragrafta, “Mağara Resmi”, “Rönesans” ve “Adorno”nun Sanata ilişkin
Görüşleri’nin bir arada verilmiş olması aşırı özetleyici
bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım anlaşılırlık ve öğreticilikten
uzaklaşmaktadır. Sanatın tanımına bu yoldan ulaşmaya
çalışan hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak
olduğu da görülmektedir. Vikipedi’nin kaynakçasında
yer verilen 18 kaynaktan sadece biri, Türkçe olarak yayımlanmış yine yabancı dilden çeviri bir kitaptır. Yine de
Vikipedi’nin en geniş kapsamlı bilgi kaynağı olduğunun
belirtilmesi gerekir.
İkinci tanım ise “Nedir? Com” adresinde verilmiştir.
Burada Sanatın sözlük anlamı üzerinde durulur ve üç
başlık halinde bu tanımlara yer verilir.
Sözlükte “sanat” ne demek? 1. Bir duygunun, tasarının ya
da güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tümü ya
da bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık;
bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. 2. Belli
bir uygarlığın anlayış ve beğeni ölçülerine uygun olarak
yaratılmış anlatım; zanaat. 3. Bir şey yapmada gösterilen
ustalık, sanat (Sözlükte “sanat” ne demek?, 2015)

Bu tanımların hangi sözlükte geçtiği bilgisi verilmemiştir. Birçok sitede en sık rastlanan tanımlar bunlardır.
Ancak bu tanımlama genel olarak “sanat” ile “zanaat”
kavramlarını çoğu zaman karıştırmaya yol açacak, iç içe
girmiş yetersiz tanımlamalardır. Ayrıca günümüz sanat
tanımlamalarının çok uzağında ve yetersiz olduğu da
söylenmelidir.
Diğer bir tanım ise “Sanat nedir? Sanat, bir duygu veya
düşüncenin en güzel ve en estetik haliyle görsel ve işitsel bir maddede vücut bulmasıdır… Sanatın var olması
elbette ki yaratıcısına, yani sanatçıya bağlıdır… Sanat-

çının yaratıcılığına ve hayal gücüne…” (Sanat nedir?,
Sanatçı kime denir?, 2015) şeklindedir. Buradaki tanımlamada estetik ve güzel kavramları bir arada ve kavram
kargaşası oluşturacak bir biçimde kullanılmıştır. Ayrıca
sanatın, üstün yaratıcı gücün sonucu olduğu üzerinde
durulmuş, sanat sanatçının yetilerine indirgenmiş binlerce yıllık bilgi birikiminin yansımaları yok sayılmıştır.
Bir diğer ilgi çekici tanım ise şöyledir:
Sanat toplumsal varlıktır. Bireylerin ve ortak yaşamın
özünden kaynaklanan, içinden gelen gerçek yaşam duygusudur. Sanat bir dildir. İnsanları, milletleri ve çağları sanat
eseri tanıtır. Taş Devrinden bu yana binlerce yıldan beri
sanat, anlatım aracı olarak kullanılmıştır. İnsan yaşamında
sanatın birçok görevleri vardır. Sanat olmazsa yaşamın
değeri olmaz. Çünkü güzeli, iyiyi tanıtmak için sanat gereklidir. Bütün dünya insanları arasında yakınlaşma, bütünleşme, ortak duyguları paylaşma ve zevk almak için sanat
önemli bir köprüdür. Sanatta estetik değerlerin yansıra
toplumun öz benliği vardır. Bu benlik ise; sanatın estetiğini
ortaya koyan insanın içinde yaşadığı milletin zekası hayat
felsefesi, ahlak, nizam, maddi manevi duygu ve istekleridir.
Sanat, toplumun öz değerlerinden doğar ve gelişir. Onun
içindir ki sanat toplumun dışında, ondan ayrı olarak hiçbir
şekilde düşünülemez. Sanatkar, yaratıcı yetenek ve kudretin yanı sıra, içinde yetişip geldiği toplunum din, dil, örf
ve adet gibi öz değerlerinden alır. O zaman sanat eseri bir
mizacın ifadesi olduğu kadar, bir toplumun da eseri olarak
ortaya çıkar (Sanat nedir?, Sanatkar kime denir?, 2015).
Bu tanım ise sanatın evrensel olgu ve olaylar sonunda şekillenip bu güne geldiğine ilişkin tüm bilimsel
yaklaşımları yok sayı; toplumsal, dinsel ve diğer yerel
değerler boyutuna indirgemiştir. Ayrıca yine buradaki
tanımlamanın, sanat/zanaat ve sanatçı/zanaatkâr kavramlarını karıştırdığı anlaşılmaktadır.
Bir diğer tanımda ise uzun bir alıntı ve kapsamlı bir
açıklamanın ardından yapılan son çıkarım “Sonuç
olarak Sanat, deha düzeyindeki zekânın, var olana karşı
tepkisinin, tutarlı bir bütünlük içerisinde somutlaştığı bir alandır. Sanatçı, zekâsı ve sezgileriyle çağının
önünde giden insan olduğu için, gerçek sanatın anlayanı
azdır. Onu anlamak için çaba gerekir” (Sanat nedir?,
2015) şeklindedir. Her ne kadar, Marks, Hegel, Kant ve
Croce gibi sanat düşünürlerinden alıntılar ile tanım desteklenmeye çalışılsa da; son çıkarın sanatı üretmeyi de,
algılamayı da deha düzeyinde bir zekâya indirgeyerek,
sanatı soyutlayıcı bir yaklaşım sergilediği söylenebilir.
Bir diğer tanım ise “Sanat; duygu, düşünce, coşku, hayal
vb.nin çizgi, renk, biçim, ses, söz, ritim gibi unsurlarla
güzel, özgün ve etkileyici biçimde ifade edilmesidir”
(Sanat Nedir, Sanatın Tanımı, 2015). Bu tanımlama ise
sanatın sadece ifade aracı olarak sanatçı ekseninde,
işlevsel bir aygıt olarak anlaşılabileceği, ayrıca alımlayıcıyı yok sayan bir yaklaşım içermektedir.
Uzun ve çeşitli yaklaşımlar içeren bir diğer tanım sayfasındaki en can alıcı ifadelerden biri de şöyledir:
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Günümüzde, insanların karşı karşıya kaldığı psiko-sosyal
sorunlara çözüm olabilecek alanlardan biri de sanattır.
İnsan duyarlığının karmaşık ürünleri olan ve daima insan
özgürlüğünün hakkını arayan sanat eserleri, bazı kalıpları
sürekli olarak zorlayıp aşar, onların nitelik olarak daha
üstün ve yoğun yeni seviyelere ulaşmasın ı sağlar (Sanat
Nedir Sorusuna Çeşitli Yaklaşımlar, 2015)

Bu tanımlama ve yaklaşım, sanatı yeni bir boyuta taşımaktadır. Sanatın üstün kılıcı ve yoğunlaştırıcı bir yönü
olduğunun altını çizmektedir. Bu yaklaşım sanatı alımlayıcı bakımından hem karmaşık ve kutsal hem de sihirli
ve anlaşılmaz kılacak sonuçlar doğurabilecektir.
Bir diğer tanımda ise farklı bir tanımlama modeli geliştirmiştir. Buna göre bir soruya yanıt aranmış çeşitli
düşünürler bu görüşün kaynak kişileri olarak belirtilmiştir Yaratma, Yaratım Olarak Sanat Nedir sorusunu
şöyle yanıt verilmiştir:
Bu yaklaşıma göre sanatçı hiçbir zaman doğayı taklit
etmez, çünkü doğada mükemmellik yoktur. Mükemmelliği
arayan sanatçı, doğada var olmayan bir şeyi yaratmalıdır.
Çünkü mükemmellik, gerçekte var olmayan, fakat ideal
olan bir şeydir. Mükemmelliği ve ideali, sanatçı, hayal
gücünü ve yaratıcı yanını kullanarak (kendinden bir şeyler
katarak) oluşturur. Yani bu yaklaşıma göre, gerçek ve iyi bir
sanat eseri, sanatçının hayal gücünü kullanarak oluşturduğu eserdir (Yıldırım, 2005)

Bundan önceki tüm tanım yaklaşımları gibi burada
da başat öğe “yaratıcılık” olmasına karşın özerk bir
tanımla karşılaşacağımız düşüncesi oluşturulmaktadır.
Sanatın çağlar boyu ilhamını doğadan aldığı gerçeği
bu tanımda, kendine yer bulamamıştır. Sanatın, soyut
ve düşünsel dünyada gerçekleşen ifadesel bir araç
olduğu ve tek ve yüce kaynağın sanatçının hayal gücü ve
düşünce dünyası olduğunun altı çizilmektedir. Sanatçının yaşadığı toplumda olup bitenlerden etkilenmesi bu
bağlamda yadsınmış görünmektedir.
Farklı bir web sayfasında “Yaratım Olarak Sanat” başlığında, önceki tanımlamadan tamamen ayrılan bir tanım
yapılmıştır: “George Santayana ve John Dewey’e göre de
sanatsal yaratım, kişinin çevresiyle etkileşimi sonucu
meydana gelir. Sanatçıda bir kişilik, hayal gücü ve bilgi;
çevrede çeşitli şekiller, olaylar, sesler, malzemeler
mevcuttur. Dolayısıyla da çevre sanatçıyı besler, sanatçı
da çevreyi değiştirir.” (Felsefe Açısından Sanat nedir,
Felsefe Açısından Sanat Ne demek?, 2015). Bu tanım,
önceki tanımdan önemli ölçüden ayrılmaktadır. Sanatın
kökeninin ve asıl yaratıcı uyaranın toplum ve çevre olduğu ve sanatçının hayal gücünün bunların büyük etkisiyle
biçimlendiği belirtilmiştir.
Yine ilgi çekici bir tanımlama yaklaşımda sanata yüklenen bir diğer özellik ise şöyle verilmiştir:
Sanatın insan üzerinde diğer bir etkisi ise insanın kullanabileceği özgür ortam yaratmasıdır, çünkü bir amacı
yoktur, herhangi bir eseri niçin sevdiğini bilmeyen yada
bir şeyi neden yaptığını bilmeyen bir sanatçı yoktur bu
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dünyada, örneğin bir ressam, bize sadece bakmak için bir
şey verir, o eserde tam istediğimizi görürüz, nasıl istersek
öyle görürüz... yada sadece kendimizi görürüz, dünyadan
anlık uzaklaşmalar ve iradenin hükmetmediği bir beynin
salt gerçekler gösterisinden almak istediğimiz hazzı alırız,
gördüğümüz her şey, bizim gördüğümüz şeylerin üstüne
yansıyan kendi özelliklerimizdir... bizi mutlu eden her şey
aslında beynimizin sanat eserleridir... (Sanatı Oluşturan
Öğeler, 2015)

Bu tanımlama yaklaşımında sanatın amacının olmadığına ilişkin bir düşüncenin altı çizilmiş, sanatın ne olması gerektiğine ilişkin yazar kanısı bilimsel bir tanımmış
gibi ifade edilmiştir.
Bir diğer tanımda ise söz dönüp dolaşıp sanatın, “Güzel
Sanatlar” olduğuna gelmektedir:
Günümüzde daha çok, klasik veya akademik sanatla
bağlantılı olan geleneksel görsel sanatlar anlamına gelir.
Güzel sanatlar teriminin ortaya çıkışındaki motivasyon,
resim, heykel gibi görsel sanat dallarını; tekstil, seramik
gibi zanaat ve uygulamalı sanatlardan ayırmaktı. Buradaki
“güzel”, sanat eserinin niteliğini değil, disiplinin estetikle
bağlantısını vurgulamak için kullanılmıştır. Günümüzde icra edilen ve sadece resim, heykel ve baskıyla kısıtlı
olmayan modern ve çağdaş sanat eserleri için açıklayıcı
ve kapsayıcı olmadığından, buna alternatif olarak görsel
sanatlar tabiri kullanılmaktadır. Güzel sanatlar insanların
en tutkun yanıdır (Ay, 2013).

Bu tanımlama anlayışı sanatı yapıldığı malzeme, teknik
ve yaklaşıma indirgeyip bunlar dışında kalanları, soyutlayıcı, öteleyici bir yaklaşım göstermektedir.
Sanatın ortaya çıkışı ve günümüzdeki haline gelişindeki
farklı bir diğer tanımlayıcı yaklaşımda ise sanatın bir
oyun olduğu belirtilmiştir:
Bazı filozoflara göre, sanatın kaynağı eğlence ve oyundur.
İnsanlar zorunlu ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra amaçsız
olarak, hoşa giden bir takım oyun faaliyetlerinde bulunurlar. Bu faaliyetler, hem bedeni dinlendirir, hem de hoşa
gider. Bu tür faaliyetlerin bir sonraki adı, kendini süsleme
ve yakın çevresini hoşa gidecek, beğenilecek bir şekle
getirmedir. İşte burada da sanat ortaya çıkar, tabii ki bir
oyunun sonucu, bir oyun olarak... (Felsefe Açısından Sanat
Nedir, Felsefe Açısından Sanat Ne demek?, 2015).

Bu tanımlamanın hemen ardından her ne kadar sözü
edilen olguların tiyatro ve gösteri sanatları için düşünülmesi salık verilmiş olsa da, sanatın ortaya çıkışına ilişkin belirtilen çıkarımlar, bu bağlamda düşünüldüğünde,
sanat, farklı bir aşamaya taşınmaktadır.
Bir diğer sanat tanımı ise hayatın gerçekliğinden ve
olgusal varlıktan soyutlanıp, yüce, yüksek ve inanç kavramları ile ele alınmıştır:
En genel ve en yaygın sanat tanımı, sanatın maddî bir
faydayı değil, insanlara haz vermeyi amaçlayan özel bir
faaliyet olduğudur. Haz, insan ruhunu yüceltir ve yükseltir.
Sanat, bizde en derin varlık bilinciyle en yüce duyguları ve
en asil düşünceleri uyandıran, makul ve bilinçli bir yaşamın

ifade edilmesidir. Sanat, insanı kişisel yaşam düzeyinden
evrensel yaşam düzeyine taşır; insanın sadece aynı düşünce ve inançlara katılımını sağlayarak değil, aynı zamanda
duygulardaki benzerlik yönüyle de... (Yalçın, 2010).

Bu yaklaşım, sanata kutsanmış manevi bir anlam ve
biçim kazandırmaktadır. Sanatın bu tür bir boyuta indirgenmesi, sanata ilişkin beklentileri farklılaştırmaktadır.
Sanatın ve sanatçının güzele ilişkin çıkarımlarını, sanatçının tümünün birden güzel duygulara sahip olduğu ön
kabulüne bağlayan farklı bir tanım ise şöyledir:
Sanat dediğimiz zaman ideal bir şey meydana getirmek
özelliğindeki bilgilerin toplanmasına ve o işi meydana getirmek için bilgi ve zekanın kullanılması diyoruz. Yani burada
bilgilerimiz donanımlarımız sanatı meydana getirmede
önemli bir etken, insanın içindeki güzellikleri meydana
çıkartan bir dal sanat (Sanat ve Turizm, 2015).

Bu tanımda sanata biçilen yegâne görevin, zaten güzel
duygular ve güzel bir iç dünyaya sahip olan bilgi ve zekâya sahip sanatçının elinden çıkma bir ürün olmasından
ziyade, bu güzelliklerin dışarıya çıkmasını sağlayıcı bir
kanal olduğunun altı çizilmektedir.
Başka bir tanımda yine bazı kavramlar karıştırılmış gibi
görünmektedir: “Sanat öyle bir kişilik ifadesidir ki, bir
dile bir zümreye hitap etmez, o bütün insanlara hitap
edecek boyutlarda engin ve bütün insanları etkileyecek
çapta güçlü, evrensel bir ifade tarzıdır” (Sanat Nedir?
Dalları Nelerdir, Önemi Nedir?, 2015) Sanatın evrenselleşebilecek denli önemli bir kişilik ifadesi olarak ele
alınması yine sanatın ne olduğuna ilişkin bir çıkarım
olmaktan çok kişiliğin ve bunun ifade edilişinin önemi
üzerine kurgulanmıştır.
Tasarım ile sanatın ne olduğuna ilişkin bir yazıda ise
şu görüşlere yer verilmiştir; “Tasarım daha çok bir
plana bağlıyken sanat daha çok duygulara ve daha az
düşünmeye bağlı. Daha da önemlisi, sanat kesinlikle
bir yetenek gerektiriyor. Kimileri buna doğal yetenek de
diyebilir. Tasarım ise daha sonradan öğrenilebilecek bir
şey (Tasarım ve Sanat Aynı Şey midir?, 2015) . Bu ifade
de altı çizilen nokta; sanatın, tasarıma göre daha çok
duygu daha az düşünce içeriyor olarak ifade edilmesidir.
Ayrıca sanatın yetenek, tasarımın ise öğrenme odaklı
olduğunun belirtilmesi de yine kayda değer diğer bir
noktadır. Bu yolla sanatın, baştan sona tasarımı içerdiği, öğrenme ve düşünce ile geliştiğine dönük görüşler
ötelenmiş olacaktır. Sanatı “bir yetenek” işine dönüştüren bu yaklaşım, tüm sanat öğretimi algı ve kurumlarını
doğal olarak yok sayacaktır.
Benedetto Croce’nin sanata ilişkin bir metninin çevirisinden yola çıkan bir diğer tanımın son cümleleri ise
şöyledir:
Elbet sanat simgedir, tümüyle simgedir, yani tümüyle
önemlidir. İyi de neyin simgesi? Neyi önemsiyor? Seziş
gerçekten sanatsaldır, yalnızca onu canlandıran ve tam
birliğine yönelen yaşamsal bîr ilkeye sahip oluğunda

gerçekten seziştir, imgelerin karmakarışık birikimi değil
(Croce, 2010).

Web sayfasına eklenen metin, asıl metinden alıntılar
içeren bir kesitler bütünü şeklindedir. Bu türlü bir yaklaşımda asıl metnin bağlamından kopan yeni bir metin
ile karşılaşma olasılığı bulunmaktadır. Bu alıntıdaki
son cümle sanatı bir yandan simge yapıp, bir yandan da
karmakarışık imgeler bütünü olmayan bir seziş olarak
ifade eder ki, bu durum kendi içinde çelişkiler içermektedir.
Bu ve benzer alıntılar ile sanata ilişkin tanımlama ve ifadeleri çoğaltmak mümkündür. Bu noktada asıl üzerinde
durulması gerekenin, bu tanımlamaların; çoğu zaman
yetersiz, kişisel, kaynaksız birer keyfi derleme olduklarının saptanmış olmasıdır.

Sanatla İlgili Özlü Sözler
Bu başlık altında, Google Arama Motoruna, “Sanatla
İlgili Özlü Sözler” yazılmış ve sonuç olarak çıkan ilk 20
web sayfasında ulaşılan farklı sözlere yer verilmeye
çalışılmıştır. Hemen ilk web sayfasında herhangi bir
kaynak gösterilmeden çeşitli düşünür, sanatçı, politikacı vb. kişilere mal edilen birçok söze yer verilmiştir
ve bu sözler çok sayıda farklı web sayfasında defalarca
tekrarlanmıştır. Bunlardan ilginç olanları ile farklılık
gösteren ve sıklıkla yer verilen anonimleşmiş olan bazıları ise şöyledir:

•

“Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır”
Alain,

•

“Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı”, “Sanat,
hem coşma, hem yadsıma işidir” Albert Camus,

•

“Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır”
Aristophanes,

•

“Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır”
Arthur Schopenhauer,

•

“Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer”
August Everding,

•

“Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten
doğar ve gelişir kuşkusuz” Avner Ziss,

•

“Bütün sanatlar, Allah vergisidir” B. Waldis,

•

“Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı,
ilahi varlığa bırakmaktır” Benine Brenttmo,

•

“Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve
sempati
hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve
hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi
adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül
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yetersizliği gidermez John Heinrich Fussli,

etmeyecek şekilde geliştirmelidir” Bernard Shaw,
•

“Sanat, uygarlığın imzasıdır” Beverly Hills,

•

“Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesinden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih
yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle
bakmış ve ‘Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat
eser ne kadar değişti?’ demiş. Brullof da şu cevabı
vermiştir: ‘Sanat o küçük noktanın başladığı yerde
başlar’ ” Brullof,

•

“Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş,
kafalar boşalmıştır” Büyük Frederich,

•

“Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere
anlatan şahitlerdir” E. G. Benite,

•

“Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak
ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır” E. G. Benite,

•

“Sanat, bizi Allah’a götüren bir köprüdür” Ebers,

•

“Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar
derecesine erişilemez” Edgar Degas,

•

“Sanatı anlamak için önce bütün sanatların kaynağı
olan hayatı anlamak, öğrenmek gerekir. Yine hayatı
ve sanatı anlamak için her şeyin temeline, doğaya
inilmelidir” Eliel Zaarınen,

•

“Sanat, gözlerimize inanamamamıza yarar” Kari
Kraus,

•

“Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir” L.
Annaeus Seneca,

•

“Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi,
milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir”, “Bir
eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi
ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil,
büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü
edilebilir bir değere ulaşır”, “Sanat; düşünebilen,
gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların
işidir”, Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek,
sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın
faydasından değil zararından bahsetmek gerekir”,
“Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz” Lev Tolstoy,

•

“Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz” Leonardo da Vinci,

•

“Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da
hayata renk verir” Lord Aubery,

•

“Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun
gölgesidir” Michelengelo,

•

“Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin
birlikte çalıştığı şeylerdir” Francis Bacon,

•

“Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır”
Mustafa Kemal Atatürk,

•

“Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on
yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek
gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve
dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz”
Frederic Amiel,

•

“Çocukken herkes bir sanatkârdır, zor olan
yetişkinken sanatkar kalabilmektir”, “Sanat, bize
hakikati bildiren bir yalandır” Pablo Picasso,

•

“Sanat, görüneni tekrarlamaz; görünür kılar”
Paul Klee,

•

“Yoksullardan uzaklaşınca sanat, yoksullaşmıştır”
Romain Rolland,

•

“Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı
altında ilerler” Voltaire,

•

“Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle
irtibat kurar” Willi Baumeister,

•

“Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir”, ”Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama
özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır”, “Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere
neyse, sanat da teknik için odur”, “Ulusal sanat ve
ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek
değerler gibi, tüm dünyanın malıdır” Wolfgang Van
Goethe.

•

“Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür”
Friedrich Schiller,

•

“Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir” Friedrich
Schiller,

•

“Sanat, bizi Allah’a götüren köprüdür” Georg
Ebers,

•

“Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır” Hipokrates,

•

“Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı
ifade etmektir” Honore de Balzac,

•

“Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder”
İbn-i Sina,

•

“Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir”
Jean Marie Guyau,

•

“Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe
aldatıcı, yargı taraflıdır”, “Sanatta tüm ortaklıklar,
zararlıdır”, Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki
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Neredeyse tüm web sayfalarında sıklıkla yer verilen bu
ifadelerin artık anonimleşmiş kalıp ifadelere dönüştüğünü kabul etmek gerekir, (bu nedenle araştırmada

kaynaklarına ayrı ayrı yer verilmemiştir). Web sayfalarında alıntılara dönük kaynak gösterilmemiş olması,
bunların güvenirliğini önemli ölçüde sarsmaktadır.
Ayrıca bu türden ifadeler bağlamlarından uzaklaştıkça,
asıl ifade etmek istedikleri şeylerden başka anlamlara
dönüşebilmektedir. Bazılarının mal edildiği kişi ile çeliştiği, bazılarında ise sözcüklerin değiştiği görülmüştür.
Örneğin “Sanat, bizi Allah’a götüren bir köprüdür”
ifadesi, Antik Mısır’daki tıp bilimini anlatan papirüsleri
çeviren Alman bilim adamı, yazar Georg Ebers’e mal
edilmektedir. Katolik bir Hristiyan olan Ebers’in “Allah”
ifadesi kullanması mümkün görünmemektedir. İngilizce
tanrı anlamına gelen “God” sözcüğünü kullanmış olması
olasıdır. Bu haliyle ve bu çeviri ile ifade kabul edilirse, cümle, dinsel bir çağrışım, içermeye ve sanat, bir
tür ibadetmiş gibi anlaşılmasına olanak sağlayıcı bir
yapıya bürümektedir. Oysaki burada akla yakın görünen, sanata esin kaynağı olan doğadaki güzelin, tanrıya
ilişkin yeni farkındalıklar oluşturabilecek bir araç olarak
görülebileceğidir.

Sanatçıya İlişkin Bulgular
Bu bölümdeki bulgulara; Google Arama Motoruna, sırasıyla: “Sanatçı kimdir?”, “Sanatçı ile İlgili Özlü Sözler”
yazılmış ve ilk yirmi sonuç arama sayfasındaki, farklı
içerikler incelenerek ulaşılmıştır.

Hitap ettiği yaş grubu algı durumları düşünüldüğünde,
bu ifadelerin, onlar üzerinde sanatçıya ilişkin olumsuz
izlenim uyandıracağı açıktır. Bu yolla bu türden genellemeler ile sanatçıların masumiyet karinelerinin, ihlal
edildiği söylenebilir. Bir başta tanımlama ise şöyledir:
Sanatçı, herkesin duyduğunu, herkesin gördüğünü, herkesin hissettiğini, herkesin düşündüğünü; farklı şekilde
duyan, farklı şekilde gören, farklı şekilde hisseden, farklı
şekilde düşünen, farklı şekilde yorumlayan, farklı şekilde
yansıtandır; duyulmayanı duyan, görülmeyeni gören, olmayanı bulandır. Özetle sanat belli kalıplar içine konulamayan
ve estetik olan insan duygularının dışavurumudur.
Sanatçı olmak için büyük bir sanat duygusu ve sevgisine sahip olmakla beraber, o duygu, sevgi ve becerileri başkalarına ileten, öğreten bir ifade kabiliyetine ve iktidarına sahip
olmak gerekir (Sanat nedir? Sanatçı kime denir?, 2015).

Bu tanımlamada da sanatçıya insan üstü kimi özellikler
atfedildiği görülmektedir. Alımlayıcı açısından bu denli
özel güçlere sahip bir sanatçı imgesinin yaratılması,
sanatçının anlaşılırlığını olumsuz etkileyebilecektir.
Ressam Hikmet Çetinkaya’nın görüşlerine yer veren
bir diğer web sayfasındaki metin de yukarıdaki imgeyi
destekleyici niteliktedir:

Bu soruya ilk yanıt veren web sayfası, Turk Student
başlıklı bir sayfadır. Orta öğretim öğrencilerine yönelik
hazırlandığı anlaşılan bu sitede sanatçı tanımlanmış ve
ardından, tüm sanatçılara yönelik aşağılayıcı ifadelerle
yargısız infaz yapılmıştır:

Sanatçı öyle bir sanat yapmalı ki; bütün fikri, bütün emeği,
bütün hülyası, bütünü ile her şeyi ona ait olsun ve içindeki
en sanatçı kimliğini dışarıya aktarsın. Sanatını her zaman
için bütün ülke/dünya insanlarının ortak derdine ilaç,
özgürlüğüne bir kaçış, bir fetih, bir aşk, bir sevda ve her
şeyiyle insanlık için kullansın. Kısaca insanlığın değer diye
adlandırdığı tüm değerlerin ortak diline uyarlasın ve hür
dünya adına kullansın. Sanatçı olmak için sadece verilen
eserlerin ölçüt olmadığı, sanatçılığın bir karakter olduğunu iyi bilmelidir. Sanatçı her ortamda kendini taşımasını
bilmelidir! (Çetinkaya, 2013).

Sanatçı: diğer insanların görmediklerini gören, duymadıklarını duyan, hissetmediklerini hisseden ve bu duygularını
güzel bir çatı altında birleştirerek insanların duyu organlarına hitap edecek şekilde sunan, başkalarının ürettiğini
çalmadan, araştıran ve kendi özgün eserlerini üreten
kişidir.

Bu tanımlamalardaki sanatçı imgesi; ulaşılmaz, olunması zor bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir
sonraki web sayfasında evrensel boyuttaki sanatçı benzer bir şekilde ifade edildikten hemen sonra Türkiye’deki sanatçı için ise şu görüşler paylaşılmıştır:

Günümüzün sanat anlayışı değiştiği gibi, sanatçıları da
değişmiş durumda.

Sanatçı üzerine bunları söyledikten sonra, gelelim bizdeki
sanatçıya: Bizde sanatçı bukalemun gibidir. Saate göre,
güne göre renk değiştirir. Bizde sanatçının kişilik sorunu
gibi bir sorunu da yoktur. Kişiliksizdir. Siliktir. Yitiktir. Aynalara dargındır. Aynasızdır. Kimileyin taraf tutar, kimileyin
tarafsızdır!.. Çıkarının gerektirdiği şekilde düşünür. Çıkarcıdır. Nemelazımcıdır. Yağcıdır. Yalancıdır. Palavracıdır.
Elinde bir zilli tefi, yaldızlı pabuçları vardır!.. Dolap beygiri
gibidir. Bir sağa, bir sola döner boyuna. Üçkâğıtçıdır. Sanat
hırsızıdır!.. Bizde sanatçı hinoğluhindir. Yüzsüzdür. Görgüsüzdür (Özcan, 2004).

Sanatçı Kimdir?

Bugün ne Selimiye Camiini inşa edecek bir Mimar Sinan
var; ne de İstiklal Marşı’nı yazacak bir M. Akif Ersoy.
Sanatçı sanatını belli bir kesimin takdirini kazanmak için
yada belli bir zümreden destek alabilmek için bir takım
ideolojilerin şakşakçılığını yapıyor. Ses sanatçıları bazı partilerin çığırtkanlığını yapmak zorunda hissediyor kendini.
Gazeteciler ve köşe yazarları ensesi kalın bir takım kişilerin
kalemşörlüğüne soyunmuş durumda. Doğruyu ve güzeli
kendine ilke edinen ve bu uğurda her şeyi göze alarak, hiç
bir düşüncesini çekinmeden söyleyen sanatçı yada sanatsal
ruhlu insanların sayısı ise çok az (Sanatçı Kimdir? Kime Sanatçı Denir? Günümüz Sanatçılarını Nasıl Buluyorsunuz?,
2015) .

Bu ifadeler tabii ki salt yazarının düşünceleridir ve
sadece onu bağlar gibi düşünmek de olasıdır ancak bu
denli kolay ulaşılabilen bu düşünceler, sanatçıya ilişkin
ortalama bilgiye sahip kişilerde, sanatçı hakkında,
kolaylıkla, kötü izlenimler uyandırabilecektir. Bir diğer
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alıntı da yine sanatçı hemen kutsanır ve bir masal kahramanıymış gibi tasvir edilir:
Sanatçı dediğimiz insan, her şeyden önce belli bir sanat
dalıyla uğraşan, o sanat dalında eser veren bir kişidir. Yani
sanatçı; mimardır, ressamdır, heykeltıraştır, bestekârdır,
şairdir, romancıdır. Elbette günlük hayatında herkes gibi
yaşayan, sosyal etkinliklerde bulunan, belki de geçimini
sağlamak için bir işte çalışmak zorunda olan bir kişidir.
Ancak, onun sanatçı olmayan kişilerden ilk ve en önemli
farkı, kendini sanatına adamış olmasındadır. Uğraştığı sanat dalı, onun için geçici bir heves değil, ömür boyu sürecek
bir tutku, karşılıksız bir aşktır. Öyle ki onun uğruna büyük
bedeller ödenir, diğer insanların hayallerini süsleyen cazip
imkânlara boş verilir, yoksulluk içinde yaşamaktan tutun da
hapishanelerde çile çekmeye dek nice sıkıntılar göze alınır
(Sanatçı Kimdir, 2015) .

Bu ifadeler sonraki tanımlamaların çoğunda tekrar
etmekte, sanatçı her zaman insan üstü bir varlık olarak
ifade edilmektedir. Bu örnekleri arttırmak mümkündür.
Ancak durumu betimlemek için bu kadar örneğin yeterli
olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı ile İlgili Özlü Sözler
•

“Gerçek sanatkar, eserinin anlaşılıp anlaşılmayacağı sorusunu düşünmez bile” Albert Stifter,

•

“Sanat doğanın içindedir; sanatçı, onu oradan çıka
rabilendir” Albert Dürer,

•

“Sanatçıya, iki göz yetmez”
Alphonse de La Martine,

•

“Sanatçı, yaşamını yaşadığı gibi anlatmamalı; ama
sonraları anlatacağı biçimde yaşamalı”
Andre Gide,

•

“Bir sanatkar için sadece tek duruş vardır:
Dimdik” Dylan Thomas,

•

“Sanatkar, merkezini kendi içinde barındırandır”
Friedrich Schlegel,

•

“Sanatkar, duyacağı yerde düşünürse adileşir”
Gustave Le Bon,

•

“Taviz veren bir sanatkar; eserine değil, kendisine
ihanet etmektedir” Jean Cocteau,

•

“Eserini tamamlayabilenin ardından, tamamlayamadığını gizleyebilen gelir”, “Eserini tamamladığı
anı bilen kişi, sanatçıların ve insanların prensidir”John Heinrich Fussli,

•

“Gerçek sanatçının görevi; dünyanın maddi güzelliklerini, ahlaksızlığını anlatmak değil, çirkinlikleri
eleştirip gerçekleri aydınlatılmış bir biçimde aktarmaktır” Lev Tolstoy,

•

“Sanatçıya iki göz yetmez” Lamartine,

•

“Zeka ile elin birlikte çalışmadığı yerde, sanatçı
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yoktur” Leonardo da Vinci,
•

“Sanatçı; geçmişi, şimdiyi ve geleceği kavramak
zorundadır” Maksim Gorki,

•

“Sanatçı, toplumda uzun çalışmalardan çabalardan
sonra, alnında ışığı ilk duyandır”,“Sanatsız kalan bir
milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir” Mustafa Kemal Atatürk,

•

“Bazen sanatkar hayatının, uzun ve tatlı bir intihar
olduğunu düşünüyorum; ama pişman değilim”,
“Hiçbir büyük sanatçı, hiçbir zaman çevresindeki
şeyleri gerçekten oldukları gibi göremez, eğer öyle
olsaydı, sanatçı olamazdı” Oscar Wilde,

•

“Sanatçı, her yandan gelen duyguları algılayan bir
anten gibidir” Pablo Picasso,

•

“Sanatçı, kurallara uygun düzgün bir bütün kurabilmek için her şeyi düzene sokmak, bir parçayı öteki
parça ile uyumlu kılmak zorundadır” Socrates.

Bu sözler birçok sayfada birçok kez yine kaynak belirtilmeksizin yayımlanmıştır. Ancak bunların tümünde, sanatçının özel biri olduğu, teması ağırlık kazanmakta, insanüstü
bir kişiliğe sahip, fedakâr örnek bir kişi olduğu izlenimi
oluşturulmaktadır.
Oysaki sanatçılar, toplumlarının açık birer temsilidirler. Örneğin, sanat tarihi, sanatçıların çoğunluğunun, önceleri dini
hami, sonraları ticari hamilerinin güdümünde olduklarını
gösteren örneklerle doludur. Bu onların bağımsız oldukları
tezini çürütür niteliktedir. Yine sanat tarihinin tartışılmaz
dehalarından biri olan Leonardo Da Vinci, hamilerinin
savaşlarda galip gelmelerini sağlayıcı silah tasarımları
yapmıştır. Resim sanatına önemli katkılarda bulunup kendinden sonra gelen pek çok ressamı etkileyen Caravaggio,
hakkında idam kararı çıkmış defalarca cinayet işlemiş bir
sanatçıdır. Ressamlar, heykeltıraşlar savaşlarda kıyımlar
yapan birçok politikacının portrelerini, büstlerini üstün
başarılarla yapmış, onları ölümsüz kılmışlardır. Politik
düşüncelerin, kusursuz imgelerini yaratmış, sanatın politik
gücün artmasını sağlayıcı bir araç olmasında aktif roller
üstlenmişlerdir. Luis David, bu sanatçılara örnek gösterilebilir. Yine sanat tarihine yön veren birçok sanatçının özel
yaşamı sorunlarla doludur. Sözü edildiği gibi, sanatçıların örnek insan olduklarını gösterir emareler oldukça
azdır. Günümüz sanatçılarının birçoğunun uyuşturucu ve
alkol bağımlılığı tedavisi gördüklerine ilişkin haberlerle
karşılaşmak normalleşmiştir. Sanat nasıl ki bir zamanlar
kilisenin buyruğu altında ise, günümüzde de sanatçıların
ve dolayısıyla sanatın, iktidarın entelektüel aygıtı olduğuna ilişkin yeni bir durumla karşılaşmakta hemen her gün
olasıdır. Sanatın ve dolayısıyla sanatçının politikanın güdümünde ve kontrolünde olduğunun başka türlü bir ifadesi de
şöyledir: “19. yüzyılda sanat ile siyaset arsındaki en önemli
ilişki modeli ulus inşasıydı, ama bu modelin tohumları 17.
yüzyıl mutlakiyetçiliğinde yatıyordu: Fransız Güzel Sanatlar
Akademisi, bir ulus-devletin sanat üzerindeki denetimini
temsil eden ilk modern kurumdu” (Artun, 2008: 23). Buna
benzer birçok kurumun dolayısı ile sanatı ve sanatçıyı aygıtı
haline getirdiğine ilişkin ülkemizde de bulunmaktadır.

Günümüz postmodern paradigmasında sanatın dönüştürücü gücünün, bu bağlamda politik erkin önemli bir aracına
dönüşmesinin sonuçlarını şu ifadeler etkili biçimde dile
getirmektedir: “Temel ihtiyaçları olan evrensel modernist
insan, paramparça edilip, birbirine karşıt çıkarlara ve
çatışmalı kimliklere bölündü. Herkesin sevinçle karşıladığı
bu parçalanmayla birlikte, geriye kalan küçük figürün incelenmesi gündeme geldi…” (Stallabrass, 2009: 54).

posts/10151473298501893 adresinden erişildi.

Bu örnekleri sanatın hemen her alanından sanatçılarla örneklemek olasıdır. Ancak bu araştırmada amaç; sanatçıların, olumsuz yönlerinin altını çizmek değil, insan doğasına
özgü davranışların en az diğer insanlar kadar onları da
etkilediğini belirtmektir.

Sanat Nedir, Sanatın Tanımı. (2011). 14 Şubat 2015 tarihinde http://
www.kulturelbellek.com/sanat-nedir-sanatin-tanimi/ adresinden
erişildi.

Sonuç

Sanat. (2015, 2 Ocak). Vikipedi, Özgür Ansiklopedi içinde. 14 Şubat
2015 tarihinde http://tr.wikipedia.org/wiki/Sanat adresinden
erişildi.

İnternet sitelerinde karşılaşılan, tanım ve ifadelerin, sanat
ve sanatçı kavramlarını; kutsallaştıran, farklılaştıran ve
olmadığı gibi gösteren ifadeler içerdiği bulgulanmıştır. Öte
yandan tanınırlığı yüksek avangart sanatçıların yaşantıları, üretimleri ve sanat anlayışları ile internet sitelerinde
verilen bilgiler arasında büyük farklar bulunduğu anlaşılmaktadır.
Araştırma sonunda, sanatı kutsal ya da uhrevi bir yol gibi
ifade eden, zaman zaman olmadığı gibi tabulaştıran ve
sanatçıları insanüstü varlıklarmış gibi gösteren tanımlara
rastlanmıştır. Oysaki incelenen sanatçılara ilişkin bulgular,
onların, sadece; yaşadıkları toplumların birer temsili
olduklarını göstermektedir. Bu türlü tanım ve ifadeler, sanatçı ile alımlayıcı arasındaki mesafeyi açmakta, beklentileri yukarı çekmekte ve gerçekle karşılaşıldığında olumsuz
tutumlar geliştirilmesine neden olmaktadır.
Kuşkusuz sanat ve sanatçı kavramları yaşayan kavramlardır, her bağlam ve zaman da anlam değişme ve
gelişmelerine uğramaktadır. Bu sanatın doğasından ileri
gelmektedir. Sanatın ve sanatçının masumiyet karinelerini
ihlal edebilecek yaklaşımları en aza indirgeyecek alternatif online sunum araçlarının gerekliliği ortadadır. Ancak
tanımlama zorluğu olsa dahi, ulaşılması kolay olan online
mecralara, daha nitelikli bilgi ve yorumların yer alacağı
alternatif web sayfalarının oluşturulması gereği açıkça
anlaşılmaktadır.

KAYNAKÇA
Alpaslan, A. B., (2010). Adil Yargılanma Hakkı.
Artun. A., Sanat Siyaset kültür Çağınd Kültür ve Kültürel Politika.
İstanbul: İletişim Yayınları.
Ay, G. (2013). Güzel Sanatlar Nedir? Ne değildir?. 14 Şubat 2015
tarihinde http://www.internethaber.com/%20guzel-sanatlar-nedir-ne-degildir...--14371y.htm adresinden erişildi.
Croce, B. (2010) . Sanat Nedir?. 14 Şubat 2015 tarihinde http://
arsiv.mevsimsiz.net/y-3943/Sanat_Nedirg._Benedetto_Croce/
adresinden erişildi.

Felsefe Açısından Sanat Nedir, Felsefe Açısından Sanat Ne
Demek. 14 Şubat 2015 tarihinde http://felsefebilgi.tr.gg/FelsefeA%E7%26%23305%3Bs%26%23305%3 Bndan-Sanat-nedir.htm
adresinden erişildi.
Sanat nedir?, Sanatkar kime denir?.(2008). 14 Şubat 2015 tarihinde
http://www.ahmeterkan.com/index.php?show=page&pid=105&lang=1 adresinden erişildi.

Sanat nedir?.(2008). 14 Şubat 2015 tarihinde adresinden erişildi.
http://www.toplumdusmani.net/v2/sanat-nedir/274-sanat-%20
nedir.html

Sanat nedir?, Sanatçı kime denir?.(2014). 14 Şubat 2015 tarihinde
http://yumurtaliekmek.com/sanat-nedir-sanatci-kime-denir/
adresinden erişildi.
Sanat Nedir? Dalları Nelerdir, Önemi Nedir?. 14 Şubat 2015 tarihinde http://www.golbasi.bel.tr/userfiles/file/Sanat%20Nedir.doc
adresinden erişildi.
Sanat Nedir Sorusuna Çeşitli Yaklaşımlar.(2010). 14 Şubat 2015
tarihinde https://www.facebook.com/notes/turkiye-sanatcilar-birligi/sanat-nedir-sorusuna-cesitli-yaklasimlar/116210925115736
adresinden erişildi.
Sanatı Oluşturan Öğeler.(2009). 14 Şubat 2015 tarihinde http://
www.gezmek.org/pageID_6536268.html adresinden erişildi.
Sanat ve Turizm. 14 Şubat 2015 tarihinde http://kurumsal.data.
atilim.edu.tr/pdfs/091110_xtr.pdf adresinden erişildi.
Sözlükte “sanat” ne demek?. (2012). 14 Şubat 2015 tarihinde http://
sanat.nedir.com/#ixzz3RjAogk34 adresinden erişildi.
Stallabrass, J., (2009). Sanat A.Ş. Çağdaş Sanat ve Bienaller. İstanbul: İletişim Yayınları.
Tasarım ve Sanat Aynı Şey midir?. (2009). 14 Şubat 2015 tarihinde
http://www.seomium.com/tasarim-design/tasarim-ve-sanat-ayni-sey-midir.html adresinden erişildi.
Yalçın, S.(2010) . Sanat nedir?. 14 Şubat 2015 tarihinde http://www.
ktsv.com.tr/142-sanat-nedir adresinden erişildi.
Yıldırım, Ö.(2005).Yaratma, Yaratım Olarak Sanat Nedir?. 14 Şubat
2015 tarihinde http://www.felsefe.gen.tr/sanat_felsefesi/yaratma_yaratim_olarak_sanat_nedir.asp adresinden erişildi.
Sanatçı Kimdir? Kime Sanatçı Denir? Günümüz Sanatçılarını Nasıl
Buluyorsunuz?.(2008). 14 Şubat 2015 tarihinde
http://www.turkstudent.net/board/topic/63572/sanatci-kimdir-kime-sanatci-de adresinden erişildi.
Özcan, B. 2004. Sanatçı kime denir, kimdir sanatçı?. 14 Şubat 2015
tarihinde
http://www.siirevreni.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1818 adresinden erişildi.
Sanatçı Kimdir. (2013). 14 Şubat 2015 tarihinde http://www.edebiyatogretmeni.info/sanatci-kimdir.htm adresinden erişildi.

Çetinkaya, H. (2013). Ressam Kimdir? Sanatçı Kimdir?. 14 Şubat
2015 tarihinde
https://www.facebook.com/hikmetcetinkaya58/

39

40

08-11 Nisan April 2015
Yrd. Doç. Dr. Aylin ÇANKAYA
Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü //
Celal Bayar University, Faculty of Arts and Sciences, Philosophy Department
aylin.cankaya@yahoo.com

ARİSTOTELES’TE TRAGEDYANIN DOĞASI VE
İŞLEVİ ÜZERİNE
THE DEFINITON AND FUNCTION OF TRAGEDY IN
ARISTOTLE
Anahtar Sözcükler: Tragedya, Mimesis, Praksis, Katharsis,
Ethos, Tümel // Keywords: Tragedy, Mimesis, Praxis, Catharsis,
Ethos, Universal

ÖZET ABSTRACT
Aristoteles Poietika isimli yapıtının 6. Bölümünde
(1449b24) tragedyayı mimesis prakseos olarak tanımlar. Mimesis prakseos olarak tragedya, bir “eylemin
taklidi” anlamına gelir. Peki, tragedyalardaki eylem
(praksis) ne tür bir eylemdir, bir başka açıdan bu eylem etik bir değere sahip midir? Bu tür soruların yanıtı
için Aristoteles’in tragedya tanımını açımlamak gerekir. Aristoteles’in tragedya tanımı ile neyi kastettiğini
araştırmak ve incelemek aynı zamanda onun işlevi
hakkında da bize bir bilgi verir. Öyleyse bu çalışmanın
ana çizgisi iki temel soru etrafında şekillenir; bunlardan ilki Aristoteles’te tragedyanın tanımı ve anlamının
bir diğeri ise tragedyanın işlevinin ne olduğu sorusudur. Tragedyanın doğası ve işlevi üzerine yapılan bir
inceleme şiir sanatı ve felsefe arasındaki ilgiyi ortaya
çıkarması bakımından oldukça önemli kabul edilebilir.
Aristotle defines tragedy as mimesis prakseos in Poetics ch. 6. (1449b24). Tragedy as mimesis prakseos, means ‘imitation of an action’. However, what kind of action
is it, and in other words, does an action have an ethical
value? To answer these questions, we need to explore
the definiton of tragedy in Aristotle. Surveying for the
definition of tragedy in Aristotle and also what he really
means by it, will inform us about its function. Thus, the
main line of the aim of this paper is shaped around two
essential questions. The first one is about the definition
of tragedy and what it means while the second question
asks what the function of tragedy is. Inquiry about the
nature of tragedy and its function is highly crucial point
point in terms of revealing the relationship between
philosophy and poetry.
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Giriş

Mimesis

“Ama ne kadar soyut görünürlerse görünsünler, düşünceler de bir dayanak noktasına gereksinim duyarlar,
yoksa kendi çevrelerinde anlamsızca dönmeye başlarlar; onlar da hiçliğe katlanamaz” (Zweig, 2014, s.42).

Mimesis kavramı, kelime olarak taklitçilik, taklit, öykünme ve sanat gibi anlamlara gelmekle birlikte en çok da
taklit olarak anlaşılmaktadır (Peters, 2004, ss. 221223). Sözlükte geçen benzer ifadeler bir yana, var olan
mimesis kuramları incelendiğinde, filozofların bu kavrama yüklediği anlamların birbirlerinden oldukça farklı
olduğu görülür. Sözgelimi, Platon’da idealar evreninin
kopyasının/taklidinin basit bir kopyası/taklidi anlamında
kullanılan mimesis, Aristoteles’te olması muhtemel olanı taklit eden yaratıcı bir etkinliktir (Cömert, 2013, ss.7273). Platon’un mimesis’i ile birlikte sanata yüklenilen
aldatma, kopya, sanı gibi olumsuz anlamlar (Tunalı,
2008, s. 73) Aristoteles’te yaratma etkinliğine dönüşür.
Görüldüğü gibi, mimesis kavramı ve buna bağlı olarak
sanatın yorumlanma biçimi filozoflara göre değişkenlik
göstermektedir.

Aristoteles’in Türkçeye “Şiir Sanatı Üzerine” şeklinde
çevrilen Poietika (Aristoteles, 2012) isimli çalışması
sanat felsefesi hatta sanat tarihi alanındaki ilk yapıt
olarak kabul edilmektedir. Bunun nedeni hiç kuşkusuz
Aristoteles’in, kendinden önce yapılmamış olan bir şeyi
gerçekleştirmesi; diğer bir deyişle sanatın kendisini
problem olarak ele alıp inceleyen ve bu anlamda bir kuram ortaya koyan ilk kişi olmasıdır. O dönemlerde -öncesinde demek de mümkün- genel olarak sanatın, daha
özelde ise “güzel”in ne olduğu sorusunu ortaya atan ve
bu konuda birtakım düşünceler öne süren filozoflar yok
değildi elbette, fakat bu düşünceler felsefenin gölgesinde kalmaktan ne yazık ki hiçbir zaman kurtulamadı.
Sözgelimi, Platon sanatın toplumdaki sosyal ve politik
yerini sorgularken, sanatın bağımsızlığı tartışmasından
oldukça uzak düştü (Tunalı, 2008, ss. 69-70). Ne var ki
Aristoteles öncüllerinden farklı bir biçimde Poietika’da
sanatın “sanat olmak bakımından” ne’liğini araştırmakla gerçekte sanat alanında ilk büyük adımı atmış oldu.
Bu bağlamda filozofun yapıtı estetik tarihi -ki bu modern
estetik teorileri ile ilişkili olarak da düşünülebilir- açısından büyük bir önem arz etmektedir.
Bilindiği gibi, Poietika’da Aristoteles genel olarak şiir
sanatı üzerine olan düşüncelerini dile getirirken, ağırlığı
edebiyat sanatları içerisinde üstün bir değer ve önem
atfettiği tragedyaya vermektedir. Bu noktada bu yazı Poietika’da filozofun sanat anlayışında merkezi yere sahip
bir konu olan tragedyayı –doğası ve işlevi bakımından
- bir nebze olsun tartışmayı amaçlar. O halde sorulması
gereken soru; tragedyanın ne olduğu sorusudur. Bu
soruya verilebilecek en iyi yanıt ise Poietika’nın VI. Bölümünün 25 ila 30. satırları arasındadır. Aristoteles der ki:
Tragedya soylu, tamamlanmış ve belirli bir uzunluğu olan
bir eylemin taklididir (mimesis prakseos); bölümlerinin her
birinde farklı şekillerde zenginleştirilmiş bir dil kullanarak yapar bunu. Tragedya eyleyenleri taklit eder; bunu da
bir anlatı aracılığıyla değil, uyandırdığı acıma ve korku
aracılığıyla bu tür duygulanımların arınmasını (katharsis)
sağlayarak yapar (1449b25-30).

Tragedyanın açıkça tanımının verildiği bu metinde,
başlıca analiz edilmesi gereken iki anahtar kavram
vardır: Bunlardan ilki mimesis, ikincisi bu kavramla çok
yakından ilişkili olan katharsis kavramıdır. Her iki kavram üzerine düşünme ve onların anlam içeriklerini ele
alma kısacası açımlama, mercek altına alınan tragedya
kuramını yorumlamak için yeterlidir. Çünkü söz konusu
kavramlar aynı zamanda Aristoteles’in tüm bir sanat
felsefesinin de yapı taşlarını oluşturur.
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Aristoteles’in Poietika isimli yapıtında mimesis kavramını kullandığı ilk yer, destan, tragedya, komedya ve dithyrambos sanatının yanı sıra flüt ve kithara sanatının da
büyük bir bölümünün taklide dayandığını ifade ettiği I.
Bölümdür (1447a10-15). Poietika’nın çeşitli bölümlerinde
tartışıldığı üzere, adı geçen sanatlar arasında belirgin
farklılıklar var iken, tüm sanat türlerinin benzeştikleri
bir nokta vardır; o da taklit diğer bir deyişle mimesis’tir.
Taklit, Aristoteles’e göre, şiir sanatının ortaya çıkmasındaki en önemli etkenlerden birisidir. Bu, aynı zamanda
insanın doğasına da uygun olandır. Bu bağlamda insan,
taklit etmeye yatkın bir varlıktır. Sonuç olarak, Aristoteles, Poietika’da insanı taklit eden bir varlık (zoon mimetikon) olarak tanımlar (1448b5-10); tıpkı Nikomakhos’a
Etik’te düşünen bir varlık, Metafizik’te bilmek isteyen
bir varlık, Politika’da ise sosyal bir varlık (zoon politikon) olarak tanımladığı gibi. Gerçekte tüm bu özellikler
onun sahip olduğu, insanı insan kılan ve birbirleriyle
ilişkili olan niteliklerdir. Bu tanımlara göre insan bilmek
isteyen, taklit eden, düşünen, sosyal bir canlıdır. İnsanı
tanımlayan niteliklerden biri olan taklit etme şüphesiz
öğrenme süreciyle yakından ilişkilidir. Aristoteles’in de
belirttiği şekliyle ilk bilgilerin taklit yoluyla ediniliyor
olması taklit ile öğrenme arasındaki ilgiyi daha açık bir
şekilde ortaya çıkarır (1448b5-15). Bu durumda doğası
gereği bilmek ve öğrenmek isteyen insanın başvuracağı
ilk şeyin taklit olması olasıdır. Bununla birlikte, taklit,
-bilme ve öğrenme nedeniyle duyulan- hazzı da dolaylı
olarak beraberinde getirmektedir ki, bu tüm insanlarda
ortak olan bir şeydir.
Öyle anlaşılıyor ki, Aristoteles’te mimesis, birçok sanat
türü için temel ve gerekli olan doğal bir insani etkinliktir. Diğer sanat türlerinde olduğu gibi, tragedyanın da
doğasında insani bir etkinlik olan taklit vardır. Buraya
kadar her şey oldukça anlaşılır gibidir. Öte yandan,
tragedyanın tanımına geri dönüldüğünde Aristoteles’in
tragedyayı yalnız mimesis değil, mimesis prakseos olarak tanımladığı görülmektedir ki, tam da bu nokta zihni
kurcalar. Mimesis prakseos ifadesi en yalın biçimiyle

tragedyanın, bir eylemin (praksis) taklidi olduğunu dile
getirir; fakat bu tanım tragedyanın doğası ve işlevini
anlamak için gerekli olan açıklamadan yoksundur.
Öyleyse, bu eylemin ne tür bir eylem olduğu kısaca neye
işaret ettiği üzerinde durmak kaçınılmazdır.
Şimdi Aristoteles’in felsefesinde praksis kelimesi rasyonel bir varlığın yani öznenin bilinçli bir şekilde gerçekleştirdiği eylemi ifade eder. Yapıp etmelerle ilgili olan
eylem, konusu itibariyle de Etik’in alanı içerisine girer.
Kelimenin anlamından da tahmin edilebileceği gibi,
Aristoteles’in Etik’teki vurgusu rasyonel özne üzerinedir. Nitekim Eudemos’a Etik’te çocuklar ve hayvanların
eylemde bulunma yeteneğine sahip olmadığının söyleniyor olması, bir eylemin rasyonel bir varlığın bilinçli
olarak yaptığı tercih ile ilgili bir şey olduğunu ortaya
koymaktadır (Belfiore, E., 1984 Ocak, ss. 110-11). Diğer
taraftan, Nikomakhos’a Etik ve Eudemos’a Etik’ten farklı
olarak Aristoteles Poietika’da insanın yapıp etmelerini
değil, yaratılarını ele alır. Poieo yapıyorum, yaratıyorum
anlamına gelirken, Poietika da bununla ilintili bir biçimde şiir sanatı anlamına gelmektedir. Bu anlamlardan
hareketle, Etik’in eylemi gerçekleştiren öznenin kendisine, Poietika’nın ise yaratılmış olana yöneldiğini ileri
sürmek mümkün görünür. Bununla birlikte, yaratılmış
olan şeyin Aristoteles için öykünün kendisinden başka
bir şey olmadığı da belirtilmelidir.
Tragedya, bir eylemin taklidi olurken, eylemin taklidi
ise öykü olmaktadır. Bu anlamda öykü (mythos) ya da
olay, Aristoteles’in ifadesiyle tragedyanın temelidir,
canı gibidir, karakterler ise ikinci sırada gelir (1450a351450b). Burada öykünün ya da eylemin, karakter ya da
özneye olan önceliği, eylemden bağımsız tragedyanın
var olamamasına bir başka açıdan söylenirse, karakterler olmadan tragedyanın var olabilmesine dayandırılır.
Dolayısıyla, Aristoteles için öykü ve olaylar tragedyanın
gerçek amacıdır ve bu bakımdan tragedyayı oluşturan
diğer beş unsurdan (karakter, düşünce, sözel ifade,
ezgi düzme/şarkı ve sahne düzeni ya da gösteri) çok
daha önemlidir. Bu bağlamda denilebilir ki Poietika’da
Aristoteles Etik’ten farklı bir biçimde karakterleri değil,
eylemi yani öyküyü merkeze almıştır.
Özetlemek gerekirse, Aristoteles’te geçen mimesis
prakseos ifadesi tragedyanın hakikatte insanın değil,
eylemlerin ve yaşamın taklidi olduğunu belirtmektedir.
Bu açıdan bakıldığında eylemi temel alan bir tragedya
için en önemli unsurun öykü yani olay örgüsü olması
elbette kaçınılmazdır.
Eylemin taklidi ya da mimetik etkinlik yalnızca sanatın
ortaya çıkışındaki bir yönü yani sanatçının etkinliğini
temsil etmektedir. Oysa sanatın ilk etkinlik ile ilişkili
olan bir başka yönü daha vardır ki, bu da sanat eserinin
kitlesi ile olan ilişkisinin sonucunda algılayan kişide
ortaya çıkan duygu durumudur. Aristoteles ise buna
kısaca katharsis adını vermektedir (Tunalı, 2008, ss.114115).

Katharsis
Katharsis, kelime olarak arıtma, arınma, arındırma,
saflaştırma, boşaltma temizlenme, paklanma gibi
anlamlara gelmekle birlikte en çok arınma olarak anlaşılmaktadır (Peters, 2004, ss. 180-181). Katharsis, tıpkı
mimesis gibi Aristoteles’in sanat kuramının en can alıcı
kavramlarından birisini oluşturur. Dolayısıyla bu kavramın bilinmesi, tragedyanın doğası daha çok da işlevinin
anlaşılması açısından son derece önemlidir.
Aristoteles’in Poietika’nın I. Bölümünde yaptığı tragedya tanımına göre, tragedya eyleyenleri taklit eder
ama bunu uyandırdığı korku ve acıma aracılığıyla bu
tür duygulanımların arınmasını (katharsis) sağlayarak yapar (1449b25-30). Görünen o ki, tragedyanın asıl
amacı korku ve acıma duygularını uyandırmak suretiyle
ruhta psikolojik bir etki yaratmak değil, onlar aracılığıyla katharsis’e ulaşmaktır. Katharsis ise en yalın
şekliyle ruhu tutkulardan arındırmak anlamına gelir.
Bunun gerçekleşebilmesi elbette ruhta acıma ve korku
uyandıracak eylemlerin taklit edilmesine bağlıdır ki, o
da mimesis’tir. Bu sayede mimetik bir etkinlik olarak
tanımlanan tragedya katharsis ile birlikte tamamlanmakta, objektif hale gelmekte bir başka deyişle, işlevini
gerçekleştirmektedir. Tragedyanın sahip olduğu bu
işlevin ya da amacın etik bir değere sahip olduğunu ileri
sürmenin mümkün olup olmadığı ise temel problemi
oluşturur. Bir başka açıdan söylemek gerekirse katharsis kavramının sanatın temelinde yer alması, sanatın
etik karşısında bağımsız bir alan olmadığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir mi? Bu tür bir soruya yanıt
bulma çabasındaki her girişimin katharsis’in mimesis
etkinliğinden bağımsız olmadığı fikrini göz önünde bulundurması gerekir. Çünkü katharsis yalnızca mimesis
etkinliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Aristoteles’in tragedya kuramının etik bir erek ve değer
taşıdığını ileri sürenler olduğu gibi, bu düşüncenin
doğru olmadığını savunanlar da mevcuttur. Tragedyanın etik bir değer taşımadığını savunanlardan biri olan
Elizabeth Belfiore, (1984) düşüncesini praksis (eylem)
ethos (karakter) arasındaki fark üzerinden temellendirmektedir. Ona göre, Poietika’da söz konusu edilen
praksis kelimesi Etik’te olduğu gibi ahlaki bir niteliğe
sahip değildir. Ahlaki bir eyleme işaret etseydi; o eylem
övülür, ya da yerilirdi. Oysaki prattein kelimesinden türetilen praksis kelimesi Poietika’nın hiçbir yerinde iyi ya
da kötü ile ilişkilendirilmemektedir. Üstelik Aristoteles
praksis ile birlikte öznelere değil, eylemlere, olaylara
gönderimde bulunur. Bu noktada Belfiore’nin düşüncesini güçlendiren en önemli argümanlardan birisi şudur;
Poietika’da Aristoteles ahlaki niteliğe sahip eylemler
için ethos kavramını kullanır. Ethos ise açıkça bilinçli bir
tercihe işaret etmekle, ahlaki bir nitelik kazanmaktadır.
Ethos, praksis’ten ayrı ise eş deyişle praksis’te ethos’u
tanımlayan niteliklerin var olduğu belirtilmediyse (praksis’in tercihe dayandığını ifade eden) ve tragedyaya özgü
olan ethos değil de, praksis ise, bu öncüllerden mantıklı
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olarak çıkarılabilecek zorunlu tek sonuç praksis’in etik
bir amacı olmadığıdır. Örneğin, Orestes’in annesini
öldürmesi dramatik bir eylemdir ve ahlaki bir nitelik
taşımaz (ss.110-124). Belfiore’nin dile getirdiği bu örnek,
ethos’u olmayan bir tragedyanın var olabildiğini göstermesi bakımından önemlidir.
Öyle görülüyor ki, tragedya ethos’tan yoksun olarak var
olabilmektedir. Bununla birlikte, Belfiore, praksis’in
zaman zaman ethos ile birlikte gittiğini de kabul eder
görünür. Nitekim Aristoteles’in VI. bölümde insanların
eylemleri aracılığıyla karakterlerini edindiğini bu anlamda eylemlerine göre mutlu ya da mutsuz olduğunu
belirtmesi, praksis’in, ethos ile iş birliği yaptığını gösterir. Elbette burada Belfiore’nin üzerinde durduğu nokta
daha çok, bu işbirliğinin zorunlu olmadığıdır. Bunun da
nedeni, öncesinde de ifade edildiği gibi, Aristoteles’in
tragedyanın ilkesi olarak eylemi merkeze alması ve
bunun ethos’tan yani karakterlerden önce geldiğini bu
anlamda birincil öneme sahip olduğunu dile getirmiş
olmasıdır. Belfiore’nin bu çerçevede ulaştığı sonuç,
Aristoteles’in tragedyasının ahlaki bir nitelik taşımadığıdır. O halde denilebilir ki, Belfiore’nin bakış açısı ile
tragedya ahlaki bir işleve sahip değildir.
Belfiore, Aristoteles sanatının özelde ise tragedyanın ahlaki bir işleve sahip olmadığını ileri sürerken,
praxis’in Poeitika’daki anlamından yola çıkar. Oysaki
tragedyanın ahlaki bir temele sahip olduğunu öne süren
İsmail Tunalı, taklit objesinden hareket eder. Tragedya
bilindiği üzere, ortalama insanlardan daha iyi olanları
taklit eder (1148a15-20). Dolayısıyla taklit objesi yapılan
insan, komedyada olanın aksine ahlaki bakımdan iyi bir
insandır. Bu düşünce hiç kuşkusuz mimetik etkinliğin
moral bir niteliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
Benzer bir deyişle, tragedya için ahlaki bakımdan iyi
olanların seçilmesi, ethos’un sanatı belirlediğini, bir
başka bakımdan ise katharsis’in, ethos ile ilgili bir şey
olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Tunalı, Aristoteles’te estetik dünyası ile ahlaki dünyanın aynılaştığını
ve estetik anlayışın ahlaktan bağımsız olmadığını öne
sürer; tıpkı Platon’da ve tüm Grek düşüncesinde hüküm
sürmüş olan bir anlayışta olduğu gibi. Grek düşüncesinde sanatın ahlaktan bağımsız olmadığı anlayışı iyi ve
“güzel”in ayrılmaz birliğine (kalo-kagathia) dayandırılır.
Bu düşünce için, iyi “güzel olan, “güzel” olan da iyi olandır. Öte yandan, iyi ile güzel olanın özdeşliğinin, estetiğin
uzun bir zaman bağımsız bir disiplin haline gelememesinin nedenlerinden birisi olduğu da belirtilmelidir.
Tunalı, mimesis’in taklit objesi nedeniyle etik bir değer
taşıdığını söylemekle birlikte, aynı zamanda bu etkinlik
sonucunda süjede ortaya çıkan bir duygu durumu olan
katharsis’in de moral bir nitelik taşıdığını belirtmektedir. Ona göre, katharsis kelimesi sanatın amacını
dile getirmesi bakımından etik bir kavrama işaret eder
(Tunalı, 2008, ss.102-104, 116-119). O halde, tragedyanın
katharisis’e ulaşmayı amaçlamakla aslında moral bir
değere de sahip olduğunu dile getirmek mümkündür.
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Tunalı’nın düşünceleri ışığında Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’in (Aristoteles, 1998) ilk cümlesini hatırlamanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Aristoteles’in
deyimiyle her sanat ve her araştırmanın, aynı şekilde
her eylem ve tercihin de bir iyiyi arzuladığı düşünülür…
Metinden yola çıkılarak denilebilir ki, Aristoteles için
sanat iyiden bağımsız değildir.
Tragedya tanımı dikkate alındığında Aristoteles’in,
katharsis’i tragedyanın var olma amacı olarak belirlediği açıktır. Benzer bir şekilde, bu amacın tragedyanın
işlevini açığa çıkardığı da açıktır; ancak işlevin kendisinin ahlaki bir değer taşıyıp taşımadığı ayrı bir tartışma
konusudur. Bu noktada, katharsis kelimesinin neye işaret ettiği önem kazanır ki, bu da en ihtilaflı konulardan
birisini oluşturmaktadır. Çünkü katharsis kelimesinin
“bilişsel mi (intellektüalist)” yoksa “psikolojik, duygusal
bir arınma” şeklinde mi yorumlanması gerektiği hala
tartışılmaktadır. Tunalı’da olduğu gibi, katharsis’in iyi
olan insanları taklit etmesiyle insanda psikolojik duygusal bir arınmaya neden olduğunu ileri süren düşüncede
sanatın psikolojik bir etik olarak ele alınması olasıdır.
Bundan başka, katharsis kavramını “psikolojik bir arınma” değil de “bilişsel (intellektüalist) bir arınma” olarak
yorumlayanlar da vardır (Golden, L. 1969 Temmuz, s.
145). Bilişsel yorumcular, mimesis’in tanımı gereği öğrenme deneyimini içerdiğini, bu süreç sonucunda ortaya
çıkan mimetik hazzın da bilişsel olduğunu iddia ederler.
Öğrenme deneyimi de bundan duyulan trajik haz da duyusal ya da fiziksel olana değil, bilişsel bir sürece işaret
eder (Golden, L. 1976 Haziran, ss. 79-81). Bu nedenle,
mimetik etkinliğin doğası gereği bilişsel bir etkinlik olduğunu ileri sürmek yanlış olmasa gerek. Bu düşünceye
mimesis’in katharsis’in doğasını anlamada anahtar bir
kavram olduğu eklendiğinde katharsis kavramının da
tüm bunlarla ilintili olarak bilişsel bir arınmaya karşılık
geldiği fikri kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.
Mimesis’in gerçekleştirilme sürecinde kilit rol oynayan
deneyimler tikel olanın bilgisini verirler; fakat esas olan
şey tikelin bilgisinden hareketle tümelin bilgisine ulaşmaktır. Dolayısıyla deneyimin amacını oluşturan tümellikten başka bir şey değildir. Tümel ya da genel olanın
(katholou) asıl amaç olduğu fikri Aristoteles’in şair ile
tarihçi arasında yaptığı ayrıma dayandırılmaktadır. (Golden, l., 1969 Temmuz, ss.145-146, 151-152). Buna göre,
ozanın işi ‘gerçekten olan’ı, yani olasılık ya da zorunluluk
açısından olması olanaklı şeyleri anlatmak içindir… biri
olmuş olanları, öteki ise olabilir olanları anlatması bakımından farklıdır. Bu yüzden şiir tarihten daha felsefi ve
üstündür; çünkü şiir geneli (katholou), beriki ise tekleri
anlatır (1451b5-10). Görüldüğü gibi, şair tarihçiden olasılık ya da zorunluluk ilkesine göre olabilir olanı diğer bir
deyişle tümeli anlatması bakımından ayrılır.** Şiirin
felsefe ile olan yakınlığı hatta tarihten üstünlüğü de bu
sebepten ötürüdür. Felsefe de tıpkı şiir gibi tümel olanın
peşinden koşar. Bu bağlamda denilebilir ki, şiir tek tek
olayları ele alan tarihten daha felsefidir. Şiiri felsefe ile
yakınlaştıran bu düşünce, Aristoteles’in şiire, edebiyata

bakış konusunda Platon’dan ne kadar ayrı düştüğünü de
ortaya koyar. Çünkü Platon sanatçı ile şairi Devlet’inden
kovarken, hem şiire hem de sanata sansür uygulamaktadır, diğer taraftan, Aristoteles şiiri felsefeye yaklaştırırken, şair ve sanatçıya dair olumlu bir bakış açısını
dile getirmektedir.

KAYNAKÇA

Aristoteles’in şiire yönelik olumlu tavrı katharsis’in
bilişsel yorumunun benimsenmesinde etkili olmuştur.
Belfiore (ss.119-124) ve Leon Golden’a göre (1969) Aristoteles’in şiir ve felsefe arasında kurduğu ilgi tragedyanın işlevinin felsefi olduğunu (s.146) göstermektedir.
Çünkü Aristoteles şiiri felsefeye yaklaştırmakla şiirin
amacının felsefede olduğu gibi tümellik olduğunu belirtir. Tümel olanın peşinden koşma arzusu hiç şüphesiz
ahlaki olanla değil, felsefi olanla ilgili olmak durumundadır. Bu minvalde, katharsis kavramının çevirisine
geri dönüldüğünde, kelimeyi yalnızca “arınma” ya da
“duyguların arınması” olarak çevirmenin onun doğasını anlamada yetersiz kaldığı açığa çıkar. “Arınma”nın
ne tür bir arınma olduğu belirtilmek durumundadır ki,
bunun duygusal olmaktan çok bilişsel bir arınma olarak
yorumlanması daha makul görünür. Nitekim öğrenme süreci ve şiir ile felsefe arasında kurulan ilgi hem
mimesis’in hem de bununla ilgili olarak katharsis’in
bilişsel bir süreç olduğunu ifade etmektedir.

Aristoteles. (1998). Poetika (İ. Tunalı, Çev.) İstanbul:
Remzi Kitabevi.

Sonuç olarak, Aristoteles’te tragedyanın doğası ve işlevi
tartışması ile olarak şunlar söylenebilir; Aristoteles’in
tragedya kuramı ya da katharsis anlayışı etik bir değerden ziyade, felsefi bir kaygı taşımaktadır. Bu, Aristoteles’te sanatın ahlaki kaygıdan tümüyle bağımsız olduğu
anlamına da gelmemelidir. Çünkü karakterlerin ikincil
derecede bir öneme sahip olması, onların ahlaki nitelikten yoksun olduklarını göstermez. Ancak, Aristoteles’in
Poietika’da tragedyanın ruhu olarak belirlediği unsur
özne değil öyküdür; bu bakımdan tragedyanın öncelikli
ve zorunlu olarak ahlaki bir işleve sahip olduğunu ifade
etmek yerine onun felsefi bir işleve sahip olduğunu ileri
sürmek daha kabul edilebilir bir şeydir.
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ÖZET ABSTRACT
Arzu nesnesi olmaya ve buna uygun bir temsile alışkın
olan kadın imgesi, 20. yüzyıl sanatında sahneye koyduğu tekinsizliği ile önceki dönemlerden çok başka bir
odak oluşturur. Feminist eleştiriye göre, sanatta görsel haz erkeğin erotik ihtiyaçlarının bir karşılığı olarak
kullanılmış; bu süreçte de kadının özneliği bastırılmıştır. Edilgen bir özne olduğuna dair bir arzu ve duyguyla
erkek, sanatın aynasında kendisini görmez; çünkü erkeğin bedeni kendisine bir arzu nesnesi olarak görünmez. Hatta bu durum Mary Kelly’nin resmi “kültürel
olarak kabul görmüş bir skopofili” şeklinde tanımlamasını sağlamıştır. Buna karşın, kadın sanatçıların yapıtlarından “görsel haz” sürülerek egemen olanın onay
verdiği daha az şehvetengiz araçlar ve imgelem uygun
görülmüştür. Öyle ki, kadın sanatçıların yapıtlarında
görsel hazza işaret eden görüntüler ortaya çıktığında,
niyetlerinin odağına yapıtın farklı yönleri otursa bile,
inkâr ve görmemezlik sürdürülmüştür. Kendisinin bir
nesne olduğu öğretilen ve yaratıcı erkeğin hizmetindeki fetiş olarak davran/ıl/an kadın, böylelikle, yalnız
başına baktığı aynada kendisini gördüğüne inanır ve
tanımlamaya çalışır.
Kadın imgesini ve cinselliğini altüst etmeye niyetli bir
bakış, alışılageldik erotizmi abartır; bozar; çoğaltır;
maskeler; olduğundan daha güzel pozlar bir yana,
kadınsı özelliklerden arındırır. Yerine, tüm cinselliği
ile güzel olmayan ve arzu edilmeyen bir imge koyar.
Bildiri, sanat tarihindeki bu imgeye dair genişletilmiş
bir bakış önerisidir
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Women image, being used to be an object of desire and
accordingly represented, constitutes a very “different” focus with her uncanny in the 20th century art.
Visual pleasure in art, for feminist critique, has been a
substitute for men’s erotic demands and the woman as
a subject has been suppressed in this process. Having
a desire and feeling that he is an active subject, man
does not see himself in the mirror of art. For he does
not see his body as an object of desire. Mary Kelly has
consequently defined painting as a “culturally overdetermined scopophilia”. Whereas “visual pleasure” in
the works of women artists is impelled and replaces
with less lascivious media and imagery approved by the
sovereign. Even when and if appearances referring to
visual pleasure occur in the works of women, even there
are different aspects on focus intended, negation and
connivance is perpetuated. Woman, being taught that
she is an object and behaved as a fetish in the service
of creative man, thereby believes that she sees herself
in the mirror at which she looks alone and attempts to
portray herself.
A gaze which has a subversive intent for the image and
sexuality of woman exaggerates the usual eroticism;
deconstructs; duplicates; masks; sanctifies it from the
womanly attributes. There comes an image that is not
beautiful and desirable with its whole eroticism instead.
This presentation is a proposal for an extended gaze of
this image in art history.

Sanatta Başka Bir Kadın Erotisizmi
Sanat tarihinin her döneminde görülen çıplak imgelerin
karar verilmesi güç, kafa karıştırıcı bir konumu vardır.
Başlangıçta, kadın ve erkek temsilleri arasında bir
eşitlik varken, ataerkil ideolojinin baskınlığı sonucunda çıplak kadınlar zamanla arzu nesneleri olarak öne
çıkarılmışlardır.
İki bin yıl boyunca çıplak beden temsilleri, güzellik, aşk,
esrime, güç ve enerjiyi görünür kılmak için kullanılmıştı. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren, bu imgeler dinsel,
mitolojik ve kutsallık bağlarından kurtularak dünyevîleşmişler; üstlerinde de yalnızca sanat ve estetik gibi
görünmeyen –ama hissedilen– modern örtüler kalmıştır. Bu yeni durumun mimarları, din ve soy kökenli
iktidar biçimlerine karşı mücadele eden burjuvazi ve sanatçılardır. Bu zaferle birlikte, giysisiz figürlere bakışta
yeni bir algı inşa edilmiştir: Soyunuk (naked) ve çıplak
(nude). Her ikisi de giysisizlik durumuna işaret etmekle
birlikte, soyunuk ve çıplak arasındaki yarılma, işte bu
süreçte ortaya çıkmıştır. İlki ahlakî anlamını korurken;
ikincisi, çıplak beden seyretme ihtiyacını gidermek
üzere, sanatsal bir kategori haline dönüştürülerek
koruma altına alınmıştır. Tüm karmaşıklığına rağmen,
çıplak figürün çalışılması uzun süre sanatçı eğitiminin
temeline yerleştirilmiştir (Gill, 1989, s. 3; Clark’tan akt.
Leppert, 2002, s. 273).
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Çıplaklık ve soyunukluk arasındaki sınır nerede başlar?
Giysisiz figürlerin günlük ahlakî bağlamla ilişkisiz
olduklarına, sırf sanat niyetiyle yaratıldıklarına nasıl ve
kim tarafından karar verilecektir? Ayrıca, sipariş verenlerin erkek; çıplak temsillerin de çoğunluğunun kadın
olması, ‘erkek egemen’ sistemin göstergesi değil midir?
O halde, çıplak ve çekici kadın imgeleri, gerçekte sanata
mı yoksa erkek egemen kültüre mi hizmet etmektedir? Genelde bilindiği üzere, sanat camiasında verilen
ilk yanıt, bu tip resimlerin elbette öncelikle estetik ve
sanata hizmet ettiğine ilişkindir. Bu yanıt yanlış değildir
kuşkusuz, ama eksiktir. Bu tip resimlerin aynı zamanda erotik duygularla bağlantısı olduğu; ancak çoğu
zaman bunun görmezden gelindiği ya da hoşgörüldüğü
ortadadır. Bir arzu nesnesi olarak beden –özellikle de
kadın bedeni–, öncelikle erkek olduğu varsayılan izleyici
için milyonlarca kez üretilmiş; böylece cinsellik öznel
olmaktan çıkmıştır.
Sanatçı kimliğinin inşasında özellikle kadın bedeninde
ustalaşmak belirleyici bir ölçüttü; ancak bahsedilen
‘sanatçı kimliği’, apaçık bir biçimde erkek cinsiyeti
imliyor; kadına biçilen ‘model’ rolü pekiştiriliyordu.
Kadının kendisini bu sistem içerisinde bir sanatçı olarak
varetmeye çalışırken zorluklar yaşaması, bu çatışma
yüzündendir. Doğal dünyanın ve bakışın ustası olarak
sanatçı miti yaratılırken, ustalık çıplak bir kadın bedeni
aracılığıyla gösterilmiştir (Betterton, 1996, s. 25). On
dokuzuncu yüzyılda kadınlar sonunda erkek çıplak model çalışılan sınıflara kabul edildiğindeyse, çıplak beden
eskisi kadar ciddi bir sanat meselesi olmaktan çıkmıştır
(Schor, 2007, 51). Kadının özneliği hep ataerkil söylemle
belirlenmiş; erkeğe de bir gösteren görevi verilmiştir
(Chadwick, 1998, s. 8). Berger’in ünlü yorumu, tam da
bunun üzerinedir:
“Erkekler kadınlara karşı belli bir tutum edinmeden önce
onları gözlerler. [...] Erkekler davrandıkları gibi, kadınlarsa
göründükleri gibidirler. Erkekler kadınları seyrederler.
Kadınlarsa seyredilişlerini seyrederler. Bu durum, yalnızca
erkeklerle kadınlar arasındaki ilişkileri değil, kadınların
kendileriyle ilişkilerini de belirler. Kadının içindeki gözlemci erkek, gözlenense kadındır. Böylece kadın kendisini
bir nesneye –özellikle görsel bir nesneye– seyirlik bir şeye
dönüştürmüş olur” (Berger, 1995, ss. 46-47).

Berger haksız sayılmaz. İktidarın cinsiyeti, öteden beri
hep erkek olmuş; seyirlik imgeler de sadece erotik,
sadece sanatsal, sadece göz zevki olmanın ötesinde,
bu ataerkil düzenin devamına yardımcı siyasal araçlar
olarak hizmet etmiştir. Ancak, yirminci yüzyılla birlikte
ortaya çıkan algı dönüşümüyle birlikte, bu siyasal araç,
kendi içine patlayan bir silaha dönüşmüştür.
Bu bildiride verilecek olan örnekler, bu betimlemenin
dışına çıkmaya çalışarak alışkanlıkları, yerleşik algıları
kırmaya ve yeni bir bakış açısı üretmeye adanmış
yapıtlardan seçildi. Fallik kültür, kadınların fallusun
üstünlüğüne laf getirecek türden bir dil elde etmelerini
engellemek için çok çalışmaktadır. Her kadının erkekli-

ğin egemen olduğu düzende sindirildiği olgusuna karşı
sistemden kaçma, tarafsız bir bölge yaratma çabalarıysa etkisini göstermektedir (Schor, 2007, s. 58). Rönesanstan beri sanat öznenin manifestosu olarak görülmüş, sanatçının dili kimliği ve kişiliğinin bir göstergesi
sayılmıştır. Jackson Pollock’un en soyut resmi bile onun
kişiliğinin manifestosu haline getirilmiştir. Buradan yola
çıkarak, kadının da erkeğin diliyle kendisini tanımlamadan, yani kendisini kaybederek anlatmak yerine, kendisine özgü yeni bir dil aracılığıyla konuşması gerektiği
düşünülmüştür (Irigaray, 1977).

1998, s. 24, Clark, 2004, ss. 47-50; Downie, 2006, s. 40;
Yılmaz, 2013, ss. 200-201).

1920’lerde aynalarla kendi imgesini bozan ve çoğaltan
Claude Cahun, aykırı bir eylemci/sanatçı olarak dikkat
çekmektedir. Entelektüel bir Yahudi ailenin kızı olan Cahun’un asıl adı Lucy Schwob’du. Sorbonne’da öğrenciyken 1914’ten itibaren fotoğrafik kurgularla kendi kendini
çekmeye başlayan Cahun, 1919’dan itibaren saçlarını
kısacık kesti; sarı, pembe ve yeşil gibi sıradışı renklere
boyadı. Bu tavrı, dönemin Paris kadınının geleneksel
feminenliğini bozmaya dönüktü. Bu süre içinde asker,
Buda, saçları kazınmış mahkûm, Hollywood’un cici
kız tiplemesinin gülünç bir kopyası, güreşçi ya da sirk
cambazı gibi farklı kılıklarda özportreler çekti; androjen
kılıklar üreterek sınırlarından kurtuldu. Maske, gerçek
kimliğini gizleyen harika bir araçtı. Onun “Bu maskenin
altında başka bir maske var. Bu yüzleri taşımayı asla
bitiremeyeceğim” sözü, kimliklerin kurgusallığına ve
sonsuz değişkenliğine işaret ediyordu. Ameliyatla cinsiyet değiştirmeksizin, kadın ve erkek görüntüsü arasında
belirsiz bir görüntüyü tercih ediyordu.1
Cahun’un akışkan, trans cinsiyetli ikonografisi adı henüz
konulmamış bir lezbiyen kültürden destek alıyordu.
Cinsiyet ve cinselliğin sabit değil, duruma bağlı olduğu;
kendini konumlandırma mücadelesinde de siyasal faydaların belirleyici olduğu algısından hareket etmekteydi.
Cahun en tehlikeli eylemlerini İkinci Dünya Savaşı’nda
Fransa’yı işgal eden Almanlara karşı gerçekleştirdi.
Fransız direnişçilerine katılan sanatçı, bir kiliseden
“İsa yücedir, fakat Hitler daha yüceymiş – İsa İnsanlar
için öldü. Hitler içinse insanlar ölüyor” yazılı bir bayrak
fırlattı. 1944’te yakalanan sanatçı Gestapo tarafından
idama mahkûm edildi. İnfazdan kurtulmasına rağmen
cezaevinde bozulan sağlığı bir daha düzelmedi; 1954’teki
ölümünden sonra da unutuldu gitti. 1980’lerde sanat,
cinsellik, beden ve medya konularında çalışan bazı
kadın sanatçılar sayesinde yeniden anımsanacak; özellikle Amerikalı Cindy Sherman onun siyasal görüşünü
değil ama sanatsal yöntemini taklit edecekti (Chadwick,

1

Cahun 1932’de dönemin en muhalif partisi olan Fransız
Komünist Partisi’yle yakın ilişki içinde olan gerçeküstücülere katıldı. Ancak FKP gerçeküstücülerin ‘garip ve gereksiz
bireysellikleri’ni bahane ederek 1933’te hepsini ihraç etti.
Tabiî, görüşlerinde ısrar etmiştir sanatçı. Kendini hep solda
görmüş; ama sürü mantığına da karşı çıkmıştır.

Görsel 1. Claude Cahun, I.O.U. (Sana Borçluyum / Öz Saygı),
1929, fotomontaj

Bedeni temsilî olarak okuma eğilimi, Merlau-Ponty’ye
göre, yanılabilir bir algıya neden olmaktadır. Çünkü,
beden hatları ve benlik arasında güvenli bir bağlantı
yoktur (akt. Jones, 2006, 32). Bu yüzden, bir ‘kendi (self)’
tanımı yapabilmek için en mantıklı yola çıkış noktası
gibidir beden. Ancak belirsizliği ve akışkanlığı tam
da bu yüzdendir. Doğal, kültürel, biyolojik ve toplumsal sınırlarda konumlanışı, biçimleri ve süreçlerinin
bizimle ilişkisinin her zaman kültürel söylemlere vasıta
olmasını sağlamıştır. Bedenin, her birimizin en mahrem
yollarla konakladığı mekânın, son yıllarda eleştirel bir
odak haline gelmesi bundandır. Çünkü kültürel söylemler ve izleyicilik kuramları içinde olsa da, çoğu kadının
feminen özneliği yeniden konumlandırma umudu yoluyla
presembolik ve nonsembolik anlatım biçimlerinin keşfi
açısından hâlâ öncelikli bir kaynak olarak durmaktadır.
İzleme hazzına dair gelenekleri reddederek bedenin
diğer duyularla algılanması istenir (Chadwick, 1998, s.
15).
Birey olarak kadının ateşli bir savunucusu olan Georgia O’Keeffe, hak ve sorumluluklar konusunun verdiği
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bilinçle öz farkındalığını yapıtlarına yansıtması bakımından önemli bir sanatçıdır. Georgia O’Keeffe’nin resimlerinde, halüsine edici doğrulukta bir çiçek imgesi, aynı
zamanda kadın genital organının simgesi haline gelmiştir. Harekete geçirilen feminen içerik, sanatçının kendi
cinsiyetine olan ilgisi ve inancını ifade etme ihtiyacının
bir göstergesi olarak düşünülmüştür.
	
  

Görsel 2.

Georgia O’Keeffe, Siyah İris, 1926,
tuvale yağlıboya

	
  

Görsel 3.

G. O’Keeffe, Mavi, Sarı, Siyahlı Gri Çizgi, 1929,
tuvale yağlıboya

Fotoğraf sanatçısı ve galerici Alfred Stieglitz, eşi O’Keeffe’nin resimlerini 291 isimli galerisinde pazarlarken
“daha önce hiçbir kadının kendisini böylesine bir açıklıkla ifade etmediğini” sürekli vurgulamıştır. Feminen
içeriğin kadın cinsiyetine dair bir öz bilinçle birleşmesi,
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bir odak haline getirilmiş; erkek öğretmenlerden öğrendiklerini aşmış bir kadın sanatçı olarak O’Keeffe sanat
piyasasına dâhil edilmiştir. Erkeğin hep bilmek isteyip
de bilemediği bir şeyin, kadının cinsel deneyiminin, bilinmesini sağladığı iddia edilmiştir. Özellikle Stigletz’in
onun için ‘rahmiyle hisseden kadın’ tabirini kullanması
rahatsız edicidir. Oysa, O’Keeffe kadın sanatçı tanımlanmasına karşıdır; bu yüzden, feminist projelere mesafeli
durmuştur (Buhler Lynes, 1992). Ayrıca, Lee Krasner’ın
Hans Hofmann’ın öğrencisiyken mutlaka duyduğu
düşünülen “bu resmin bir kadın tarafından yapıldığını
bilmemek çok iyi” sözleri kadın resmi yapma konusunda
yaygın bir çekincenin kaynağı gibi görünmektedir (Wagner, 1992, s. 427).
Georgia’nın resimlerinin estetik olarak değerlendirilmesi ve yaşamıyla yapıtlarının cinselleştirilmesi arasında
bir bağ vardır. Eleştirmenler çalışmalarının biçimsel niteliği yerine, tıpkı kocasının da yaptığı gibi cinsel içeriğe
takıntı yapmışlardı (Betterton, 1996). Tekniği ve resimsel
değerleri üzerine pek konuşulmamış, konuşulduğundaysa beğenilmemiş, ancak sanatçının cinsel bedenini
görme arzusundan kaynaklı bir ilgiyle oldukça talep
görmüştür. Georgia’nın kadın oluşuna yapılan vurgudan
sıkılması bununla ilişkilidir. Berger’in tezi Georgia O’Keeffe için geçerliliğini korumaktadır: “Kadın kendi başına
çıplak değildir, seyircinin onu gördüğü biçimde çıplaktır,
izlendiğinin farkındadır” (Berger, 1995, s. 50).
Feministlere göre, resimdeki görsel haz, erkek erotizmini ifade eder ve üreten kadının öznelliğinin baskılanmasına yardımcı olur. Sözde büyük resim geleneğinde
mizojinist etkilerin çözümlenmesi, resimde görsel
hazzın bir parafilia, psikoseksüel ve siyasal bozukluk
olarak örtülü bir algı haline geldiğini göstermiştir. Sanat
skopofiliyi beslemektedir (Schor, 2007; Kelly, 2010).
Kadın, kendi bedeninin temsili sınırlarını deneyimleme
çabası içine girdiğinde, dil ve anlam sapmaları beraberinde gelmiştir. Özellikle sürrealizmin sanatçının psişik
yaşantısını devreye sokması, kilise, devlet, aile gibi ataerkil sistem içinde kadının konumunu belirleyen sosyal
kurumlara karşı bir savaş başlatmış oldu. Modernizmin
sanat için sanat ısrarının yerine devrimci siyasetin hizmetine giren bir grup kadın, feminen öznelliği keşfetme
telaşıyla yeni bir imgeleme biçim vermek ve özgürleşme
şansını bulmuştu (Chadwick, 1998, 5). “Sahibinin isteklerine boyun eğme belirtisi olan çıplaklık” (Berger, 1995,
s. 52) bu kez farklı bir duyarlık kurgusu yaratıyordu.
Bu noktada, bedenin kendisinin mantıken ve fiziken nasıl
deneyimleneceği ve bu deneyimin nasıl aktarılacağı
konusu ayrıcalıklı bir yere sahiptir (Harris, 2013, s. 148).
Temsil edilen cinsiyetin kültürel olarak inşa edilmiş
bir olgu olduğu, 1800’lerin sonundan itibaren siyaset
ve sanat alanında sorgulanmaya başlamıştı. Kadınlar
siyasal temsil hakkı için savaşırken, siyasal ve cinsel
bedenin tanımları yeniden yapılmaktaydı. ‘O bedende
yaşamak nasıl bir şeydir?’ sorusuna kadının verdiği
yanıt, dokunmaktan, içinde olmaktan ayrı düşünüle-

mez. Bu durumda, ilk yapılacak şey, Batı düşüncesinde
erkeğin yarattığı özne ve nesne arasındaki mesafenin
kaldırılmasıdır.
Sanatçının kendisini konu olarak sunması, kendisinin
fiziksel ya da / ve psikolojik varlığının samimi taraflarını
bize açmayı seçtiğini düşündürtür. Bu açıdan özportre,
sanatçının kimliğini iddia ve açıklamada en doğrudan
yoldur. Ama öztemsil daha karmaşık ve tartışmalı bir
konu olmuştur. Kadın ilham kaynağı olarak yüzyıllarca
idealleştirilirken, bir yandan da büyücü, erotik nesne,
femme fatale rolleriyle heteroseksüel erkek arzusunun
nesnesi olmuştur. Hem bundan kurtulmak hem de aktif
özne rolünü almak için mücadele etmek zorundadır.

	
  

Erkeğin aksine, özportre ve öztemsil yoluyla kendi
imgesini geri kazanmak için kararlı bir şekilde kendi iç
dünyasını ve dışarıdaki gerçekliği keşfetmeye soyunmuştur (Chadwick, 1998, s. 157). Ortaya çıkan samimiyet, pornografi içindeki cinsel bedene yakın bir ironik
konum alarak genital organları kadın bedeninin tamamının yerine kullanmasıyla da sonuçlanmıştır. Kadının
kendi bedeninin imgesi üretmesi riskli bir iş olsa da, bu,
jinekolojinin araçlarıyla aydınlanan bir öz bilinç olarak
kadın bedeni vurgusudur (Betterton, 1996).

Görsel 4. Carolee Schnemann, Göz Beden: Kamera İçin 36 Dönüştürücü Eylem, 1963

Carolee Schneemann yankı uyandıran performanslarında hem imge olarak kendi bedenini kullanmış, hem de
yeni bir beden imgesi yaratmıştır. Cinsellik ve cinsiyet
temelinde ilerlerken, toplumsal beden ve birey bedeni
üzerinde kurgulanan tabuları, pornografi aracılığıyla
sorgulatmıştır. Göz/Beden serisi, kadın bedeninin pasif
konumlanışına karşı çeşitli protezlerle sınırlarının
genişletilmesi düşüncesine odaklanmıştır. Fırça, inek
kafatası, motorize şemsiye, plastik ve çeşitli aletlerle

bedensel dışavurumun sınırlarını zorlayan eylemler
içermektedir (Jones, 2006, s. 173).
“Bir kadın ve bir sanatçı olarak bölündüğümü hissettim
hep, kimliğimin parçalandığını, ayrıştığını… Yapıtlarım
asla çizgisel (tek yönlü) olmadı, hep çok yönlüydü. Hep
beden parçaları imgeleriyle uğraştım, çünkü bedeni
hep parça parça algılıyorum” diyen Annette Messager
(akt. Chadwick, 1998, s. 20), duyu ve duygulara doku-
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nan yerleştirmeleriyle Batılı insanın yirminci yüzyıldaki
gündelik yaşantısının parçalanmış nitelik ve zalimliğini yansıtır. Kimliğin ve arzunun paradoksal doğasını
keşfederken, izleyiciden bunların arkasındaki toplumsal
psikolojiyi yeniden kurmasını talep eder (Rugoff, 2008).
Yeminlerim adlı işinde kendi bedeninden ayrıntıları
çerçeveleyerek dairesel bir bütün oluşturacak ama aynı
zamanda birbirlerinin önüne geçecek şekilde iplerle asmıştır. Parçaların toplamından daha fazla olan benliğe
işaret etmektedir.
Benzer bir kaygıyla, Mona Hatoum da Yabancı Beden
adlı çalışmasında antroskopik bir kamerayla bedenden
alınan iç görüntüleri ve ultrason makinesiyle kaydedilen
nefes, kalp atışı gibi beden seslerini yeniden düzenlemiştir. Ufak bir kule yapının içinde yere yansıtılan
yuvarlak görüntüde bu kayıtlar oynatılırken, izleyici de
o görüntülerin içine girmiş, üzerine basmıştır. Bedenin
içi ve dışı burada et olarak sunulmuş; elden kola, başa,
boğazdan bağırsaklara, anüse, vajinal kanala uzanan
bir yolculuk oluşturulmuştur. Etin, derinin ekran haline
geldiği bu yerleştirme, ‘ötekini izlemek için ne kadar
mesafe bırakılmalı?’ sorununa odaklanmıştır (Jones,
2006, s. 156).

Burada alışıldık kadın temsillerini yapıbozuma uğratıp
sundukları zevkleri sorunsallaştırması beklenen bir
tavır var. İzleyicinin haz duymasını sağlayacak yöntemlerden kaçınarak negatif bir estetik üretme kaygısının
egemen olduğu açıkça görülmektedir. “Erkek bakışı
içinde çerçevelenemeyecek bir cinsel beden nasıl temsil
edilebilir?” (Betterton, 1996) sorusunun sürekli bir yankıyla yinelendiğini duyarız. Berger, bu kaçışın kökenine
dair ipucu vermektedir:
Kadın olarak doğmak, erkeklerin mülkiyetinde olan
özel, çevrelenmiş bir yerde doğmak demektir. Toplumsal kişilikleri, böylesine sınırlı, böylesine koşullandırılmış bir yerde yaşayabilme ustalıklarından dolayı
gelişmiştir. Ne var ki bu, kadının özvarlığının ikiye
bölünmesi pahasına olmuştur. Kadın hiç durmadan kendisini seyretmek durumundadır; kendi imgesiyle birlikte
dolaşır (1995, s. 46).

	
  

	
  

Görsel 7. Berthe Morisot, Süt Dadı, 1880, tuval üzerine yağlıboya

Görsel 5. A. Messager, Yeminlerim, 1989

	
  

	
  

Görsel 8. Rona Pondick, Süt Beden Politikaları, 1989

Görsel 6. M. Hatoum, Yabancı Beden, 1994
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Kadın kimliği siyasal ve sanatsal olarak sorgulanmaya
başlandığında, masaya yatırılan ilk konular annelik ve
çalışma hayatı olmuştur. Arzulayan, çalışan ve anne

olan kadının keşfi feminist siyasette görsel pratiklerle
bedenin yeniden düşünülmesi için daha geniş bir gayretin parçası olarak düşünülmelidir. Beden kavramları,
hazları, arzuları ve acıları feminist kültürel pratiğin
merkezindedir. “Derinin altında neler olup bitmektedir?”
Bu soruya yanıt aranırken kimi zaman baştan çıkarıcı
ama tehlikeli, kimi zaman bedeni reddeden birbiriyle
çelişkili tavırlar benimsenmiştir (Betterton, 1996, s. 25).
İlk örneklerden biri olan Berthe Morisot’nun Süt Dadı
resmindeki sütannenin memesi, çalışan kadının memesidir; ressam da resim yapabilmek için sütanne tutarak
emzirttiği bebeğin annesi (Nochlin, 1992, s. 231). Her
şeyin birbiri içinde eridiği bir atmosferde betimlenen
bu durum, modern kadının çelişkilerinden biri olarak
cazibesini saklamıştır. Çağdaş kadın bedeni temsilini
yeniden biçimlendiren isimlerden olan Rona Pondick ve
Alina Szapocznikov da çalışmalarıyla annelikle nesneleşen kadının parçalanmış kimliğine vurgu yapmışlardır.
Günümüz görsel kültüründe kadın bedeni imgeleri
karmaşık ve çelişkili mesajların taşıyıcısı olarak görev
yaparlar. Özcülük ve yapısalcılıkla ilgili feminist tartışmalarda bedenin anlamının kendisi yoğun tartışma
altındadır. Beden kültürel meditasyonların mekânı,
belirlenmiş anlama toplumsal ve siyasal meydan okumaların işareti ve feminen öznelliğin önemli bir ölçüsü
olmuştur. Beden ve beden parçaları, kültürel ve bir o
kadar da kişisel korkuları ve endişeleri kaydederken
gözlerimizin önünde şişer, mutasyona uğrar, çözünür,
çoğalır ve çürür. Sanatçılar bedene ölüm, ayrışma, korku ifadeleri ve sembolik anlatım biçimleri için bir mekân
olarak günden güne daha çok kullanır oldular. Feminen
öznellik melezleşme, fetişleştirme ve kendi yerine beden parçalarını koyma ile yeni bir odak oluşturdu.

	
  

Görsel 9. Alina Szapocznikov, Annelik, 1969

	
  

Görsel 10. F. Woodman, İsimsiz, 1976

Aydınlanma sonrasının hükmettiği ‘bölünmez öz’ fikrinin
kırılmasıyla özellikle sürrealistlerdeki tutarsızlık, bu
ayrışmayı ve parçalanmayı kucaklamıştır. Öncellikle kadınlar nedensel ve psişik sabitliği reddederek çoğaltma,
parçalama ve yansıtma imgelerini kullanarak kendilerini temsil ettiler. Beden alışkanlıkları kırıldı. Yüzey
ve imge olarak kadınlığın sosyal yapılanmalarına dair
bir bilinçlenmeye, fantazmik ve oneirik olana eğilime,
feminenliğe tahsis edilmiş psişik güçlerle meşguliyete,
çoğaltımı, maskelemeyi, maskaralığı kimliksizlik korkusuna karşı bir savunma olarak kucaklamaya sıklıkla
yer verilmiştir. Feminen imgelem, çocuksu, kriminal ya
da deli varsayımıyla hem sürrealizmde hem de Birinci
Dünya Savaşı sonrası gelişen psikanaliz literatüründe
odak figür haline gelmiştir. Breton, Eluard, Benjamin
Peret ve diğerlerinin şiirinde başvurulan kadın, Romantik ve Sembolist imgelemdem miras kalmış ve Freud yoluyla yeniden yorumlanmış, merak uyandıran, yetenekli,
tehlikeli, nokturnal ve kırılgandır (Chadwick, 1998).
Yirmi iki yaşında intihar eden ve ardında beş yüz kadar
fotoğraf bırakan Francesca Woodman, neredeyse sadece özportre çalışmıştır. Kadın kimliğinin biçimlenişine
hem tanık olan hem de yeni tanıklıklar yaratan sanatçı,
izleyicilere kendi özel alanında sahnelenen senaryoları
görsel olarak gaspeden voyör rolü veriyordu. Yapıta
dâhil edilen izleyici, terk edilmiş bir mekanın aşınmış
ve parçalanmış odalarında eriyen sanatçının bedenini
yıkıcı bir araç olarak görüyordu. Kadın bedeninin cinsel
bir silah ya da sembol olma anlamları kaybolmuştu
Woodman’in fotoğraflarında (Chadwick, 1998, s. 167).
Yansımayla mekan ve zamanla ilişkisinin sorgulandığı
çalışmalar, ayna karşısında bir saklambaç oyunu, bir
kendini kandırma sunar. ayna önünde sürünen çıplak
beden, parlayan ışık ya da kendi anlık bakışı dışında
hiçbir şey görmez. Normalde gösteren, ortaya çıkaran
ayna, tam eksine, kimliği saklayacak ya da saptıracak
bir engel haline gelmiştir. Varlık süreksiz, yansımalar
boştur; zafer tecritindir.
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Kendi bedeniyle birlikte, başka kadınların ve izleyicilerin
bedenlerini çalışmalarına dâhil eden bir diğer sanatçı
Pipilotti Rist, Okyanusumu Hüplet adlı video yerleştirmesinde, kendi bedenini farketmenin ve deneyimlemenin verdiği mutluluk üzerine odaklanmıştır. Rist’in
imgeleri bir şey değil, ama (insanlar da dahil) şeylere ve
mekanlara yansıtılan şeylerin imgeleri olarak, bedenleşmiş deneyimle ilişkilendiğinde temsilin asla yetmediğini bize gösteriyor (Jones, 2006, s. 22). Galeri mekânında amniyotik bir sıvı içindeymişçesine yüzen kadın
bedeni kendisini izleyiciye sunarken, Chris Isaac’in
Wicked Game şarkısını söyleyen sesi de gayrımeşru bir
aşkın esrikliğini uyandırıyor. Rist, seyirlik aşkı yaşatıyor
(Jones, 2006, s. 11).

	
  

Görsel 11. Pipilotti Rist, Okyanusumu Hüplet, 1996, video yerleştirme

başka olmuştur.
Batı kültüründe, kadın her zaman doğayla aynı safta
görülmüştür. Beyaz, burjuva, erkek rasyonalitesinin
normlarının işaret ettiği akıl ve beden ayrımından farklı
olan bu saf, marjinal grupların paylaştığı bir aşağı konum olarak tanımlanmaktadır. Tarih içerisinde değişim,
dönüşüm, ilerleme gücü erkeğin şekillendirdiği kültür
alanı içinde gerçekleşmektedir. Bedeni cinsel farklılığın
mekânı olarak göstermekle, feminist politikalar kadın
bedeninin bir ikincil farklılık odağı olarak konumlandırıldığı bu geleneği karşına almış olur (Betterton, 1996, s.
14). ‘Kadın gibi’ ve ‘kadın olarak’ konuşmak birbirinden
farklı şeylerdir. Kadın olmak ya da erkek olmak dünyada
toplumsal bir konumla ilişkilidir. Feminizm için bu bir
çelişki olsa da, bedene dayalı farklılık kategorilerinin
sabit değil de sürekli olarak yeniden yapıldığını fark
etmemizi sağlamıştır.
Batı dünyasında resmetme eyleminin, genelde de
kültürün erkek işi olduğuna vurgu yapanlardan Tamar
Garb, Renoir örneğinde sanatçının fırçasını “eksiksiz
bir fiziksel zevk organı” olarak tanımlamış; kültürün
ötesinde olan doğayı, kadının da olduğu gibi erkeğin
elinde bir nesne durumuna indirgeyen bakışı açıklamaya çalışmıştır (1992, s. 309). Oysa, bedeni bir yoksunluk
ve biçimsizlik göstergesi olarak görmek yerine, cinsel
farklılığı kucaklayıp bedenin bir aşağılanma işareti
olarak yaratılan algıyı tersine çevirmeye çalışan bir
tavır da mevcuttur. Yani, kadının doğaya olan yakınlığı
kutlanması gereken olumlu bir değer olarak görülür
(Betterton, 1996, s. 13). Ana Mendita’nın kendi bedeninin ya da imgesinin toprak, kan ve ateşle temas ettiği
performansları bu grupta değerlendirilebilir. Erkeğin
kültüründe doğa olarak anlaşılan kadındır; müdahale, süreksizlik, mesafe ve kırılganlık gibi belirleyici
özellikleri vardır. Mendieta’nın doğanın kucağına oyduğu
delikler, anne bedeninin kaybıyla ilişkilendirilmektedir.
Gerçek doğa, malzemedir (Schor, 2007, s. 63). Venüs serisi ikon ve fetişler mantığını anımsatır ama alıp pazarda
satamazsınız, böylece sanatçının sanatın ve kadının metalaştırılmasının önüne geçmeye çalıştığı söylenebilir.

Görsel 12. Laura Godfrey Isaacs, Etsel Yüz, 1990

	
  

Laura Godfrey Isaacs’in resimleriyse, fetişleştirilmiş bir
nesne olarak yüzeyde en çok varolan şeyi, kadın bedenini et olarak abartmıştır. Sarkmış, buruşuk yüzey büyük
boyutlu yapıtlardaki aşırı pembeyle bir araya gelince kadınlığın kutlanmasından ziyade erkek imgeleminin ürettiği kadın imgesinin parodisi görüntüsü oluşturmuştur.
Pembelik, yumuşaklık, şekillendirilebilirlik ve düzensizlik sembolik bir şekilde kadın bedeninin alışageldiğimiz
göstergeleri olmakla birlikte, bu resimlerde kelimenin
tam anlamıyla kullanılmış; ancak ortaya çıkan sonuç
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Görsel	
  13.

Ana Mendieta, Venüs, 1982

Meclisi’nde yankı bulan tutucu bir kampanya sonucunda
reddedilmiştir. Bu kampanya, yapıtı “ahlaksız bir imgelem” olarak yaftalamış, “garip bir cinsel fantezi, seramik
pornografi” olarak nitelendirilmiştir (Chicago, 2006).
Kadınların tarihsel önemlerini iade etmeyi amaçlayan
yapıt, böylece, kendi tarihsel önemine verilen değerle
dengelenmemiştir (Withers, 1992, s. 462).

	
  

	
  
Görsel 14. Ana Mendita, Ateşteki Silüet, 1975

Mendieta, doğada bıraktığı izlerle, bedenin varlığı ile
yokluğu arasında geçen aralıksız bir oyun üretmiştir.
Özel bir ritüele dönüşen, bazen şiddet içeren, çoğu
zaman geçici olan çalışmaları, sanatçının sorunlu
geçmişinden izler taşımaktadır. 1948 doğumlu Mendieta, Küba’dan sürgün edilmiş ve Iowa’ya gitmiştir. On üç
yaşından itibaren yetimhane ve koruyucu aile yanında
yaşamıştır. Vatanından bu travmatik kopuş, tecrit ve
yabancılaşma duygularını güçlendirmiştir. Bunu bir yara
olarak tanımlamıştır. Toprak ve beden işleri, vatan/aile
özleminin ifadesidir (Chadwick, 1998, s. 164).
Feminist sanat tarihi 1980’lerde ‘kadınlık’ın toplumsal
olarak inşa edildiğini ve kadının doğal bir hali olmadığını
söyler. Zayıf, pasif, hassas, irrasyonel gibi kadınlara
atfedilen özellikler biyolojik izlerden yola çıktıkları
iddia edilen toplumsal stereotipler yaratır. Bu tanımlar
maskülen özelliklerin yüceltilmesi sonucunu da getirir.
Böylece kadın ve kadın yapıtları sürekli bir biçimde
aşağılanır (Broude ve Garrard, 1992, s. 13). Bu durum
karşısında, çoğu kadın sanatçı kendini ötekileştirme
diye bir strateji uyarlamaya başvurmuştur. Ataerkillikle
tanımlanan “medeni” kültürel mekanlar dışında ve/veya
tarihsel zamandan önceki anları tanımlayarak, sonraları ataerki altında baskılanan tinsel ve psişik güçler
deneyimlediğine inanılan kadınların çağları ve mekanlarında feminen ve kadının kökenlerini araştırdılar (Chadwick, 1998, s. 13).
Judy Chicago’nun Akşam Yemeği Partisi adlı yapıtı
bu bağlamda değerlendirilebilir. Batı uygarlığında iz
bırakan kadınlara ithafen sembolik bir tarih görselleştirilmiştir. Her kadın, üçgen masada kendisine özel
tasarlanmış bir seramik tabak, bir kadeh, çatal bıçak
ve işlemeli bir örtüyle temsil edilmiştir. En dikkat
çekici unsur, her biri vajina biçiminde tasarlanmış olan
tabaklardır. Masa otuz dokuz kadın için hazırlanmışken, seramiklerden oluşan zeminde dokuz yüz doksan
dokuz kadının adı yazılıdır. Yapıt, altı ülke ve on dört
şehir dolaşmış ve kadın hareketi içerisinde bir sembole
dönüşmüştür. 1990 yazında hediye edildiği University of
the District of Columbia’da kendisine kalıcı olarak sergileneceği bir mekân bulduğu düşünülürken Temsilciler

Görsel 15. Judy Chicago, Akşam Yemeği Partisi, 1979

	
  Görsel 16 . Judy Chicago, Akşam Yemeği Partisi, 1979
(Ayrıntı, Virginia Woolfe)

Linda Nochlin’e göre (2010, s. 121), sanat tarihinin tozlu
raflarında gizli kalmış kadın sanatçı isimlerini bulmak
ve erkek egemenliğinde yazılmış sanatçılar listesine
bunları eklemenin ötesinde ataerkil düzenin huzurunu
kaçıracak sorular ortaya koymak gereklidir. Bu kaygıyla, feminist sanat tarihçileri ve sanatçıları, ataerkil toplum içinde kadına ikincil konumun verilmesi ve bunun
sürdürülmesinde hem kültürün hem de görsel temsil
geleneklerin oynadığı rolü çözümlemeye çalıştılar. Her
bir yapıta cinsiyetlendirilmiş farklılık ve öznellik düşüncelerini üreten ve pekiştiren kültürel pratiklerle şekillenen ve bunlara dâhil olan bir ‘metin’ olarak yaklaştılar.
Tarihsel olarak erkek olduğu kabul edilen izleyicinin
rolünü anlam üretiminde çözümlediler. Baskın kültürün
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cinsiyetlendirilmiş hiyerarşilerine direnme çabasında,
‘anlatıları totalize etmek’ten kaçınmaya çalıştılar ve
sabit anlamları ve değer ve algıların evrensel yapılarını
sorguladılar (Broude ve Garrard, 1992, s. 4).
Beden, eğer toplumsal bir nesneyse, “yeniden tanımlanabilir; biçimleri ve işlevlerine karşı koyularak kültürdeki yeri yeniden değerlendirilebilir ve dönüştürülebilir”
bir başvuru olarak algılanmaya başlandı (Betterton,
1996, s. 13). Luce Irigaray Tek Olmayan Bu Cinsiyet
adlı kitabında (1985) imgelemin bir cinsiyeti olduğunu
yazmıştı; ona göre, kadının hayal eden aklı kadın cinsel
bedeninin akışkanlık, çoğulluk, doğrusal olmayış gibi izlerini taşıyordu. Bu duyarlığı yansıtan kadın imgelerinde
artık tahrik eden bir yapı yok; onun yerine, ya flörtözlüğün parodisini yapar, bir vampın makyajını komik bir
biçimde abartır ya da çekici olmayan öteki yaşamlarını
uyarlar (Chadwick, 1998, s. 67). Kadınlar bu gecikmiş
kadınlığı yapıbozum sürecinde nadiren olumlu ve yeni
kadınlık imgeleleri ürettiler, bunu yapmakla da varolan
temsil düzenine katkıda bulundular. Kimileri kadınları
hiç göstermemeyi tercih etti, çünkü kadının herhangi
bir imgesinin fallik önyargılardan bağımsız şekilde kullanılamayacağına inananlar vardı. Ama, çoğu, kültürel
imgelem repertuvarını kullanmıştı; çünkü, konuları,
yani kadın cinselliği hep temsille ve temsil içinde oluşmaktaydı. Ama temsilin kadınlar hakkında ne söylediğini değil, temsilin kadına ne yaptığını sorgulamaları,
farklarıydı (Owens, 1992, s. 496).
Sonuç olarak, kadın sanatçılar kendi özneliklerini
görülme durumundan farklılaştıramadan, femininitenin
kültürel yapılanmalardan kopma anlarına dikkati çeken
ve kadın ötekiliğini çerçeveleme yolları arayan yapıtlar
ortaya koymuşlardır. Bakılmak isterler; çünkü, göz
teması kurulduğunda, sonunda kadını olduğu gibi görebildiğimizde, güven ve toplumsal iletişim sağlanacaktır.
Bakılmak, skopofiliyle değil, anlaşılmayla, empatiyle
gerçekleşmelidir. Kendilerini göstermeye çalışmaları
bundandır.
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ÖZET ABSTRACT
Bu yazıda, sanatın farklı dallarında üretim yapan
sanatçılara ilişkin biyografik çalışmalar başlığı altında
günümüz çağdaş sanatçılarından Jan Fabre ve eserleri ele alınmaktadır. Üretken bir sanatçı olan Fabre,
önemli sanat oluşumlarının aktif katılımcısı ya da
projenin yaratıcısı olarak görülmektedir. Günümüzde
disiplinlerarası çalışmaları nedeniyle sanatın birçok
alanında yaptığı sıradışı işlerle tanınmaktadır. Belçikalı sanatçı doğadan aldığı böcek,kabuk gibi oluşumları sanatı ile birleştirerek ilk böcek heykelleri olarak
adlandırılan bir çalışma ortaya çıkartmıştır. Çalışmaları genel olarak sahne sanatlarıyla ilgili çalışmaları
ve plastik sanatlar alanındaki çalışmaları olarak iki
ayrı grup olarak ele alınmaktadır. Her iki alanın da
birbirini desteklediğini, beslediğini düşünen sanatçı
halen çalışmalarını bu iki alanda sürdürmektedir. Bu
yazıda sanatçının plastik sanatlar alanında yaptığı
çalışmalar incelenecektir.
Günümüzde disiplinlerarası sanat anlayışının daha iyi
tanıtılabilmesi için, bu alanda çağdaş ve farklı yaklaşımlarıyla öne çıkan sanatçı Jan Fabre örnek olarak
seçilmiştir. Ayrıca, disiplinlerarası çalışmalarda sanat
dallarının çeşitliliği ve birbirleriyle olan etkileşimleri,
20.yy başlarından itibaren geldiği süreçle birlikte ele
alınmaktadır. Bu nedenle, disiplinlerarası anlayışın
yerleşme sürecine, çeşitli sanatçıların eser örnekleri
ile günümüze uzanan gelişimine de değinilmiştir. Günümüze gelindiğinde ise, Jan Fabre’ın eserleri örneklendirme ve açıklama yöntemleriyle incelenmektedir.
Bu yazı oluşturulurken, sanatçının katıldığı Bienaller,
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konuşmaları, ürettikleri üzerine yaptığı açıklamalar
incelenmiş ve göz önünde bulundurulmuştur.
Sonuçta, Jan Fabre’ın eserleri disiplinlerarası bir
anlayışda sınırsız bir yaratıcılıkta ortaya çıkaran
çalışmalar olduğundan sanatçının daha iyi tanınması
hedeflenmiştir. Bu yazıda, Fabre’ın sanatçı kişiliği ve
çalışmalarının yanında, onun çağdaş sanata olan bakış
açısı da göz önüne alınmıştır.
In this paper, the contemporary artist Jan Fabre and
his works are discussed under the title of biographical
studies of artists who produce in different branches of
art. A productive artist, Fabre, can be seen in the important art activities, as an active participant or the owner
of the project. Nowadays, he is mostly known by his
exraordinary works due to the interdisciplinary studies
of art. Belgian artist has used objects such as insect,
shells to combine with his art works which are called
as first insect sculptures. His art studies are divided
into two major fields which are performing arts and the
plastic arts. He still continues to work in both art fields
and he things that, both fields supports and feeds each
other. In this article, his work in the field of plastic arts
will be examined.
Today, for the promotion of a better understanding of
interdisciplinary arts, Jan fabre is selected as a comtemporary artist with his different approaches in this field. In
addition, the diversity of the arts and interact with each
other in interdisciplinary studies are discussed since, the
beginnig of 20th century.Therefore,the establishment of an
interdisiplinary understanding and development process is
examined with various artists works up till now. In the present, Jan Fabre’s art works are studied by the methods of
illustration and description. When composing this article,
the artist’s speeches, statements and the Biennals in which he took part are examined and taken into consideration.
As a result, Jan Fabre’s work in an interdisciplinary approach that reveals the limitless creativity of the artist is aimed to better recognition. In this article, besides of Fabre’s
artistic personality and his works also his perspective to
the contemporary art were taken into consideration.

Giriş
Tarihsel sürecinde sanat, toplumsal değişim ve
dönüşümlerin yarattığı etkileşimlerle zaman içinde
farklı tanımlarla ifade bulmuştur. Yüzyıllar boyunca,
sanat dalları sadece kendi sınırlarında ele alınmış ve
sınıflandırılmıştır. Ancak, 20. yüzyıl sonlarına doğru
ortaya çıkan sanat akımları sanata olan yaklaşımları
da etkilemiştir. Bu tarihten itibaren sanat sınıfsal değil,
disiplinlerarası etkileşimleriyle ele alınmaya başlanır.
Böylece, plastik sanatları oluşturan disiplinlerin birarada ele alınmaya başlanması sanat dalları arasındaki
keskin sınırların erimesine neden olmuştur.
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Sanatın süregelen sınıfsal ayrıma dayalı geleneği, 20.yy
modernizm anlayışı ile büyük bir değişim ve dönüşüm
yaşamıştır. Kategorize edilmiş ve keskin sınırlamalara
dayalı sanat eseri tanımları 20.yy sanat anlayışında
yetersiz kalmış ve farklılaşmıştır. Bunun nedeni, 1960’lı
yıllarda ABD ve Avrupa’da ortaya çıkmaya başlayan
farklı ifade yollarının yol açtığı yeni sanat akımları birbirindenden farklı olanları birlikte kullanarak sanat anlayışına yeni bir bakış açısı getirmiş olmasıdır. Rönesans
döneminden beri alışıla gelmiş olan tek ve biricik olan
sanat eseri, çeşitli tekniklerle çoğaltılabilme durumu
karşısında, eserin el becerisiyle sınırlandırılamayacağı
olgusu ortaya çıkmıştır. 60’lı ve 70’li yıllar kavramsal
sanat, yoksul sanat, performans sanatı gibi farklı yollarla sanatı sorgulamaya başlamış ve sanatta biçimselliğin ötesinde yeni bir yol çizmişlerdir. Ortaya çıkan
yeni bakış açısı, kalıplaşmış anlayışlara esneklik getirip
aralarındaki sınırların kaldırılmasına sebep olmuştur.
1960’lı yıllarda ortaya çıkan ve aralarında büyük bir
etkileşim olan Fluxus, Happenings gibi üretimler resim,
şiir,dans ve tiyatro gibi alanları ortak bir dilde kullanmayı ve aralarındaki kategorize gibi gösterilen sınırları
da yok etmişlerdir. Bu döneme ait çalışmalarıyla örnek
olarak, Joseph Beuys, Nam June Paik, Joe Jones gibi
sanatçıların çeşitli sanat dallarıyla ortak bir anlatımda
işler yaptıkları görülmektedir.
Günümüzde disiplinlerarası anlayıştan beslenerek çok
çeşitli alanlarda birbirinden farklı bir çok eser ortaya
çıkartan sanatçılardan birisi de Belçikalı sanatçı Jan
Fabre’dır. Jan Fabre’ın performans alanında yaptığı
çalışmalar anlık ve doğaçlamalara yer veren bir anlayışla seyirci tepkilerini de esere dahil eden bir yapıdadır.
Gösterilerin anlık olması çalışmanın özgün yönüdür.
Germaner’e göre, performans yalnızca bir an için var
olur. Yaşamın en yüksek derecesini ifade ederken ölüme
çok yakındır. Unutma belleğin bir parçasıdır, performans sanatı yalnızca seyircinin belleğinde varlığını
sürdürür.
Jan Fabre’ın performans sanatı alanında yaptığı çalışmalar ile plastik sanatlar alanındaki çalışmaları sadece
ana başlıklarıyla ayrılmaktadır. Sanatçının eserlerinin
hepsinin ortak bir anlayışa sahip olduğu ve birbirlerinden etkilenerek ortaya çıktığı görülmektedir.
Jan Fabre ve Angelos

“ Güzellik, kelebeğe benzer. Onu yakalarsan öldürürsün.”
				
Jan Fabre
Günümüz çağdaş sanatçılarından Fabre, 1958 Belçika/Antwerp şehrinde doğmuştur. Kendisi Belçika’nın
önemli sanat okullarından Antwerp/ Kraliyet Sanat
Akademisini tamamlamış.. Kendisi hem ülkesinde hem
de yurtdışında yenilikçi ve çok yönlü bir sanatçı olarak
tanımlanmaktadır. Sanatçı, yaklaşık 35 yıldır görsel
sanatlar üzerine eserler üretmekte ayrıca, tiyatro yazarı
ve yapımcısı olarak çalışmalar yapmaktadır.

Fabre sanat çalışmalarını iki ana başlık altında toplamaktadır. Birincisi, “Troubleyn” adını alan gösteri
sanatları alanında yaptığı çalışmaları kapsamaktadır.
Gösteri sanatları başlığı, dans, tiyatro, opera ve labratuar adı verdiği doğaçlama çalışmalarını içermektedir.
1994’te L’Arche’de Jan Fabre’ın tiyatro eserleri yayınlanmaya başlamış ve o zamandan beri 10 kitaplık bir seri
üreten sanatçı, Jan Fabre bunun kendisi için onur verici
olduğunu belirtmiştir. Sanatçı son zamanlarda ise, bir
opera eseri üzerinde çalışmaktadır.
İkinci ana başlıkta topladığı sanat çalışmalarına”
Angelos” adını vermiştir. Angelos, görsel sanatlar alanında yaptığı çalışmaları kapsamaktadır. Bu çalışmalar
ise, çizim, heykel, enstalasyon, performans sanatı ve
film gibi alanlarda yaptığı çalışmalardır.
Sanatçı, bütün çalışmalarının birbirini desteklediğini,
etkilediğini ve beslediğini söylemektedir. Bu bağlamda sanatçının görsel sanatları içeren başlığı üzerinde
yoğunlaşılacaktır. Sanatçının, “Angelos” adlı görsel
sanatlar alanındaki eserlerinden örneklerle ele alınacaktır. Sahne sanatları başlığı ise, görsel sanatlara olan
disiplinlerarası etkileşimi bağlamında değerlendirilmektedir.

Belçika’nın Brüksel şehrinin merkezinde yer alan Kraliyet sarayının iç salonlarından birisinin tavanı ve tavana
asılı avizesi tamamen sanatçı tarafından tasarlanarak
yüzlerce doğadan olduğu gibi toplanmış ve herhangi bir
değişime uğramadan kullanılmış böceklerin kullanılmasıyla düzenlenmiştir.
Jan Fabre’a göre, böceklere olan ilgisini onların sahip
oldukları bir çok özelliklere dayandırmaktadır. Böcek
türlerinin milyonlarca yıldır varlıklarını devam ettirmekte olmaları ve değişen çevrelerine olan adaptasyon
kabiliyetleri sanatçıyı etkilemektedir. Bu canlıların
milyonlarca yıllık serüvenleri nedeniyle büyük bir bellek
sahibi olduklarını dolayısıyla genetik olarak büyük bir
bilgiye sahip olduklarını düşünmektedir (Michael Amy).
Sanatçı kendisine ilham veren ressamlardan; Karel Van
Lat ve Alfred Ost, filozoflardan ise, Edward O.Wilson ve
Barry Bolton örnek vermektedir.

Angelos, Jan fabre’ın plastik sanatlarda yaptığı tüm organizasyonları kapsamaktadır. Bu yazıda, sanatçının bu
başlık altında yaptığı plastik sanatlarda yaptığı eserler
den özellikle böcek heykeller serisi incelenecektir.

Böcek Heykeller
Jan Fabre’ın böceklerle ilgili çalışmalarının kökeninde
ünlü bir zoolog olan dedesi Jean Henri Fabre’ın etkileri
görülmektedir. Dedesiyle olan yakın ilişkilerinden dolayı, küçük yaşlardan itibaren böcek dünyasına büyük ilgi
duymuştur. Fabre’ın çalışmalarında da, dedesinin üzerinde durduğu konulardan eklembacaklılar ve özellikle
böceklerle ilgili çalışmalar görülmektedir. Eserlerinde
kullandığı böcekler, doğada bulundukları gibi ve herhangi bir değişime maruz kalmadan kullanılır.Böceklerin kullanıldığı eserlerde, iki boyutlu bir alt-tabaka
üzerinde, kuvvetli bileşiklerle ya da radical parçaların
yeniden düzenlenmesi şekliyle ortaya çıkar.1989 yılında
sanatçının çalışmalarında, değiştirilmemiş böcek (
Phylliidae), iki boyutlu alana yüz üzeri eklenir ve dış yüzeyi mavi-yeşil mürekkep etkisinde yerleştirilmektedir.
Fantazi Böcek Heykelleri ( 1976-1979) çalışmalarında,
böceklerin dış kapsülleri kullanılmış bazı bölümleri
ayrılmıştır. Sanatçının en önemli çalışmalarında, yeşil,
kahverengi ve siyah böcekler seçilmiştir. Fabre’ın eserlerinde kullandığı böceklerden bazıları, cerambycid,
özellikle metalik yeşil renge sahip olan buprestid, cetoniinae gibi kabukları mavi-yeşil parlak boyalı böcekleri
çalışmalarında kullanmaktadır.

Görsel 1: Böcek Heykel Serisi, Jan Fabre

Görsel 2: Böcek Heykel Serisi, Jan Fabre
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Görsel 3: Brüksel Kraliyet Salonu, Jan Fabre

Görsel 6: Louven Üniversitesi Kütüphanesi , Fabre Böcek Estelasyonu

Görsel 4: Kraliyet Sarayı, Tavan ve Avize

Jan Fabre, ” Böcek kabukları çok hassas görünür ama
çok dayanıklı ve solmayan doğal yaşamın parçalarıdır.”
Doğa resimlerinin bir parçası olarak böcek konulu
resim çalışmalarının Avrupa’da 17.yy ve 18 yüzyıllarda,
Rafealciler olarak adlandırılan grubun kelebek ve böcek
resimleri ( 18.yy ortaları), Sürrealizm (20.yy), Yeni Sanat
(20.yy) doğa resimleri ve bunun bir uzantısı olarak böcek
resimleri üzerine eserler verildiği bilinmektedir. (Dicle)
Belçikalı sanatçının ülkenin bir çok yerinde enstalasyonları bulunmaktadır. Bu çalışmalardan en önemlilerinden birisi de, yine böcek heykeller serisini anımsatan
ve Louven Üniversitesi Kütüphanesinin önünde bulunan
ve 40 m yükseklikteki bir iğne üzerinde yakalanmış
böcek çalışması, en ünlü eserlerindendir. (Görsel 6)

Sonuç
Bu yazıda, disiplinlerarası yaklaşımlarıyla kendinden
söz ettiren çağdaş bir sanatçı Jan Fabre ve eserleri ele
alınmıştır. Çok yönlü ve üretken sanatçı dönüşümler konulu çalışmalarında doğa ve insan öğelerinden hareket
etmektedir.
“ Çağdaş Sanat adi ve artık güzelliğe inanmıyorum”
				Jan Fabre
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Günümüzde, çağdaş, üretken ve sürekli olarak kendini
yenileyen yapısıyla, sanatçı Jan Fabre, disiplinlerarası çalışmalarıyla çeşitlilik ve ürettiği eserlerdeki
alışılmışın dışındaki zengin materyal yelpazesiyle
dikkat çekmektedir. Çağdaş proje ve sanat fuarlarında kendisinden sık söz ettirerek üretken ve aktif bir
sanatçı örneğidir. Doğadan aldığı bazı böcek, kabuk gibi
malzemelerle yaptığı çalışmalar bazı grupların tepkisini
çekerkenfarklı, bazı gruplar için de, çağdaş bir anlatım
olarak yorumlanmaktadır. Belçiklı sanatçının Belçika
Kraliyet Sarayındaki bir odanın tavanının ve aynı tavana
takılı avizenin yine böceklerle kaplı bir eser haline getirilmesi ise sanatçıya ülkesi tarafından verilen desteğin
güzel bir örneğidir.
Günümüzde, bir sanatçının hem 30 yıldır gençlerle
birlikte düzenlediği tiyatro ve gösteri sanatları alanında
yaptıkları hem de, aynı başarıyla plastik sanatlardaki
yaratıcı ve sıra dışı çalışmaları Jan Fabre’ın günümüzde sanat alanında tanınması ve incelenmesi açısından
önemli bir örnek olmaktadır.
Yaratıcılığın, üretkenliğin bir sınırının olmadığı gibi bilimin
sanatla kesişmesinden meydana gelebilecek bir çok alanda da araştırmaları bulunan Fabre, kendine sınır koymadan çalışan özgür bir sanatçı. Belçika Louven Üniversitesi
Kütüphanesinin önündeki 40 metre’lik bir şiş üzerindeki
birkaç metre büyüklüğündeki böcek ile anlatmak istediğini, Venedik Bienalindeki beyaz mermerle anlatmak
istediği Pietası veya Bulutların boyunu ölçen cetvelli
adamla, böcek heykelleriyle yada manzarayı seyreden dev
kaplumbağlarıyla Fabre, çağdaş sanatın bir sesi olarak
ve yüksek üretkenliği, enerjisiyle genç kuşaklar için sanatı
sınırsız deneyimleyen sıradışı bir örnektir.
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ÖZET ABSTRACT
Bu araştırmanın amacı; 10-12 yaş grubu çocuk resimlerinde mitolojik konulu hikâyelerin yaratıcılığa
etkisinin belirlenmesinde hikâye anlatım yöntemi
ve birleştirilmiş sanat eğitimi yöntemlerine yönelik
bir karşılaştırma yapmaktır. Araştırma deneysel bir
yöntemle yapılmıştır. Uygulamada, deney grubuna
hikâye anlatım yöntemiyle birleştirilmiş sanat eğitimi
yönteminin sanat tarihi disiplini, kontrol grubuna ise
hikâye anlatım yöntemde konusu “ Her Dokunduğunu
Altın Yapan Midas” olan resim çalışmaları yaptırılmıştır. Bu çalışmalar “ 6.sınıf yaratıcılığı inceleme kriteri”
ile oluşturulan uzman komisyon tarafından değerlendirilmiştir. Uygulama öncesinde ve sonrasında öğrenci
bilgi düzeylerindeki farklılıkları ölçmek amacıyla her
iki gruba da dersin ilk 5 dakikasında ön test, son dersin
ilk 5 dakikasında ise son test uygulanmıştır. Yaratıcılık
kriteri ve ön test-son test sonuçları alanın uzmanı tarafından bilgisayar ortamında elde edilmiştir.
Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili, Milli Eğitim
Vakfı İlköğretim Okulu’nun 6.sınıfından 30 öğrenci
oluşturmaktadır. Araştırma, nicel araştırma modeli
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; 10-12 yaş grubu çocuk resimlerinde mitolojik konulu hikâyelerin yaratıcılığa etkisinin belirlenmesinde,
hikâye anlatım yönteminin birleştirilmiş sanat eğitimi
yönteminin sanat tarihi disipliniyle birlikte verilmesinin, öğrencilerin yaratıcılıklarına olumlu yönde katkı
sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın ikinci
basamağı olan ön-son test sonucunda; deney grubunun ön-son test bilgi düzeylerinde anlamlı bir yükse65

lişin olduğu, kontrol grubunda anlamlı bir yükselişin
olmadığı ve deney-kontrol grubu son testlerinde ise
yine anlamlı bir artışın olmadığı tespit edilmiştir.
The aim of this study is to perform a comparison
regarding story-telling method and combined arts
education method in determining the effect of mythology-based stories on creativity in the drawings of
children within the 10-12 year old age group. The study
was performed according to an experimental method.
In this method, drawing projects on “Midas with the
Golden Touch” were prepared by a study group based
on the story-telling method together with combined
arts education method, and by a control group by a
study group based solely on the story-telling method.
These studies were evaluated by a committee of experts
formed according to the “criteria for evaluating creativity in 6th grade.” In order to assess the changes in the
students’ level of knowledge before and after the use of
these methods, a preliminary test in the first 5 minutes
of the course and a final test in the first 5 minutes of the
last course were applied to both groups. The criteria
on creativity and the preliminary-final test results were
obtained and processed in an electronic environment
by an expert in the field. The study group includes thirty
6th grade students from the Ankara province of National
Education Foundation Primary School. The study was
performed using a quantitative research model.
In determining the effect of mythology-based stories on
creativity in the drawings of children within the 10-12
year old age group, it was found based on the study’s
results that employing and providing a story-telling
method together with the history of art discipline of
the combined arts education method had a positive
effect on the student’s creativity. In addition, based on
the preliminary-final tests performed on the second
stage of the study, a significant increase in the level of
knowledge was identified within the study group, while
a similar significant increase was not identified for the
control group. Also, a significant increase in knowledge
was not observed in the final test of both the study and
the control group.

1.Giriş
Sanat eğitiminin bireye vermiş olduğu sayısız katkılarından en önemlisi yaratıcılıktır. Sanat eğitimi çocukta
yaratıcı gücün ortaya çıkması için teşvik edici, destekleyici ve gelişimine yardımcı bir eğitimdir. Böylece her
çocukta zaten olan ancak bastırılmış ya da köreltilmiş
bu gücün yeniden yeşermesi için uygun ortam, zaman,
öğretim yöntem ve teknikleri, gerekli donanımı da sağlayarak ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Gürbüz’e
(2004) göre, “Yaratıcılık, bireylerin değişken miktarlarda
sahip oldukları ve durumlara bağlı olarak ortaya çıkmaya elverişli bir tür özelliktir. Başka bir deyişle kendini
göstermek için uygun koşullarla karşılaşması gereken
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kişide bulunan bir potansiyel güç söz konusudur” (s.20).
Her çocuğun yaratıcı gücü vardır. Sanat eğitimi bu
yaratıcı gücü ortaya çıkarır. Ancak, çocuktaki yaratıcı
güç ortaya çıkarılırken bireysel farklılıkların dikkate
alınması ve çocuğun niteliklerine uygun bir sanat eğitimi
verilmesi zorunludur.
Çocuktaki yaratıcılığı ortaya çıkarabilmek için farklı
öğretme stratejisi, yöntem ve teknikler kullanılmalıdır.
Bunlar araştırma ve buluş gibi öğretim stratejileri,
beyin fırtınası, yaratıcı drama, gösteri, problem çözme
gibi yöntem ve teknikler olabilir. Bu yöntemlerden
biride Hikâye Anlatım Yöntemidir. Bu yöntem sayesinde
çocuklar; hikâyelerin geçtiği zaman, mekân, toplum,
olay ve olguları hiç yaşamadan hikâye üzerinden hayal
güçlerini kullanarak deneyim sahibi olmaktadırlar.
Her çocuk, hikâyeye farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak
kendi değerlerini ortaya koyar. Hikâyeler hayal kurmaya
teşvik edici edebi eserlerdir. Artut’a (2009) göre, “Hayal
gücünü geliştirici (imgesel) oyun, müzik, öykü ve drama
gibi etkinliklere yer verilmesi, yeni görüş ve düşüncelerin hayata geçirilmesine ortam sağlayacak araçlar
sağlanmalıdır…. Drama, hikâye ve masallar, yaratıcı
projeler için konuya başlangıç noktalarını oluşturabilmelidir” (s.215). Belli yaş dönemlerinde çocuklar farklı
alanlara ilgi duyarlar. 11-13 yaş çocuklarında; “Olayları zamandizinsel biçimde sıralama becerileri gelişir.
Akıl yürütmeyi, mantıksal kuralları, soyut sorunlara
çözümler bulmayı öğrenirler. Soyut düşünme başlar,
dikkati yoğunlaştırma yetenekleri ve bellek güçleri
artar” (Sever,2003: 46). Bilişsel gelişimindeki değişiklikler sayesinde bu yaş gruplarındaki çocukların hikâye,
anı, efsane, destan vb. edebiyat türlerine karşı ilgilerinin
arttığı bilinmektedir. Mitolojik hikâyelerin gerçekdışı
olay ve karakterlere yönelik olması, yaratıcılık için gerekli olan hayal kurmanın kapısını daha da aralayabileceği gibi, tarihsel olaylara ilgisi artan 11-13 yaş aralığındaki çocuklara oldukça ilgi çekici gelebilir.
“(…) Mitolojinin iyi bilinmesi, kültürel geçmişin daha iyi
anlaşılmasını, özellikle kültür ve sanat ürünlerinden daha
bilinçli olarak yararlanılmasını sağlar. Mitlerin ve efsanelerin birçoğu, gerçekleri hayali buluşlarla açıklama eğiliminde olan çocuğun doğa ve tarih olayları üzerindeki meraklarını giderebilecek niteliktedir. Mitler ve efsaneler dikkatli,
amaca uygun bir seçim yapıldığı takdirde çocuğun hayal
gücünü zenginleştiren, halkın duygu ve inançlarını tanıtan
eğitim-öğretim aracı olabilirler” (Kıbrıs, 2000:64).

Sanat eğitiminin daha kapsamlı öğretilmesi ve öğrenciye pozitif anlamda getirilerinin olması için farklı
yöntemler kullanılabilir. Ünver’e (2002) göre, sanat
eğitimi, sadece kuramsal bilgi ya da uygulamalı çalışmalara dayandırılamaz. Uygulama, beceriden ziyade
derin bir düşünmeyi, daha geniş anlamda deneyim ve
bilgiyi gerektirir. Bu anlamda sanat eğitimi; sanat tarihi,
eleştiri, estetik ve uygulamayı içine alan bütüncül bir
disiplin olarak değerlendirilmelidir. Örneğin birden
fazla alanın içerik, denge, öğrencinin düzeyi, kapsam
ve önem sırasına göre birleştirilerek verilmesi “Birleş-

tirilmiş Sanat Eğitimi Yöntemini” oluşturur. Birleştirilmiş Sanat Eğitimi Yöntemi dört ana disiplinden oluşur.
Bunlar; sanat tarihi, uygulamalı çalışmalar, estetik ve
eleştiridir. Bu yöntemde farklı disiplinlerden yararlanılması; çocuklarda hayal gücünün zenginleştirilmesi,
eleştirel duyarlılıklarının artması, düşünme, çalışma ve
yaratma süreçlerinin oluşması, sanat ürününün ortaya
çıkarıldığı tarihi dönemin özelliklerinin incelenmesi gibi
kazanımların oluşmasına önemli katkılar sağlamaktadır. “Sanatla birlikte ortaya çıkan ve kaynağı sanat
olan sanat tarihi, sanat eleştirisi, estetik gibi disiplinler
aslında sanatı daha etkili ve iyi öğretmek için başvurulması zorunlu önemli alanlardır” (Özsoy, 2007:186). Bu
araştırmada “uygulamalı çalışmalar ve sanat tarihi”
disiplinlerinden faydalanılmıştır. Uygulamalı çalışmada,
farklı araç-gereç ve teknikler kullanılarak öğrenciye
deneyim kazandırıp, eser oluşturması sağlanmıştır. Sanat tarihi disiplininde ise anlatılacak mitolojik hikâyenin
zaman, yer, gelenek, işlev, üslup gibi konular üzerine
odaklanarak sanat eserinin tarihsel, sosyal ve kültürel
içeriğini sorgulaması açısından da araştırma önem
taşımaktadır.
Sanat tarihi, “Sanat nesnelerinin tarihî, sosyal, kültürel
bağlamlarda sorgulanmasını kapsamaktadır ve zaman,
gelenek ve biçemin sanat çalışmalarıyla ilgili olan yanlarına odaklanır. Dolayısıyla, sanat tarihinin esas amacı,
sanatın gelenekleri ve kültürleri arasında sistematik
bir düzen oluşturmak ve bu düzenin sürdürülebilirliğini
sağlamaktır” (Dobbs, 2003:38). Sanat tarihi sayesinde
geçmiş medeniyetlerin mimarisi, halkı, yaşam şekli,
inanç sistemleri, eğlence kültürleri gibi birçok konuda
bilgiye ulaşmamızı sağlar. Geçmişe ait bu bilgilerle
bugünümüz ve geleceğimiz arasında bir bağ kurarak
karşılaştırma yapıp dünya medeniyetleri hakkında
önemli bilgilere erişebilmek mümkündür. Ayrıca her
toplumun kendine özgü sanat eserlerini hangi sanatçının hangi malzemeler kullanarak hangi düşüncelerle
oluşturdukları, diğer toplumlarla hangi benzerlik ve
farklılıkları olduğunu da sanat tarihi alanında yapılan
çalışmalar sayesinde elde edebiliriz. Avşar’a (2000)
göre, uygulama disiplini, bir estetik objenin her anını
başlangıcından bitimine kadar, insanın duygu, düşünce,
algılama ve yaratıcılık gibi değerlerini geliştirip sanatın
iç yüzünü kavramasını, sanatın bütününü anlamasını sağlar, görsel formlarla, sanatsal dili gözlem ve
düşünceyi birleştirip, karmaşık olmayan yargılananın ve
eleştirel duyarlıkların artmasına neden olur. Öğrenciler
uygulama sırasında aslında iç dünyaları hakkında bizlere farkında olmadan bilgi verirler. Kendi çalışmalarını
oluştururken akıllarından geçen düşüncelerini, hissettiklerini, içinde bulundukları ruh halini de yansıtırlar. Bu
esnada uygulama çalışması öğrencinin hayal gücünü de
kullanmasını ve tıpkı bir sanatçının eserini oluştururken yaşadığı heyecanı yaşamasını ve kendini sanatçının
yerine koymasına olanak sağlar.
Mitolojik hikâye anlatım yönteminin birleştirilmiş sanat
eğitimi yönteminin içerisinde yer alan sanat tarihi di-

sipliniyle kullanılmasında öğrenci yaratıcılığına olumlu
etkisinin olacağı, mitolojinin çocukların ilgisini çekeceği
ve birleştirilmiş sanat eğitimi yönteminin öğrencilerin
bilgi düzeylerine olumlu bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu bakış açısından hareketle, araştırmada
hikâye anlatım yöntemi ile birleştirilmiş sanat eğitimi
yönteminin içerisinde yer alan sanat tarihi disiplininin
öğrenci resimlerindeki yaratıcılığa etkisi araştırılmıştır.

2.Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırma deneysel yöntem özelliklerini barındırmıştır. Bu nedenle araştırmanın nicel bir araştırma olduğu
ve tam deneysel yöntemi içerdiği söylenebilir. Tam
deneysel yöntemde “Bir veya daha fazla deney grubuna
karşılık bir veya daha fazla kontrol grubu seçilir. Bu
grupların seçilmesinde önemli olan kişilerin bu gruplara rastgele dağıtılmasıdır. Rastgele dağılımla öğrenci
seçiminden dolayı ortaya çıkacak olumsuzlukları
ortadan kaldırmak için bu yöntem etkili bir yaklaşımdır”
(Çepni,2007: 83). Öğrenciler random (şans) tekniğiyle
belirlenmiştir.
2.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubunu; Ankara ili, Çankaya
ilçesi Milli Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu oluşturmaktadır. Seçilen okuldaki 6. sınıflardan 6/A şubesindeki 15
öğrenci deney, 6/B şubesindeki 15 öğrenci ise kontrol
grubu olarak seçilmiştir.
Bu özellikler çerçevesinde araştırma aşağıda belirtilen
şekilde gerçekleştirilmiştir.
Deney ve kontrol gruplarının aralarında etkileşim
olmaması için ilk olarak kontrol grubuna uygulama
yaptırılmıştır. Kontrol grubu ile uygulama, ders planı
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Mitolojik konulu
hikâye anlatım yönteminin uygulanmasının öncesinde
hazır bulunuşlukları ve ön bilgilerini ölçmek amacıyla
hazırlanan ön test dersin ilk 5 dakikasında öğrencilere
uygulanmıştır. Hikâye anlatım yöntemi ile işlenilen bu
derste öğrencilere mitolojik hikâyede geçen kahramanların, mekânın gerekli görülen açıklamaları yapılmış
ve hikâye sınıfa anlatılmıştır. Hikâye anlatımı ise 10 dk
sürmüştür. Ders süreci içerisinde öğrencilere müdahale edilmemiştir. İlk ders saati anlatımla geçtikten
sonra 2. ve 3. ders saatlerinde öğrencilerden resim
yapmaları istenmiştir. 3.dersin ilk 5 dakikasında da
uygulama sonrasındaki bilgi düzeylerinde anlamlı bir
fark olup olmadığını ölçmek amacıyla hazırlanan son
test öğrencilere uygulanmıştır. Araştırma 6.sınıf kontrol
grubu şubesinden 15 kişi ile 3 ders saati (40+40+40 dk)
süresince gerçekleştirilmiştir.
Deney grubuyla olan araştırma ise birleştirilmiş sanat
eğitimi programıyla mitolojik hikâye anlatım yöntemi
gerçekleştirilmiştir. Deney grubuyla da dersin işlenişi
ders planı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Mitolojik
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konulu hikâye anlatım yöntemi ve birleştirilmiş sanat
eğitimi yönteminin uygulanmasının öncesinde öğrencilerin hazır bulunuşlukları ve ön bilgilerini ölçmek
amacıyla hazırlanan ön test dersin ilk 5 dakikasında
uygulanmıştır. Hikâye anlatımından önce mitolojik
konuyla ilgili hazırlanmış slâyt gösterisi öğrencilere
izletilmiş ve sınıfa getirilmiş olan mitolojik kahramanların fotoğrafları tahtaya yapıştırılmıştır. Hikâyenin
geçtiği dönem, mekân ve kahramanlar hakkında gerekli
görülen konularda açıklamalar yapılmıştır. Mitolojik
hikâye öğrencilere araştırmacı tarafından anlatılmıştır.
Hikâye anlatımı ise 10 dk. sürmüştür. Birleştirilmiş Sanat Eğitimi Yönteminin içerisinde yer alan sanat tarihi ve
uygulama disiplinlerinden yararlanılmıştır. Sanat Tarihi
disiplini temel alınıp mitolojik hikâyenin “nerede, ne
zaman geçtiği, zaman ve mekân açısından çevrelerinden nasıl etkilendikleri, tarih açısından neden önemli olduğu” gibi sorular sorulmuştur. İlk ders saati anlatımla
geçtikten sonra 2. ve 3. ders saatlerinde öğrencilerden
resim yapmaları istenmiştir. 3.dersin ilk 5 dakikasında
da uygulama sonrasındaki bilgi düzeylerinde anlamlı
bir fark olup olmadığını ölçmek amacıyla hazırlanan
son test öğrencilere uygulanmıştır. Kontrol grubundan
farklı olarak mitolojik hikâye anlatım yöntemi birleştirilmiş sanat eğitimi yöntemi ile bir arada kullanılmıştır.
Araştırma 6. Sınıf şubesinden 15 kişi ile 3 ders saati
(40+40+40 dk) süresince gerçekleştirilmiştir.
Deney ve kontrol gruplarının ikisine de mitolojik hikâye
anlatım yöntemi uygulanmış ve ikisinde de hikâyeyle
ilgili bilinmeyen gerekli bilgiler açıklanmıştır. Ancak
deney grubuna bunlardan farklı olarak, mitolojik hikâye
birleştirilmiş sanat eğitimi yöntemi kapsamında sanat
tarihi ve uygulama disiplinleri kullanılarak verilmiştir.
Ayrıca deney grubunda farklı materyaller kullanılmış ve
hazırlanan slâyt gösterisi sunulmuştur.
Araştırmanın uygulama bölümünde, resim teknikleri
pastel boya kullanımı ile sınırlandırılmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın kavramsal çerçevesi; ilgili literatürün
taranması ile gerçekleştirilmiş ve “Her Dokunduğunu
Altın Yapan Midas” (Ek:3) isimli mitolojik bir hikâye
seçilmiştir. Araştırma verileri, uzman onayı alınarak
araştırmacı tarafından oluşturulan ön-son test sorularının (Ek:5) değerlendirmesi ve uygulama sonunda
öğrencilere yaptırılan resimler (Ek:1-2) alanın üç uzmanı
tarafından, çocukların yaşı, çizgisel gelişim basamakları, zihinsel gelişimleri dikkate alınarak geliştirilen “6.
sınıflara yönelik yaratıcılık kriteri”(Ek:4) ile değerlendirilmesi sonucunda elde edilmiştir.
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizi deney grubu ve kontrol grubunun uygulama sonucu yaptıkları resimler, oluşturulan komisyon
tarafından 7 maddelik “6. sınıflara yönelik yaratıcılık
kriteri” ile değerlendirilmiştir. Her bir kriter için uzmanlardan öğrenci resimlerine 1 ile 5 arasında puanlama
yapmaları istenmiştir. 3 uzmanın yapmış olduğu değer68

lendirmelerin ortalama puanları hesaplanmış ve her bir
öğrencinin toplam yaratıcılık düzeyi belirlenmiştir.
Uzmanlara göre yapılan değerlendirme puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı Kruskall Walls testi ile
test edilmiştir. Yaratıcılık düzeyleri arasında anlamlı bir
fark olup olmadığı hem parametrik testlerden bağımsız
örneklemler için t testi hem de nonparametrik testlerden Mann Whitney U testi ile test edilmiştir. Ön test-son
test sonuçları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı
nonparametrik testlerden Mann Whitney U testi ve Wilcoxon testi ile test edilmiştir.

3. Bulgular ve Yorumlar
3.1. “Hikâye Anlatım Yöntemi” İle “Hikâye Anlatım
Yönteminin Birleştirilmiş Sanat Eğitimi Yönteminin
içerisinde Yer Alan Sanat Tarihi Disipliniyle Kullanılmasın Da” Öğrenci Yaratıcılığına İlişkin Bulgular
İlköğretim 6.sınıf öğrencilerinin çalışmalarındaki yaratıcılığı ölçmek amacıyla 7 maddelik bir değerlendirme
formu hazırlanmış ve öğrencilerin yapmış olduğu çalışmalar bu ölçeğe göre üç uzman tarafından değerlendirilmiştir. Uzmanların her birinin yapmış olduğu değerlendirmelerinin iç tutarlığına Cronbach Alfa katsayısı ile
bakılmış ve sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1.
Yaratıcılıkları Değerlendirme Ölçeğinin Alfa Katsayısı
Alfa
Katsayısı
1.uzman

0,888

2.uzman

0,891

3.uzman

0,862

1.uzmanın yapmış olduğu değerlendirmelerinin iç
tutarlılık anlamındaki Cronbach Alpha katsayısı 0.888;
2.uzmanın değerlendirmelerinin iç tutarlılığı 0,891 ve
3.uzmanın değerlendirmelerinin iç tutarlılığı 0,862
olarak yüksek bir güvenirlik elde edilmiştir. Güvenirlik
katsayısı, 0 ile +1 arasında değişkenlik gösterir. Güvenirlik katsayısının 1’e yakın değerler alması güvenirliğin
yüksek olduğu, maddeler arasında iç tutarlılığın yüksek
olduğu anlamına gelir ve istendiktir.
Uzmanlara göre yapılan değerlendirme puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığı Kruskall Walls testi ile
test edilmiş ve sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2
Kruskall Walls Testi Sonuçları
Kruskall Walls Testi

Düşüncelerinde özgün
olabilme

1.uzman
2.uzman
3.uzman
1.uzman
2.uzman
3.uzman
1.uzman
2.uzman
3.uzman
1.uzman
2.uzman
3.uzman
1.uzman
2.uzman
3.uzman
1.uzman
2.uzman
3.uzman

Başladığı işi
sonuçlandırabilme
Resme orijinal isim
koyabilme
Anlatılan konuya uygun bir
çalışma oluşturabilme
Hayal gücünü kullanabilme
Sanatsal elemanları konunun anlam ve amacına uygun
düzenleyebilme
Tekniği özgür kullanabilme

1.uzman
2.uzman
3.uzman

N
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Ort.
3,63
3,73
3,80
4,70
4,67
4,70
3,90
3,63
3,63
4,63
4,40
4,57
3,67
3,63
3,80
3,83
3,77
3,90
3,90
4,00
4,10

Std. S.
1,00
0,91
0,89
0,84
0,76
0,70
1,12
1,19
1,19
0,67
0,86
0,73
1,06
1,10
1,03
0,99
1,01
0,96
0,96
0,98
0,84

ki-kare
değeri

p

0,366

0,833

0,135

0,935

1,126

0,570

1,171

0,557

0,374

0,829

0,311

0,856

0,609

0,738

Sonuçlara göre uzmanlara göre yapılan değerlendirmeler arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05).
Bir başka deyişle, yaratıcılığı değerlendirme kriterlerine göre uzmanların yapmış olduğu puanlamalar birbirine
benzerdir. Uzmanlara göre bir farklılık yoktur. Dolayısıyla üç uzmanın yapmış olduğu değerlendirmelerin ortalama
puanları hesaplanmış ve her bir öğrencinin toplam yaratıcılık düzeyi belirlenmiştir.
Deney grubu öğrencilerinin ölçülen yaratıcılık düzeyleri ile kontrol grubunun ölçülen yaratıcılık düzeyleri arasında
anlamlı bir fark olup olmadığı hem parametrik testlerden bağımsız örneklemler için t testi hem de nonparametrik
testlerden Mann Whitney U testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 3’da gösterilmiştir.

Tablo 3
Deney ve Kontrol Grubu Yaratıcılık Puanlarının Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız Örneklemler
İçin t Testi ve Mann Whitney U Testi Sonucu

Toplam Yaratıcılık Puanı

Grup

N

Ortalama

Std.
sapma

Deney
Kontrol

15
15

4,31
3,74

0,68
0,66

Bağımsız örneklemler
için t testi

Mann Whitey U testi

t

p

U

p

2,351

0,026*

57,5

0,021*

*p<0,05
Deney grubu öğrencilerinin çalışmalarındaki yaratıcılık puanları ( X =4.31), kontrol grubundaki öğrencilere göre
( X =3.74) daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel olarak da hem parametrik testlerden bağımsız örneklemler için
t testi hem de nonparametrik testlerden Mann Whitney U testi sonuçlarına göre deney grubundaki öğrencilerin
çalışmalarında yaratıcılık puanları ile kontrol grubundaki öğrencilerin çalışmalarında yaratıcılık puanları arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0.05). Bir başka deyişle, “Birleştirilmiş Sanat Eğitimi Yönteminin içerisinde yer
alan Sanat Tarihi’ disiplininin uygulanması öğrencilerin resimlerindeki yaratıcılıklarını artırdığı söylenebilir.
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3.2. “Hikâye Anlatım Yöntemi” İle “Hikâye Anlatım Yönteminin Birleştirilmiş Sanat Eğitimi Yönteminin İçerisinde
Yer Alan Sanat Tarihi Disipliniyle Kullanılmasın Da” Öğrenci Bilgisine İlişkin Bulgular
Bu bölümde ön test ve son test ile elde edilen bulgular ve bu bulguların istatistik verileri yer almaktadır.
3.2.1. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Ön Test Sonuçları Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?
Deney grubu öğrencilerinin ön test sonuçları ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test sonuçları arasında bir fark
olup olmadığı hem parametrik testlerden bağımsız örneklemler için t testi hem de nonparametrik testlerden Mann
Whitney U testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4
Deney ve Kontrol Grubu Ön Test Puanlarının Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız Örneklemler İçin
t Testi ve Mann Whitney U Testi Sonucu

Öntest

Grup

N

Ort.

Std. S.

Bağımsız örneklemler
için t testi
t
p

Deney
Kontrol

15
15

60,00
58,00

16,036
18,593

0,315

Mann Whitney U testi

0,755

U

p

99,500

0,584

Birleştirilmiş sanat eğitimi yönteminin içerisinde yer alan Sanat Tarihi disiplininin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin ön test puanları ( X =60.00), kontrol grubu öğrencilerinin ön test puanlarına ( X =58.00) göre nispeten daha
yüksek bulunmuştur. Ancak deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test başarı puanları arasında anlamlı
bir fark bulunamamıştır(p>0.05).
3.2.2. Kontrol Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Sonuçları Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?
Kontrol grubu öğrencilerinin ön test sonuçları ile son test sonuçları arasında bir fark olup olmadığı hem parametrik testlerden bağımlı örneklemler için t testi hem de nonparametrik testlerden Wilcoxon testi ile test edilmiş ve
sonuçları Tablo 5’de gösterilmiştir.
Tablo 5
Kontrol Grubu Ön Test ve Son Test Puanlarının Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız Örneklemler İçin t Testi ve
Wilcoxon Testi Sonucu
Grup
Kontrol

Ort.
Ön test 58,00
Son test 70,00

Std. S.
18,59
16,48

Bağımlı örneklemler
için t testi
t
p

Z

p

-1,702

-1,660

0,097

0,111

Wilcoxon testi

Birleştirilmiş sanat eğitimi yönteminin içerisinde yer alan Sanat Tarihi disiplininin uygulanmadığı kontrol grubu
öğrencilerinin son test puanları ( X =70.00), ön test puanlarına ( X =58.00) göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak
kontrol grubu öğrencilerinin ön ve son test başarı puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05).
3.2.3. Deney Grubu Öğrencilerinin Ön Test ve Son Test Sonuçları Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?
Deney grubu öğrencilerinin ön test sonuçları ile son test sonuçları arasında bir fark olup olmadığı hem parametrik testlerden bağımlı örneklemler için t testi hem de nonparametrik testlerden Wilcoxon testi ile test edilmiş ve
sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir.
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Tablo 6
Deney Grubu Ön Test ve Son Test Puanlarının Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız Örneklemler
İçin t Testi ve Wilcoxon Testi Sonucu

Grup

Ort.

Std. S

Ön test

60,00

16,04

Son test

75,33

9,90

Deney

Bağımlı örneklemler için t
testi
t
p

Z

p

-2,700

-2,184

0,029*

0,017*

Wilcoxon testi

*p<0.05

Birleştirilmiş sanat eğitimi yönteminin içerisinde yer alan Sanat Tarihi disiplininin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin son test puanları ( X =75.33), ön test puanlarına ( X =60.00) göre daha yüksek bulunmuştur. İstatistiksel
olarak da deney grubu öğrencilerinin son test başarı puanları ile ön test başarı puanları arasında anlamlı bir fark
bulunmuştur(p<0.05).
3.2.4. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Son Test Sonuçları Arasında Anlamlı Bir Fark Var Mıdır?
Deney grubu öğrencilerinin son test sonuçları ile kontrol grubu öğrencilerinin son test sonuçları arasında bir fark
olup olmadığı hem parametrik testlerden bağımsız örneklemler için t testi hem de nonparametrik testlerden Mann
Whitney U testi ile test edilmiş ve sonuçları Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7
Deney ve Kontrol Grubu Son Test Puanlarının Ortalama, Standart Sapma, Bağımsız Örneklemler İçin t Testi ve
Mann Whitney U Testi Sonucu

Grup

Sontest

N

Ortalama

Std.
sapma

Deney

15

75,33

9,904

Kontrol

15

70,00

16,475

Bağımsız
örneklemler için t
testi
t
p
1,075

0,292

Mann Whitney U testi
U

p

88,000

0,290

Birleştirilmiş sanat eğitimi yönteminin içerisinde yer alan Sanat Tarihi disiplininin uygulandığı deney grubu öğrencilerinin son test puanları ( X =75.33), kontrol grubu öğrencilerinin son test puanlarına ( X =70.00) göre daha yüksek
bulunmuştur. Ancak deney grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin son test başarı puanları arasında anlamlı bir fark
bulunamamıştır(p>0.05). Son test puanları arasında anlamlı bir fark olması beklenirdi.

4. Sonuç ve Öneriler
4.1. Sonuç
10-12 yaş grubu çocuk resimlerinde mitolojik konulu
hikâyelerin yaratıcılığa etkisinin belirlenmesinde uygulama yöntemlerinin etkisi üzerine yapılan araştırma
sonucunda; Deney grubu öğrencilerinin çalışmalarındaki yaratıcılık puanları, kontrol grubundaki öğrencilerin
puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Bir başka
deyişle, Mitolojik Konulu Hikâye Anlatımı ve Birleştirilmiş Sanat Eğitimi Yönteminin içerisinde yer alan Sanat
Tarihi Disiplininin beraber uygulanması öğrencilerin
resimlerindeki yaratıcılıklarını arttırmıştır.

Deney grubu öğrencilerinin ön test puanları ile kontrol
grubu öğrencilerinin ön test puanları arasında nispeten
deney grubu daha yüksek bulunmuştur. Ancak deney
grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin ön test başarı
puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu
da araştırma öncesinde random yöntemi ile seçilen
grupların bilgi düzeylerinin birbirine yakın olduğunu
gösterir ve istendiktir. Deney grubu öğrencilerinin son
test puanları, kontrol grubu öğrencilerinin son test
puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak deney
grubu ile kontrol grubu öğrencilerinin son test başarı
puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
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Deney grubu öğrencilerinin istatistiksel olarak son test
puanları, ön test puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Bu sonuç ta uygulanan ders planının, Hikâye
Anlatım Yönteminin Birleştirilmiş Sanat Eğitimi Yönteminin içerisinde yer alan Sanat Tarihi Disipliniyle birlikte
sunulması, hazırlanan slayt gösterisi ve fotoğrafların
öğretim içerisindeki olumlu etkisini göstermektedir.
Birleştirilmiş sanat eğitimi yönteminin içerisinde yer
alan Sanat Tarihi disiplininin uygulanmadığı kontrol
grubu öğrencilerinin son test puanları, ön test puanlarına göre daha yüksek bulunmuştur. Ancak kontrol
grubu öğrencilerinin ön ve son test başarı puanları
arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Buna göre,
sadece “Hikâye Anlatım Yönteminin” kullanılmasının
öğrencilerin bilgi düzeylerine büyük katkı sağlamadığı
söylenebilir.
Ayrıca hikâye anlatım yöntemiyle birleştirilmiş sanat eğitimi yönteminin içerisinde yer alan sanat tarihi
disipliniyle birlikte verilmesi sonucunda, öğrencilerin
hayal dünyalarının genişleyip özgün düşünceler ürettikleri, çalışmalarını tamamlama eğiliminde oldukları,
yaptıkları çalışmaları isimlendirmelerinde daha farklı
arayışlar içerisine girdikleri, verilen konuyla ilgili bir
eser oluşturma çabası içinde oldukları, çalışmalarında
hayal güçlerinin ön plana çıktığı, sanatsal elemanları
konunun anlam ve amacına uygun düzenleyebildikleri,
boyayı daha rahat kullandıkları ve dikkat dağınıklığı yaşamadan konuya uygun çalışmalar ortaya koyabildikleri
söylenebilir.
Sonuç olarak; hikâye anlatım yönteminin birleştirilmiş sanat eğitimi yönteminin içerisinde yer alan sanat
tarihi disipliniyle birlikte verilmesinin, 10-12 yaş grubu
öğrencilerin yaratıcılıklarına önemli katkı sağladığı
söylenebilir.
4.2. Öneriler
1.

Hikâye anlatım yöntemi ve birleştirilmiş sanat eğitimi yöntemi ile hazırlanmış etkinliklerin, öğrencilerin yaratıcılıklarını ve başarılarını büyük oranda
artırdığı, çok yönlü ve hızlı düşünmeye teşvik ettiği,
öğrenilenlerin kalıcılığına olumlu katkı sağladığı ve
bu yöntemlerin görsel sanatlar eğitimi dersini sıkıcı
olmaktan çıkardığı, etkinliği heyecanlı, zevkli hale
getirerek öğrencilerde merak duygusu uyandırdığını ortaya koyması nedeniyle, ilköğretimde hikâye
anlatım yöntemi ve birleştirilmiş sanat eğitimi
yönteminin kullanıldığı programların artırılması
önerilebilir.

2.

Araştırmada mitolojik konulu bir hikâyenin seçilip
birleştirilmiş sanat eğitimi yönteminin içerisinde
yer alan sanat tarihi disiplini doğrultusunda işlenmesi ile öğrencilerin hayal kurmaya yönlendiği,
tarihi ve sanatsal eserlerin, kültürel varlıkların
bilincine varabildikleri sonucuna ulaşıldığı için bu
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tür etkinliklerin eğitimde artırılması ve öğrencilerin
bulundukları bölgedeki müzeler ve kazı alanları
hakkında bilgilendirilmeleri ve kitap okumaya teşvik edilmeleri önerilebilir.

5.KAYNAKÇA
Artut, K. (2009). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. (6.basım).
Ankara: Anı Yayıncılık.
Avşar, P. (2000). İlköğretim I. Basamağında Birleştirilmiş Sanat
Eğitimi Yöntemine Göre Sanat Eleştirisi Uygulamaları ve Sonuçları.
Master Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Çepni, S. (2007). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş.(3.basım).
Trabzon: Celepler Matbaacılık.
Dobbs, S.M. (2003). Learning in and Through Art: A Guide to
Dicipline-Based Art Education. (Third edition). Los Angeles: Getty
Publications.
Erim, M. (2009). Mitolojiden Masallar. (2.basım). Ankara: İmge
Kitabevi.
Gürbüz, S. (2004). Yaratıcılık ve Yenilik. Master Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kıbrıs, İ. (2000). Yeni Yüzyıl İçin Çocuk Edebiyatı. (1.baskı). Ankara:
Eylül Yayınları.
Özsoy, V. (2007). Görsel Sanatlar Eğitimi. (2.basım). Ankara: Gündüz
Eğitim ve Yayıncılık.
Sever, S. (2003). Çocuk ve Edebiyat. (1.basım). Ankara: Kök Yayıncılık.
Ünver, E. (2002). Sanat Eğitimi. (1.basım). Ankara: Nobel Yayınları.

EK 1: Deney Grubu Öğrenci Resimleri

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15
73

EK 2: Kontrol Grubu Öğrencileri
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EK 3: Her Dokunduğunu Altın Yapan Midas
Hikâyesi
Çok eski zamanlardan beri birçok uygarlıkların kurul¬muş
olduğu ülkemizin bir zamanlar Frigya denen böl¬gesinde
Midas adında bir kral yaşardı. Bu kral pek de akıllı ve düşünceli biri sayılmazdı doğrusu. Öyküsünü okuyunca siz de
böyle olduğunu göreceksiniz.
Şarap ve bereket tanrısı Dionysos’un yurdu Anado¬lu’dur.
İşte Dionysos gene bir gün Anadolu dağlarında yanında
nympha’lar, satyr’ler ve başkaca arkadaşları ile dolaşır
eğlenirken, hocası ve dostu yaşlı satyr Silenos bir ağacın
altında uyuyakaldı. Öbürleri uzaklaştıktan bir süre sonra
köylüler Silenos’u buldular, onu tanıdılar ve boynuna çiçeklerden bir çelenk takıp Midas’ın sarayına getirdiler. Midas
da tanıdı Silenos’u elbette. On gün on gece onu sarayında
çok güzel ağırladı, onuruna şölenler, türlü eğlenceler
düzenledi. On günün sonunda da onu tanrı Dionysos’a götürüp teslim etti. Sevgili hocasının gitmesinden çok üzüntü
duymuş olan Dionysos ona ka¬vuşunca büyük bir sevince
kapılarak Midas’a teşekkür etti ve “Dile benden ne dilersen!” dedi. Altını çok seven ve çok altına sahip olarak çok
zengin olmayı isteyen Midas da hiç düşünmeden, “Ey Yüce
Tanrı Dionysos, mademki ne istersem dilememi buyurdun,
öyleyse dokunduğum her şeyin altın olmasını diliyorum,”
dedi. Dionysos bu isteğinin kabul edildiğini söyleyince de
se¬vincinden uçarak sarayına dönmek üzere yola düzüldü. Zavallı Midas başına neler geleceğini bilse bu kadar
se¬vinir miydi acaba? Ama şimdilik bundan haberi yoktu.
Sevinerek bir ağaçtan bir dal kopardı, dal altın oldu, yerden
birkaç çakıl topladı, hemen hepsi çil çil sarı altın oluverdi.
Bir topak toprak aldı, o da hemen külçe altına dönüştü.
Bir buğday başağı kopardı, o da altın kesildi. Sevincinden
kabına sığamayarak sarayına vardı. Sarayın kapısına ve
duvarlarına dokundu, ışıl ışıl parıldayan al¬tın bir saray
çıktı ortaya. Güzel bir sofra hazırlattı ve yemeğe oturdu.
Ama ne yazık ki elini attığı ekmek kül¬çe altın oluverdi,
bütün yemekler de, yemişler de öyle. İçmek istediği su ya
da şarap içinde bulundukları bar¬dakla birlikte hemencecik
birer kalıp altın kesiliyorlardı. Akılsız Midas o zaman yaptığının hata olduğunu ve ne kadar aç gözlü davrandığının
farkına vardı ama iş işten geçmişti. Bir gün, iki gün derken
açlıktan, susuzluktan neredeyse ölecekti. Çünkü dokunduğu her şey ama her şey altına dönüşüyordu. Altın hırsının
onu nasıl bir felaketin eşiğine getirdiğini çok acı bir biçimde
anlamıştı. İşte o zaman ellerini açarak gözyaşları içinde
tanrılara yalvardı: “Ey Ulu tanrılar, bana acıyın. Altın hırsına
kapılmakla ne büyük bir günah işlediğimi şimdi anladım!”
dedi. Tanrılar kendilerine candan yakaranlara kulaklarını
tıkamazlar. Dionysos onun bu içten dileğini geri çevirmedi
ve Midas’a eski haline dönebilmek için gidip Sart* Irmağı’nda yıkanmasını, o zaman büyünün bozu¬lacağını söyledi.
Midas hemen bu ırmağa koştu, sularına kendini bırakıp
bir güzel yıkandı. Ogün bugündür hâlâ o sularda altın kum
taneleri görüldüğü söylenir.

için kendinden utandı ve çok pişman oldu. Bir daha böyle bir
düşüncesizlik etme¬meye karar verdi.
Müzehher Erim, (2009)
(Sınıf düzeyine göre düzenlenmiş hali)

EK 4: İlköğretim 6. Sınıf Yaratıcılığı İnceleme
Kriteri

	
  

EK 5: Ön Test - Son Test Soruları

Daha sonra Midas sarayına dönüp bir güzel karnını doyurdu. Hiç düşünmeden çok zengin olmanın hırsına kapılarak
tanrı Dionysos’tan istediği dileğin ne kadar hatalı bir dilek
olduğunu anladı. Neredeyse tüm sevdiği şeyleri, hatta
kendi canını bile kaybetme pahasına böyle bir dileği dilediği

	
  

75

76

08-11 Nisan April 2015
Yrd. Doç. Dr. Başak Kaptan ŞİRAY
Mardin Artuklu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Görüntü Sanatları
Bölümü // Mardin University, Faculty of Fine Arts, Department of Visual Arts
backaptan@gmail.com

ÇAĞDAŞ SANAT VE YERELLİK
CONTEMPORARY ART AND LOCALITY
Anahtar Sözcükler: Çağdaş Sanat, Yerel, Küresel,
Çokkültürlülük // Keywords: Contemporary Art, Local, Global,
Multiculturalism

ÖZET ABSTRACT
Bugün kültürel çeşitliliği kucaklayan ve farklılığa vurgu yapan çokkültürlülük politikası, küreselleşen sanat
dünyasına yerel sanatçıların farklılığını ve ötekiliğini
bir değer olarak getirmiştir. Yerelin yeniden kurgulanıp, pazarlandığı neoliberal küresel ekonomiden pay
alan sanat piyasası da yereli çerçeveleyen bir kültürel
sentezi benimsemiş görünmektedir. Bu anlamda, yerel
kültürlerin Batı’nın sanat diline çevrildiği açıktır. Küresel dolaşımda sanatçıların hareketliliğinin artması
ile en duyulmamış yerellikler ve bu yerellikleri çevreleyen konular evrensel Batı sanat diline uyarlanmıştır.
Bunun sonucunda sanatçıların üretimleri egzotik öteki
formlar olarak çoğalmıştır. Hızla tüketen, hep şimdiyi,
en günceli, politiği ve radikali kovalayan çağdaş sanat
dünyası çevre kültürlerin politik ve egzotik ötekiler olarak bir yerellikler geçidine dönüşmesine yol
açmıştır. Çağdaş sanat dünyası kültürel farklılığa,
çoğulluğa yaptığı vurgu ölçeğinde yerelliğin heterojen
çeşitliliğini bünyesine almaktadır. Fakat bu heterojen
çeşitlilik güncel sanat ortamına girer girmez, anında
homojenleşmekte ve Batı tüketim diline çevrilmektedir. Batı’nın sanat alımlamasında ötekiliğin temsiline
duyulan arzular ve oluşturulan fanteziler, tüketim
stratejilerinin oluşturulmasında önemli rol oynamakta ve bu arzu ve fanteziler toplumsal olarak inşa
edilmektedir. Güncel sanatın sıkça referans verdiği
mekâna özgülüğü toplumsal alana yerleştiren, yerel
ve toplumsal mübadeleler ve bağlamlar taşıyan sanat
çalışmaları bile bienaller, uluslararası etkinlikler
ve festival mekânlarında yersiz yurtsuzlaşmakta,
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bağlamını taşıdığı yerelliği yersiz bir seyre, kimlikler
gösterisine dönüştürmektedir. Çağdaş sanatın tüketim
alanı haline gelen yerellik sanatının yükselişi sanatçıları, kurgusal kimlik mekânlarına, bellek depolarına,
temsil politikalarının üretim alanına sürüklemektedir.
Bu bildiride kültür merkezli eleştirel bir yöntem kullanılmakta, yerellik temsili konusunda yapılan kültürel
incelemelerde postkolonyal eleştirilerinden faydalanılmaktadır. Bu çalışmada çağdaş sanat alanında
küresel ile yerelin dinamik ilişkisinde farklı kültürlerin
bir meta olarak içerilmesi ve alandaki iktidar ilişkilerinin gösterilmesi için Boris Groys’un metinlerine
başvurulmaktadır. Çağdaş sanatın Avro-Amerika
merkezci kimliği ve çağdaş sanat ortamında farklılık
ve otantiklik vurgusunun eleştirisi için Hal Foster, Jean
Fisher, Gerardo Mosquera, Geeta Kapur ve Rasheed
Araeen gibi Third Text yazarları ve sanat eleştirmenlerinin metinlerinden yararlanılmaktadır. Bu bildiride
çağdaş sanat tarihi içinden bakılarak, kültürlerin
zamansal eşitlenmesi olan çağdaşlık kavramına ve
kültürlerin mekânsal kuşatması anlamına gelen küreselleşme ve uluslararasılaşma ekseninde bienallerin,
küresel sanat etkinliklerinin ve fuarların öncülüğünde
oluşan çokkültürlülükle eşgüdümlü sanat ortamına
eleştirel yaklaşılmaktadır.
Today the cultural policy, which stresses upon difference and embraces cultural diversity, has brought
diferrence and otherness of local artists as a value
into the globalizing art world. Following neo-liberal
global ecenomy’s tendency of reshaping then purchasing localism, art market too seems to accept a
cultural synthesis that frames the local. In this sense,
it is obvious that local cultures are translated into the
language of Western art. The most uncommon and
unheard locals and issues that are enclosed by these
locals are adapted to the universal language of Western art with the increasing mobility of the artists. As
a result, the productions of the artists are increased
as forms of egzotic other. By rapidly consuming and
chasing after the most current, politic and radical, the
contemporary art world leads the parade of locals while
prompting the political and egzotic otherness of the
periphery cultures. The more contemporary art world
emphisizes the cultural difference and multiplicity, the
more it homogenizes the cultural heterogenity. Fantasies and the desires for the representation of otherness
play an important role in order to make strategies of
consumption at the Western reception of art and these
fantasies and desires are socially constructed. Even the
concept sitespesificity, frequently sited by today’s art in
its social space engagements, and the artworks which
bear social contexts and exchanges become deterritorialized at biennials and international festival spaces;
they transform the contextual localism into a spaceless
landscape and a spectacle of identities. The rise of the
art of localism, which has become the space of consumption of contemporary art, drifts into the fictional
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identity spaces, memory spaces and production space
of the representation politics.
In this proceeding, culture based critical method will be
utilized; postcolonial criticism will be called upon in the
cultural analysis about the representation of localism.
While writing how contemporary art scene adopts
different cultures as a commodity in the dynamic relationship of global and local, Boris Groys’s texts will be
refered to reveal power realtions in the contemporary
art world. In order to critisize the Euro-American centered identity of contemporary art and its insistance on
difference and authenticity, the texts of art ciritics and
Third Text writers like Hal Foster, Jean Fisher, Gerardo Mosquera, Geeta Kapur ve Rasheed Araeen will be
utilized. In this proceeding, the concept of contemporary
which equalizes cultures historically, the concept of globalisation which encloses cultures spatially and the fact
of art scene which is tuned with the multiculturalism
appearing with the biennials, global art facilities and
fairs on the basis of universalisation will be approached
critically.
Yirminci yüzyılın sonu ile başlayan çağdaş sanatın en
güncel konusu Batı-dışı kültürler ve bu kültürlerin
yerel dağarcığının hakim küresel kültürle melezlenerek
sahnelenmesi olmuştur. Başta demokratik bir sahne
gibi görünen ve öteki kültürlere yönelen bu davet, aynı
zamanı ve çağdaşlık fikrini paylaşan, fakat farklı yerel
içeriklerin küresel bir sanat havuzunda yanyana olması
çağrısıdır. Sanatın gerçekten çağdaş olabilmesi için
gündelik olan ile ilgilenmesi, şimdiki zamanı yakalayıp ifade edebilmesi gerekmektedir. Şimdiyi yansıttığı
sürece otantik olabilen sanat için küresel koşul günceli
izlemek ve farklı coğrafyaları yaklaştırmaktır.
Bugün “çağdaş sanat” terimi basitçe zamanımızda üretilen sanatı göstermek yerine çağdaşlığın kendisini nasıl
gösterdiği ile ilgilidir. Bugünün çağdaş sanatı şimdiyi
sunma eylemini ortaya koymaktadır (Groys, 2008a, s.
71). Çağdaş sanatın ne olduğuna dair soruyu yanıtlamadan önce belki de kastedilen çağdaşlığın ne olduğuna
ve bu çağdaşlığın göstergesinin ne olduğuna bakmak
anlamlı olacaktır.
Çağdaş olmak doğrudan şimdiki zamanın içinde var olmak
olarak anlaşılabilir. Şimdinin önemli olduğu “çağdaşlık”
kavramı, kendi zamanlarını farklı mekânlarda yaşayan
başkaları ile birlikte bulunma olasılığını içerir. Farklılığı
içine alan zengin bir içeriğe ve heterojenliğe sahip bu
çağdaşlık hali, paylaşılan bir deneyim olarak belirli bir
ortaklığa ve aynılığa işaret etmektedir. Asya, Afrika, Orta
Doğu gibi dünyanın farklı bölgelerinde yaşanmış farklı
modern süreçlerin ve değişimlerin ardından ortak olan
şey yaşanan farklılığın çağdaşlığı, farklı görüşlerin birlikte
varoluşu ve kapsayıcı bir söylemin eksikliği olduğunu
söyleyen Terry Smith, bu anlamda çağdaşlığın kendisinin
daha fazla “modernite” ve “postmodernite” terimleri ile
karakterize edilemeyecek bir güncel dünya imgesine bir
atıf olduğunu belirtir (2013, s. 19).

Bu türden farklılığın, heterojenliğin içerildiği ve
eşitlendiği çağdaşlık kavramına sanat tarihsel olarak
bakan Miwon Kwon -October dergisinde yayınlanan
Hal Foster’ın Çağdaş Sanat nedir? sorusuna verdiği
yanıtta- modern sonrası dönemde Batı sanat tarihinin
devamı olan “çağdaş sanat tarihi” kategorisine dünyanın farklı yerlerinin tarihlerinin çağdaşlığının aynı anda,
birbirinden ayrı fakat şimdiyi bir bütün olarak anlamanın entelektüel çizgisinde devam eden bir mekân olarak
yaklaşmak gerektiğini belirtir (Miwon Kwon’dan aktaran Foster, 2010). Bu bağlamda, çağdaş sanat tarihi
hem zamansal eşitlemeyi hem de mekânsal kuşatmayı
belirtmektedir. Kültürleri mekânsal olarak kuşatan
küresel sanat dünyası çeşitlilik ve farklılık söylemini
belirli bir estetik seçim olarak öngörür. Groys’a göre
bu estetik seçim, heterojen için, karışım ve geçit için
tercihten yanadır (2008b, s. 150). Bu estetik beğeni bürokratik ve teknik olandan kaçınır, bunun yerine renkli
çeşitliliği ve tüm bu renklerin tek bir kanalda yani Batı
modernitesinin küresel kültürü kanalında melezlenerek sunulmasını talep eder.
Günümüzde kültürel çeşitliliği kucaklayan ve farklılığa
vurgu yapan küresel sanat dünyası yerel sanatçıların
farklılığını ve ötekiliğini otantik bir değer olarak büyesine almış gözükmektedir. Centre Georges Pompidou,
Paris’te 1989 yılında yapılan Magiciens de la Terre
(Yeryüzünün Büyücüleri) sergisi ile başlayan sanat dünyasının kimlik başlıklı bu yeni bölümünde sanatçıların
batı dışı kültür temsillerine bir meta değeri atfedilmiştir. Sanat piyasasının evrenselliği ise saklıdır ve açıklanmamış, görselleşmemiş evrenselliği metalaşmış
çeşitlilik ve farklılık tarafından karartılmakta ve gizlenmektedir (Groys, 2008b, s. 152). Piyasanın karartılan
evrensel mantığında iktidar ilişkileri, neoliberal küresel
kapitalizm kültürü yani Batı hegemonyası gizlidir.
Küresel sanatın başlangıcı olarak tarihçilerin, eleştirmenlerin ve küratörlerin sıklıkla referans verdikleri,
Yeryüzünün Büyücüleri sergisi Batı sınırının ötesinden
gelen sanatçıları ve eserlerini göstererek o tarihe
kadar Avrupa’da ve Amerika’da üretilen Batı kültürünün yansıtıldığı Batı tarzı sanatın tercih edildiği
sanat ortamını sorgulamıştır. Jean-Hubert Martin’in
küratörlüğünü yaptığı bu sergide, sadece Sarkis, Cildo
Meireles gibi Batı-dışından gelen sanatçıların çalışmalarına yer verilmekle kalınmamış aynı zamanda belirli
toplumlara ait gelenksel rolleri olan Mandala gibi
objeler de sergilenmiştir. Batı’ta Yeryüzünün Büyücüleri ile başlayan bu tür sergiler her ne kadar izleyiciye
Batı dışı sanata bakmayı önerse de bu bakış etnografik
bir mercek altında toplandığı için bir “öteki” kurma riski
ile karşı karşıyadır. Dolayısıyla başlangıçta hedeflenen
dünyanın farklı yerlerindeki sanat ve kültür üretimini sahneleme çabasının imtiyazlı Avrupa-merkezci
üstünlüğünün tanınması ile altı kazınmış olmaktadır.
Geeta Kapur Yeryüzünün Büyücüleri sergisi için benzer
tespitlerde bulunmuş, “Batı sanatı içinde aura kaybının telafi edilmesi, geri iade edilmesi için duyulan bir

arzu” için bu serginin gerçekleştirildiğini dile getirmiştir
(2013, s. 178). Batı’nın görmek istediği farklı etnik ve
kültürel temsiller, marjinal olanın yani çevre kimliklerin
içerilmesini, farklılıkların tırmandırılarak orijinal olarak
algılanmasını beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla
çağdaş sanat ortamının otantisite ihtiyacı ve talebi çevre
yerelliklerinin tanıtımı yoluyla giderilmiştir.
Yeryüzünün Büyücüleri ile başlayan ve devam eden
sergi uygulamalarında merkez çevre sorununa düzeltici
yaklaşımlar aranırken serginin asıl ikilemi, yani farklı
kültürleri neo-kolonyal perspektiflere ithaf ederek biraraya getirmenin tehlikesi bugün hâlâ ısrarla sürmektedir (Griffin, s.10). Çağdaş sanatın kültürel çalışmalarda
ve sosyal bilimlerde son otuz, kırk yılın popüler konusu
olan kimlik tartışmalarına kayıtsız kalmadığını küratöryel projelerde, bienallerde ve müzelerde hedeflenen küresel temsil ekonomisi içine farklı kültürlerin
sanatsal üretimlerinin kimlik bağlamında içerilerek
katıldığını görmekteyiz. Yerel kültürlerin farklılık ekseninde içerilmesi çağdaş sanat dünyası için bir yenilik
taahhüt eder. Fakat bu yeniliği kimliklerin merkez çevre
ilişkisine, marjinalliğine, etnik otantikliğine ve ötekiliğine endekslemek hareketli, akışkan kimlik anlayışının
tersine kimlikleri donurmakta, şablon, klişe temsillere
dönüştürmektedir. Nesnelleşen bu kimlik senaryolarında hiçbir yenilik olmadığı gibi eski kolonyal söylemi,
batı için oluşturulan, Batı kurgusunda tanınan öteki
kültürler bakışını devam ettirmektedir. Çağdaş sanat
piyasası için meta değeri taşıyan bu “yeni” kimlikleri sunma teknikleri -proje yazımı, küratör metinleri,
sanatçı ve eleştirmen sunumları gibi- ise paradoksal bir
biçimde özcü olmayan kimlik kavramının, postkolonyal
kültür kuramlarının altını çizmekte fakat gerçekleşen
sergilerin çoğunda kimlik, farklılık ve yerellik temsilleri
ötekilik tescilleri olarak kataloglanmaktadır.
Sanat düyasında 1980’li yılların sonlarına doğru siyaseten doğruculuk, çokkültürlülük ve kimlik politikası
etrafında tartışmalar dolaşırken, sanatın “batı-merkezciliği”ne yönelik eleştiriler getirilmeye başlanır.
Bu eleştirilerle birlikte yaşanan dönüşümde 20. yüzyıl
boyunca temsil olanağı bulamamış kesimler ‘kimlik’ olgusuna odaklanarak, Batı sanat ortamlarında üretttikleri yapıtları sergileme olanağı bulmuşlardır (Antmen,
2010, s. 295). Böylece sanat, eskiden kenara itilmiş
gruplara ve farklı arkaplanları olan sanatçılara kendisini açmıştır. Uluslararası bienallerde ve festivallerdeki
farklı kültürlerden gelen sanatçıların sayısının artışı,
sanat galerilerinin yeniden düzenlenmesi, müzelerde ve
koleksiyonlardaki çeşitlilik sanat dünyasının çokkültürlü bir ortama geçtiğinin göstergesidir.
Nestor Garcia Canclini, Yeniden Pasaportlar Yapmak:
Çokkültürlük Üzerine Olan Tartışmada Görsel Düşünce
adlı makalesinde kimlik tartışmaları üzerinde durarak,
ulusal görsellik ile sanatın yersiz yurtsuz ve kültüraşırı formları arasındaki salınımını incelemektedir (s.
371-381). Canclini, estetik alanın fiili örgütlenmesine
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-müzeler, küratörler, tarihçiler, eleştirmenler, koleksiyonerler, sponsorlar, hamiler, piyasa ve izleyiciler gibibakmanın öneminden bahsederken, bu örgütlenmelerin
ortak hayal ürünlerine nasıl katkıda bulunduklarının
incelenmesi gerektiğini vurgular. Ortaya konan esere,
sadece imgenin nüktesi olarak ya da sanatçının resmin
içine koyduğu niyet ile birlikte değil, sanat alanının çeşitli üyeleri arasındaki etkileşime odaklanarak bakmak
gereklidir.
Bugünün sanatında güncel dünya düzen(sizlik)inin çağdaşlık kategorisindeki kuvvetlerin etkisini görmekteyiz.
Bu kuvvetler küreselleşme (gittikçe artan farklılıklar ve
kültürler üzerinde jeopolitik ve ekonomik hegemonya
kurma çabası) düzeyinde, toplumsal oluşumlar (yurttaşlık, devlet kontrolü, yerel politika) düzeyinde ve en son
kültür (imge ekonomisi, temsil rejimi) düzeyinde işlerler
(Smith, s. 19). Bu kuvvetler güncel sanat pratiğinde bu
düzeylerin devamı olarak bulunurlar. Çağdaş sanatın
üç akımda karşıladığı bu düzeylere göre birinci akım
Avrupa ve A.B.D.’de modernitenin metropolitan merkezlerinde (ve onlarla yakından ilişkili altkültürlerde ve
toplumlarda) etkili olur ve sanat tarihindeki tarzların,
özellikle modernist olanların (Batı tarzı sanat yapmanın)
devamı niteliğindenir; ikinci akım Avrupa kıyısında ve
eski kolonilerde oluşan ve daha sanra gittikçe heryere
yayılan politik ve ekonomik bağımsızlık hareketlerinden doğar ve ideolojilerin ve deneyimlerin çatışması
ile karakterize olur (Smith, s. 25). Bunun sonucunda
sanatçılar kendi çalışmalarının içeriği olarak hem yerel
hem de küresel meselelere öncelik verirler. Bu arada
üçüncü akım, yani kültür kuvvetini karşılayan akım
altında (imge ekonomisi ve temsil politikası içinden)
sanatçılar özellikle kendi jenerasyonlarından olan ve
gittikçe artan ve dünyada yayılan bir iletişim ağı içinde
başkaları ile paylaştıkları fakat kişisel olarak deneyimledikleri meseleleri keşfederler. Birlikte ele alındığında
bu akımlar geç yirminci yüzyılda çağdaş sanatı oluşturmuştur ve bu akımların birbirleri ile etkileşimi ve
kesişimi erken yirmibirinci yüzyıl sanatını şekillendirmeye devam etmektedir (Smith, s. 25). Bu perspektiften
bakıldığında küresel dolaşımda olan farklı kimliklerin
kültürel melezleşmesi yaratıcı ve özgürleştirici bir
deneyim iken yerelliğin temsil açısından güçsüzleşmesi
nadiren özgürleştirici bir deneyim olabilir. Yine de temsile gelebilmesi için bu çevre kültürün merkez kültür
ile melezlenmesi gerekmektedir, bu da Batı sanat diline
farklı yerelliklerin çevrilmesi, aktarılması anlamına
gelmektedir. Mümkün olan uygun bir çeviri ile farklılıklar temsil edilseler bile küreselleşmenin ve piyasanın
gereği olan melez bir estetiğe büründükleri açıktır. Az
rastlanır ülkelerin sanatçıları bile sanat piyasasında ya
da Amerika’da veya Avrupa’daki uluslararası sergilerde
kültürlerarasılık referanslarını işlerinde kullanabilmek
için öncelikle içlerinden çıktığı kültürün öğelerini bulup
gösterebilmeleri ardından gerek teknik gerekse fikirsel
ya da nesnel düzeyde küresel çağdaş kültür öğeleri ile
harmanlayabilmeleri gerekmektedir. Buradan hareket-
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le diyebiliriz ki, her ülkenin veya kültürün farklılıları,
özellikleri zamanla ve uluslararası sergilerle kavramsal
ulusaşırı bir ağın içinde bastırılmakta, basmakalıplaştırılmaktadır. Tüm bu basmakalıp yerellik temsilleri
sanat piyasası için gerekli olan çeşitliliği sağlamakta
ve ötekiliğin numuneleri olarak korunması için teminat
vermektedir. Ulusların arasındaki farklı çağdaş sanat
uygulamalarını ve yazımlarını sergileyen ve katologlayan gösterimlere baktığımızda aslen ulusların izlerini
bastırmadığını fakat sınırlar arası kesişen eksenleri
ayırtetmeye çalıştığını görebiliriz. Aslında herşeyden
öte sanat piyasasının ulusal sanatçıları açığa çıkararak en azından işin yerel bağlantılarını “uluslararası
homojenize bir söylemin ikincil folklorik referanslarına
dönüştürerek” önemsizleştirdiğini görmekteyiz (Canclini, s. 374-5).
Yeni iletişim teknolojilerinin evrenselleştirici süreçlerinden geçen, bilgi, finans ve malların akış gücü karşısında
yerel kültürlerin kaçınılmaz olarak ele geçirildiğinden
ve homojenize edilip bir kümede dağıtıldığından bahseden Featherstone, küresel dünya fikrinin totaliter mantığın dayatıldığı bu kümede yerel kültürlerin batı modernitesinin hegemonyası altında konumlandığını belirtir
(1996, s. 46-76). Sanat alanında ise küreselleşme, daha
çok, gittikçe artarak büyüyen ve çağdaş sanatı finanse
eden izleyici kitlesi, bu kitleyi ağırlamak için özel ve kamusal müzeler ve dünya çapında düzenlenen sergilerin
artması ve sanatın bileşenleri arasında hızlı seyahat
ağının genişlemesi ve hızlı bilgi değişiminin yayılması
için kullanılmaktadır (Griffin, 2013, s. 7). Küreselleşme
uluslararası tanınma arayan Batılı olmayan sanatçılara
“görünürlük için fantastik bir olanak” sağlar (Griffin, s.
12). Fakat sanatçıların çevre kimliklerinin tanınması ve
onların Batı sanat sisteminin içine, sistemin tarihselliğine, ekonomik, estetik ve eleştirel değerlerine dâhil
edilmelerine, sanatçıların çalışmalarının ötekilik ve
etnik içerik dereceleri, bireysel kimliklerinden çok daha
fazla işlev görmektedir (Fisher, 2005, s. 234). Birçok sanatçı sergilerde görünürlük koşulu olan küreselleşmeyi
ve yerelliği ele aldıkları için eleştiriler alırlar. Bu arada
mega sergiler küresel tüketime uygun ana kaynaklar
olarak, her an taşımaya hazır ve içi boş kartografiler
üretirler. Bu sergilerde küratörün anahtar bir kategori olarak yükselmesi 80’lerin ve 90’ların uzlaştırıcı
çokkültürlülüğünün içeridiği başkalığın üçüncü dünya
çıkarımlarının ardından tesadüf eder (Kapur, s. 182).
Yirmibirinci yüzyıl küreselleşmesi ölçeğinde küratöryal proje bugün farklılığa dayanan zorunlu içermeyi
gerektirmektedir. Zaman ve mekânın bir deneyimin içine
kapandığı, bölgeler ve kültürler arasında bir farklılık
hissini canlandıran bienaller bugün küreselleşmenin bir
semptomu gibi gözükür. Geçmişin çoğulluğundan ve bugünün küreselleşmesinin pasif yansımalarından farklı
olarak çağdaş bienaller ilişki içinde farklılığı sunduğundan bahseden Griffin, çoğulluğa niyet eden sergilerin
aslen tekil olana, atlamaya çalıştığı tutarlı perspektife
ithaf edildiğini söyler (s.13). Çokkültürlük politikası ile

çizilen kültürel sınırlar ve korunan farklı kimlikler, batı
dünyasının hegemonyasında imgelerin ve formların
genel olarak standartlaştırıldığı bir potada eritilir. Bahsedilen tekillik Batı’nın egemen olduğu potada eritilme
ve standartlaşma demektir. Bu anlamda, çağdaş sanat,
batı harici birçok görsel gelenekten gelen heterojen
sanatsal etkinlikleri bünyesine ne kadar çok aldıysa, o
kadar açık, tek bir küresel kültürün özelliklerini ortaya
çıkarmaktadır (Bourriaud, 2009, s. 13).
Tanınmanın önemli sahneleri olan bienalleri, uluslararası sergileri ve fuarları, meşrutiyet sorununa değinerek ele alan Brenson, neyin meşrulaştırıldığını ve
meşrulaştırma sürecinin nasıl olduğunu sorgular: Meşrulaştırılan sanat mı, sanatçı mı, küratörler mi, gelenekler mi, yoksa kültürler mi, kommüniteler mi, şehirler
mi, bölgeler mi, uluslar mı diye sorar (Brenson, 1998,
s. 63). Bienaller, bir yandan yerel ve ulusal sanatçılara,
insanlara içerden bu sanatçıların neler yapabildiklerini
gösterebilecekleri sergi mekânları sunarken, diğer yandan dünyanın farklı yerlerinden ve kültürlerinden gelen
sanatçıların neler yapabildiklerini gösterebilecekleri
ortamı sağlar. Basında, sanat dergilerinde yer verilen,
tüm dünyadan bir izleyici kitlesinin akın ettiği tanınmış
bir etkinlik olan bienal aracılığı ile yerelin geçerliliği
tanınmış ve onaylanmış olur (Brenson, s. 63-64). Yerel
için uluslararası tanınma ve onaylanma önemlidir, yerel
uluslararasının meşrulaştırma gücünü ve otoritesini
tanır. Böylelikle yerel, bölgesel ve uluslarası olanlar
birbirlerini meşrulaştırmış olurlar (Brenson, s. 64). Bienallerin meşruluk ve önemine dair yapılan eleştirilere
birçok bienal düzenleyicisi ve kurucusu için bu periyodik
gösterilerin Batı’nın moda fenomenine giriş yapabilmek
için fırsat olarak görüldüğü eklenir (Gioni, 2013, s.172).
Bienallere yöneltilen önemli eleştirilerden birisi de
1990’lardan beri bu periyodik gösterilerde belirli grup
sanatçıların ve belirli türde sanatçıların dünya çapında
neredeyse tüm bienallerde, seyahat eden çağdaş sanat
sirki gibi, görülmesi ve sergilenmesidir (Gioni, s.172).
Bienaller böylece, belirli yerel çeşitliliği istiflemede ve
belirli sanat çalışmalarını ve sanatçıları ithal etmekle
sorumludur.
Küreselleşmenin sıkıştığı bu uluslararası metropol
etkinlikleri için Maurice Roche, küresel etkinliklerin
küreselleşmeyi canlandırdığı ve yansıttığı ayrıcalıklı bir
konuma sahip olduğunu belirtir (aktaran Yardımcı, 2005,
s. 26). Küresel kültürü yansıtmasının yanı sıra Maurice
Roche bu etkinliklerin kendilerine özgü yerel boyutları
olduğunu da söyler:
Mekân-zamanın gittikçe ‘sıkıştığı’ bir dünyada takvimleri
ve dönemsellikleri mekânı yeniden kurar, mesafeyi yeniden
tesis eder. Kültürel olarak bir örnekleşen ve mekânların
birbiri ile değiş tokuş hale geldiği bir dünyada, [bu etkinlikler] gelip geçici bir özgünlük, bir farklılık, mekân ve zamanda bir yerellik yaratırlar (aktaran Yardımcı, s. 31).

Bienallerin özellikle farklı “öteki” kültürlere özgü sanatı
bir dizi halinde, yanyana göstermede ve küresel piyasa

ekonomisine eklemesinde önemli bir rolü vardır. Yerel
bir kültürün temsillerini, “çokkültürlülük” ya da “kültürel farklılık” söylemine eklemleyerek küreselleştiren
küratörler, bu yerel sanatçıların farklı kimliklerini ve
kültürlerini öne çıkardığı, sanatsal değerlerinden çok
ideolojik ve toplumsal bağlamları ile ele aldıkları ölçüde
bienalin kavramsal ve görsel içeriğini oluştururlar.
Bazı sanatçıların uluslararası sanat arenasının içeriğine
soktuğu imgeler sanatçıların belirli etnik ve kültürel kökenini gösterir. Bu imgeler, herhangi bir bölgesellikten
kaçınan ana akım kitlesel medya tarafından kullanılan normatif estetik kontrolüne karşı direnirler. Diğer
tarafta bazı sanatçılar ise mevcut ortamlarının taşralı
ve folklorik boyutundan kaçmak için kitlesel medya
ürünü imgeleri kendi bölgesel kültürlerinin içeriğine
yerleştirirler (Groys, 2008b, s. 17). Başlangıçta bu iki
sanatsal yaklaşım birbiri ile çelişiyor gibi gözükür: biri
ulusal kültürel kimliği ifade eden imgeleri vurgularken,
öteki, tam tersi olarak, uluslararası, küresel, medya ile
alakalı herşeyi tercih ediyor gözükür. Boris Groys, bu iki
stratejinin sadece görünürde zıt olduğunu belirtir ve her
ikisinin de belirli bir kültürel içerikten dışlanan şeylere
referans verdiğini söyler (2008b, s.17). Küresel sanat
piyasasının içine sanatçının etnik ve kültürel kimliğini
temsil eden imgeleri getirdiği durumda, dışlama bölgesel imgelere karşı olan ayrımken, ikinci durumda, ana
akım kitlesel medya ürünü imgelerin bölgesel kültürlerin içeriğine yerleşmesinde, dışlanan küresel medya
imgeleridir. Her iki örnekte de yerleştirilen imgeler
küresel ile yerelin ikililiğinin hareketinde türemektedir.
1980’lerin iki çelişkili ve birbirine karşıt gelişmesini
değerlendren Araeen, bir tarafta Batı kültürü dışından
gelen, beyaz olmayan, sanatçılara yönelik kurumsal
politikaları ve tavırları sorgulayan ve kurumsal ayrımcılığı suçlayan bir tartışmanın olduğunu diğer tarafta ise
çokkültürlülüğün ortaya çıkışı ile kurumlar tarafından
desteklenen ve teşvik edilen bu sanatçıların görünmeye
başlamasının ortaya atılan tartışmalardaki meseleleri
gölgelemesinin tehlikesininin yattığını belirtir (2002,
s. 333). Çokkültürlülük ile birlikte ortadan kalkmayan
bir sorun olmaya devam eden ana meselenin Batı dışı
sanatçıların sanat dünyasından dışlanmasıdır. Her
nekadar bu sanatçılar içerilip, daha görünür hale getirilseler de farklılıklarının altının çizilmesi ile evrensel
kabul edilen Avrupa etnomerkezciliğin imtiyazında konumlandırılmışlar ve küresel sanat tarihinde ana akım
gelişmelere olan katkıları yok sayılmış ya da bastırılmış olarak kalmaktadır. James Clifford, Batılı ve Batılı
olmayan görsel kültürü birbirinden ayırmayı reddeder
ve onları ayırmak yerine simbiyotik bir sistemin içinde
kendi negatiflerinden ayrılmaları ile düzenlendiklerini
söyler (1998, s. 94-107). Bu sanat-kültür sisteminin
içinde Batı sanatının anlamı Batılı olmayan kültürden
ayrılmasına bağlıdır. Dolayısıyla Batı sanatının meşruiyeti tam da kendinden olmayan yerellikleri tanıması
ile mümkün olmaktadır. Bugün Avrupa merkezci sanat
sisteminin postkolonyal kültür kuramlarını kullanarak
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kendini meşrulaştırdığını ve etrafına çokkültürlülük
duvarı örmüş olduğunu görmekteyiz.
Özetle, ötekine duyulan postmodern ilgi çağdaş sanat
çevrelerinde Batılı olmayan, yerel kültürlere yer açmıştır. Fakat bu durum beraberinde, pasif ya da ikinci
sınıf bir Avrupa merkezciliğin taşıyıcılığını yapan ve
merkezin tüketimi için beklenen paradigmalara göre
çevrenin kültürel üretimini koşullayan “egzotizm için
yeni bir susuzluğun” da yolunu açmıştır (Mosquera, s.
220). Birçok sanatçı ve eleştirmen Batı için “ötekileşmeye” istekli görünürler. Avro-merkezci önyargıların en
önemli eleştirilerinden biri de Batı dışı ülkelerden gelen
sanatçıların üretimlerinin Batı’dan ve Batı sanat tarihinden türediğinin düşünülmesidir (Mosquera, s. 221).
Bu yüzden, bir çok küratör ve eleştirmen tarafından
Üçüncü dünya ülkeleri sanatçılarından sürekli olarak
kimliklerini göstermeleri, fantastik olmaları, kimseye
benzememeleri istenir. Farklılığın egzotizmini sergilemesi ve ötekileşmenin kabülü sanatçıların güncel sanat
ortamına girmeleri için aklanmasının ve otantikliğini
ispatlamasının yolları olarak sunulur.
Fakat bugünün çağdaş sanatında egzotik “öteki”yi
kutlamak ve içeri almak yeni bir şey değildir. Bugünün sanatında yeni olan “öteki” nin sadece daha fazla
kültürel olarak egzotik öteki olmaması, aynı zamanda
politik, egzotik öteki olmasıdır, ya kökeni olan ülkesinden uzakta, sürgünde olması veya anavatanı hakkında eleştirel olması gerekir (Araeen, s. 341). Bu yeni
kategori Filistinlileri, Ortadoğuluları, Çinlileri ve Güney
Afrikalıları ve diasporik ötekileri içermektedir. Afrikalı
Amerikalıları ve Batı’ya çeşitli ülkelerden göçmüş ve
yerleşmiş olanları içerir. Hepsinde ortak olan şey ise
köken ülkeleri hakkında endişe ya da özlem duydukları
bir mesafede, dışarıda kalmış olmalarıdır. Araeen bu
konuyu şu şekilde dile getirir:
“Politik ve eleştirel bir angajman adına bir Filistinli sanatçı
sürgündeki deneyimlerini aktarabilir; New York’da yaşayan
İran’lı bir sanatçı bugün İran’da kadınların durumunu hayli
egzotik bir şelide temsil edebilir; Çinli sanatçılar Çin’de ne
olduğu ile ilgili dalga geçebilir; Güney Afrikalı sanatçılar
apartheid süresince ne olduğunu bize gösterebilirler” (s.
342)

Tüm bu sanatçılar kendi politik ötekiliğini sunuş biçimi
ile Batı’da kurumsal olarak ünlü olabilirler. Politik ötekilik için alınması gereken mesafede, yani ya eleştirel
mesafede ya da sürgün, göç gibi diasporik mesafede,
yerellik temsillerinin daha belirgin olmasının bir sebebi
de Featherstone’un işaret ettiği gibi nostalji unsuru
olabilir (1996, s. 46-76). Featherstone’a göre, yerellik
kavramının zamanla olan ilişkisi nostalji üzerinden
kurulur ve geçmiş zamanın güzel günleri hep daha güvenli her şeyin görece daha iyi olduğu bir yerdedir (1996,
s. 46-76). Bu biçimlenmede kolektif hafıza, geçmişle
oluşan organik bir bağ kurulmasını ve bugünün bu bağ
üzerinden deneyimlenmesini ve değerlendirilmesini öngören yerelliğin yerleşmesini sağlar. Nostalji üzerinden
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kavranan yerelliğin temsile gelebilmesi, imgeleşen kurgu bellekler gibi hazır klişe kimlik temsilleri üzerinden
işleyebilir. Kişinin/sanatçının, kendini, imgelemini, kimliğini ve belleğini toplumsal kodlar ve kalıplar üzerinden
somutlaştırdığı, şeyleştirdiği yerellik temsillerinde
kendisini Batı için ötekileştirmesi izlenebilir.
Hiç şüphesiz kişinin kendisini ötekileştirmesinin antropoloji, sanat ve siyasette önemli bir yer tuttuğunu
gözlemlemekteyiz. Kendini ötekileştirmenin çok kolay
kendi içine düşmeye dönüşebileceğini söyleyen Foster,
etnografik bir biçimde kendine şekil verme projesinin
narsistik bir şekilde kendini cilalama, kendine yeniden
şekil verme uygulamalarına dönüşebileceği uyarısını
yapar (s. 180). Foster’a göre, öteki bakışı barındırma
yani dönüşümlülük, “özne konumları hakkındaki otomatik tahminleri bozduğu gibi bu bozulmanın sahte tavrını
da teşvik eder: bazen hassasiyet eleştirinin yeniden geldiği teoride travmatik itiraflar için bir moda veya bazen
dünya sanat piyasasından gizlenmiş sehhaylar olarak
ortaya çıkan sanattaki sahte etnoğrafik raporlar için bir
moda olarak belirir” (s. 180).
Hal Foster’ın Gerçeğin Geri Dönüşü: Yüzyılın Sonunda
Avant-garde adlı kitabının Etnograf Olarak Sanatçı bölümünde, çağdaş sanatta antropolojiden belirli metodolojik
yöntemlerle beslenerek, etnografik bağlamda, yerel bir
komünite ile bir sanatçı arasında gerçekleşen işbirlikçi
etkileşim hallerini eleştirmektedir (1996). Foster, geleneksel ekonomik ilişki bağlamında tanımlı özne kavramından
kültürel kimlik tabanlı özneye geçişin önemli olduğundan
bahsetmektedir (s. 173). Foster, çağdaş sanatın kimlik
temsillerindeki ısrarı ve kültürel ötekiye eğilimi hakkında
üç varsayımda bulunmaktadır: Birinci varsayım, politik
dönüşümün mahalinin sanatsal dönüşümün mahali ile eş
koşulması ve politik öncülerin, sanatsal öncüleri yerleştirmesi ve bazı durumlarda onların yerine geçmesidir; ikincisi, mahalin herzaman başka bir yerde olduğu, ötekinin -sınıfsal modelde toplumsal öteki sömürülen proleterya iken
etnoğraf paradigmasında kültürel öteki bastırılmış postkolonyal, madun ve altkültür- alanında olduğu varsayımıdır;
üçüncüsü, toplumsal ve kültürel öteki olarak algılanmayan
sanatçının dönüştürücü başkalığa sınırlı erişimi olacağı ve
öteki olarak atıfta bulunan sanatçının ise otomatik olarak
başkalığa, değişikliğe erişimi olacağı varsayımıdır (s. 173).
Foster, bu üç varsayımın biraraya geldiği takdirde Walter
Benjamin’in Üretici olarak Yazar metnini hesaba katarak
en az istenilen şeyi, yani ideolojinin uygulayıcısı olarak
sanatçının rolünün biçilmesi tehlikesini gösterir (s. 173).
Foster, bu tehlikenin yazar ve işçi veya sanatçı ve öteki arasındaki kimliğin farzedilen yarılmasından kaynaklandığını,
ayrıca bu yarılmanın üstesinden gelebilmek için girişilen
özdeşleşmeden de kaynaklanabileceğini belirtir (s. 173-4).
Sanatçının öteki ile özdeşleştiği bu “ideolojik himaye”
tehlikesinden bahseden Foster, yazarın proleter ile özdeşleşmesinden daha az olmamakla birlikte, aslında sanatçı
için ondan yerli ve muhbir rollerini üstlenmesi istendiğinde
daha da derinleşebileceğini söylemektedir (s. 174).

Çağdaş sanatın etnografyaya dönüşünün, kültür ve
antropoloji alanına doğru genişlemesinin izleri, yirminci
yüzyılın sonlarına doğru sanat kurumunun sadece
mekânsal terimlerle (atölye, galeri, müze, vb.) daha
fazla tasvir edilememesinden, sanat kurumunun ayrıca
söylemsel bağlamda farklı kurumların ve uygulamaların, öteki öznelliklerin ve kommünitelerin çevresini de
içermesinde aranabilir (s. 184). Sanatın mekânı gibi sanat izleyicisi de fenemenolojik terimlerle sınırlanmadığında, dilde şekillenen ve farklılığı (cinsiyet, etnisite, ırk,
vb.) ile beliren toplumsal bir özne olarak ele alındığında
sanatın konumu ve yönü de mekânsal içeriğe ve toplumsal bağlama göre değişir. Ayrıca toplumsal hareketlerin
(ve teorik gelişmelerin kuvvet vermesi ile sanat, sanatçı,
kimlik ve kommünitenin sınırlayıcı tanımlarının değişmesi vesilesi ile sanatın kültürel ve antropolojik alana
kaydığını unutmamak gerekir. Fakat kültür gözlemcisi
olan sanatçı veya aydının yerele dışardan bakmanın
getirdiği otoritesinin, alanda diyaloğa dayalı bir müzakereyi indirgeyeceği açıktır.
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ÖZET ABSTRACT
Son yıllarda sanat eleştirisinde çağdaş dil kuramlarından kaynaklanan yöntemlerden biri olan göstergebilimle ilgili çalışmaların nicel açıdan artışı dikkat
çekmektedir. 1960 sonrasında sanatçıların estetik
beğeniye yönelik üretimden vazgeçerek, kavram ve
çözümlemeler öneren, imge ve dil arasındaki ilişkileri
irdeleyen, seyirciyi de anlam çözümlemesi sürecine
davet eden yaklaşımları tercih ettikleri görülmektedir.
Sanat yapıtında gösterenden (biçim) çok gösterilen
(anlam), metin ön plana çıkmaya başlamıştır. Sanatçılar, göstergebilimciler, dilbilimciler ve filozofların
yaklaşımlarından etkilenerek kimi zaman direk kimi
zaman da dolaylı olarak yapıtlarıyla düşünsel bağlantılar kurmaktadırlar. Sanat yapıtlarının eleştirisi ve
çözümlenmesi süreci her zamankinden fazla teorik
yapılara bağlı hale gelmiştir. Bu durum sanat eğitimi
alan öğrencilerin sanat yapıtlarını okuması ve yorumlaması sürecini de güçleştirmektedir. Sanat eğitimi
alan bireylerin, sanatçıların üretimlerinde düşünsel ilişkiler kurduğu dilbilim kökenli göstergebilim
hakkında bilgi sahibi olmaları önemli görünmektedir.
Farklı çevre ve okullar altında birbirinden değişik
göstergebilim yaklaşımları mevcuttur. Bu nedenle bir
seçim yapmak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı,
Paris Göstergebilim Okulunun yaklaşımının nasıl bir
çözümleme yöntemi olduğu ve sanat yapıtına uygulanma süreci ortaya koyulmaya çalışılacaktır.
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The quantitative increase in recent years of research
in art critisim using semiotic, which is a method based
on the contemporary theory of language, is notable.
After 1960, artists gave up serving aesthetic tendencies in their work and started to prefer approaches
that suggest concepts and analysis by exploring the
relationship between image and the language and
invite also the audience into the process of meaningful
analysis. Artists directly or indirectly make intellectual
connections using the works of semiotics, linguists and
philosophers. The process of criticism and analysis
of the work of art has become more dependent on the
theoretical structures than ever before. This makes the
process of reading and interpreting of the work of art by
the art students difficult. It seems very important that
the art students should have more knowledge about the
linguistic based semiotic used by the artists creating
intellectual relationships in their work. The purpose
of this study is to show the semiotic as an analysis
method and its application process to works of art
using descriptive analysis method. There are different
Semiotic approaches available under various domains
and schools. For this reason, it is necessary to make a
choice. The aim of this study is to examine the methods
of analysis put forward by the approach of Paris school
of semiotics and reveal its implementation process to a
artwork.

Giriş
Tarihsel süreçte ‘sanat nedir’ sorusuna verilen farklı
yanıtlarla bağlantılı olarak sanat eleştirisi yöntemleri,
sanat yapıtı incelenirken dikkate alınan ölçütler değişmektedir. Birbirinden farklı sanat eleştiri yöntemleri
geliştirilse de, eleştiri yöntemlerindeki ortak amacın
sanat yapıtını her yönüyle inceleyip, açıklamak, değerlendirmek, yapıtın anlamını ortaya çıkartmak olduğu
da görülmektedir. 1960 sonrasında sanatçıların estetik
beğeniye yönelik üretimden vazgeçerek, düşünce olarak
sanat anlayışıyla kavram ve çözümlemeler öneren, imge
ve dil arasındaki ilişkileri irdeleyen, seyirciyi de anlam
çözümlemesi sürecine davet eden yaklaşımları tercih
ettikleri görülmektedir. Bir nesne olan sanat yapıtında
gösterenden (biçim) çok, gösterilen (anlam), metin ön
plana çıkmaya başlamıştır. Sanatçılar, göstergebilimciler, dilbilimciler ve filozofların yaklaşımlarından
etkilenerek kimi zaman direk kimi zaman da dolaylı
olarak yapıtlarıyla düşünsel bağlantılar kurmaktadırlar.
Sanat yapıtlarının eleştirisi ve çözümlenmesi süreci her
zamankinden fazla teorik yapılara bağlı hale gelmiştir.
Bu durum sanat izleyicisinin sanat yapıtı karşısındaki
konumunu da değiştirmekte, yapıtla karşı karşıya gelen
kimi zamanda yapıtın bir parçası olan izleyicinin anlam
çözümleme ve oluşturma sürecine aktif katılımını
gerektirmektedir. Sanat eğitimi alan öğrencilerin sanat
yapıtlarını okuma ve yorumlama sürecini de güçleştirmektedir.
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Özellikle son yıllarda sanat eleştirisinde yapısalcılığın
genel ilkelerinden hareket edilerek geliştirilen göstergebilimle ilgili çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Göstergebilim, yapısalcı dilbilimin genel ilke ve yönelimlerinden yola çıkılarak geliştirilen bir yöntemdir. Yapısalcı
yaklaşımlarda olduğu gibi sanat yapıtını çözümleme
sürecinde merkeze alan bir yöntemdir. Yapısalcı dilbilimin yöntem ve bakış açısını olduğu gibi kendi alanına
aktarmamış ancak onun belli ilkelerinden ve yönelimlerinden yararlanılarak geliştirilmiştir. Göstergebilimin ilk
amacı hangi anlamsal dayanaklı olursa olsun anlamın
algılanma ve üretilme koşullarını kavramsal bir yapı
içerisinde açıklamaktır (Courtés, 1995, s. 24). Göstergebilimsel yaklaşımlara göre insanın ürettiği her nesne
bir anlam taşır ve bu anlamda kendi içinde eklemlenir. Göstergebilimsel yaklaşımlar anlamla, anlamın
üretilmesi süreçleriyle, eklemleniş biçimiyle ilgilenir.
Göstergebilimsel çözümlemeci yöntemin amacı inceleme nesnesini (sanat yapıtı) yansız bir şekilde, uslamlamaya başvurarak mantık temelli yöntemlerle aşamalı
bir şekilde betimlemektir. Nesnellikten uzaklaştırdığı
düşüncesiyle incelenen nesne (sanat yapıtı) hakkında
yorum ve yargıya varılmaz. Amaç incelenecek olan nesneyi kontrollü bir biçimde incelemek, anlamı ve anlamı
oluşturan yapıyı nesnel olarak betimlemeye çalışmak,
öznellikten kaçınmaktır. Öznellikten kaçınmak amacıyla
yapma, mantık temelli bir üst dil kullanılır. Bu üst dil
varsayımsal- tümdengelimli bir yaklaşımla kurulmuştur
(Rifat, 2008, s. 39). Paris Göstergebilim Okulunun kurucusu A. J. Greimas’ın tasarladığı bu üst dil doğal dillerin
yapısından bağımsız olarak oluşturulmuş birbirini
tanımlayan ve denetleyen yapma bir dildir. Göstergebilimsel yöntemle çözümlenen nesne (sanat yapıtı) çeşitli
işlemlerden geçirilerek bu üst dile aktarılır. Kullanılan
bu üst dil, mantık temelli olduğu için inceleme sürecini
nesnelleştirirken bir taraftan da göstergebilimle ilgili
çalışmalara yeni başlayanlara yabancı ve anlaşılmaz
gelmektedir.
Farklı çevre ve okul adları altında değişik dilbilim ve
göstergebilim yaklaşımları vardır. Çözümleme sürecinde odaklandıkları noktalar ve yaklaşım biçimleri
ile birbirinden ayrılan gösterge bilimsel yaklaşımlar
vardır. Bu yaklaşım farklılıkları da kimi zaman incelenen nesnenin özellikleriyle bağlantılı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu durum göstergebilimsel
çözümlemeye başlamadan önce hangi yaklaşımdan yola
çıkılacağı konusunda bir tercih yapmayı gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı Paris Göstergebilim Okulunun göstergebilimsel çözümleme yönteminin nasıl bir
yöntem olduğunu ve sanat yapıtına uygulanma sürecini
ortaya koymaktır.

Yöntem
Tarama modelinde betimsel bir araştırma olan çalışmada Paris Göstergebilim Okulunun göstergebilimsel
çözümleyici yönteminden yararlanılacaktır. Ankara Üni-

versitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Kültürel
Temelleri Anabilim Dalı, Sanat Eğitimi Programında yazılan ‘Sanat Eğitimi Alanında Yapıt İncelemelerinde Bir
Yöntem Olarak Görsel Gösterge Çözümlemesi’ başlıklı
doktora tezinde geliştirilen görsel gösterge çözümleme
ölçeği kullanılacaktır. Ölçek, Paris Göstergebilim Okulunun çözümleme yönteminden yola çıkılarak geliştirilmiştir. Görsel ve yazılı kaynaklar literatür ve internet
tarama teknikleri ile toplanmıştır.

Paris Göstergebilim Okulu (PGO)
Göstergebilimi bir anlam araştırması olarak tanımlayan
Algirdas Julien Greimas tasarladığı bilimsel yaklaşımı
altmışlı yıllarda çevresinde oluşturmuş olduğu ‘Paris Göstergebilim Okulu’ olarak anılan bir araştırma
topluluğuna dönüştürmüştür. Bu okulun araştırmacıları
Greimas’ın görüşleri doğrultusunda göstergebilimsel
çözümleme yöntemlerini geliştiren araştırmacılardan
oluşur. PGO araştırmacıları birlikte geliştirdikleri çözümleme yöntemini yazınsal ve yazınsal olmayan, görsel
sanatlar gibi değişik dizgelere uygulayıp insanın ürettiği, anlam taşıyan yapıların değişmeyen evrensel temel
yapılarını ve kişiden kişiye toplumdan topluma değişen
özelliklerini ortaya koymaya çalışmışlardır (Kıran &
Eziler Kıran, 2006, s. 324) Her yıl çalışma konusunu
yeniden saptadıkları bir alana yönelmişlerdir.
Her gösterge dizgesi çözümleme süreci içine alındığında göstergebilimin inceleme konusu olur. Böylece üç
ayrı düzlem karşımız çıkar. Anlamlı bütünler, konudil ve
üst dil. Anlamlı bütünler inceleme öncesinde gösterge
dizgelerine verilen addır. Konu dil, inceleme sürecine
alınan gösterge dizgelerine verilen addır. Üst dil ise gösterge kuramıdır. Göstergebilimde ‘üst dil’ denildiğinde
doğal dillerin yapısından bağımsız olarak oluşturulmuş
‘yapma’, ‘bilimsel’ bir dil anlaşılır. (Rıfat, 1981, s. 175).
Bu üst dil birbirini içeren, birbirini tanımlayan ve birbirini denetleyen üç ayrı düzeyi içerir. Bu üst dil, betimsel,
yöntembilimsel ve bilimkuramsal düzeylerin eklemlenmesinden oluşmaktadır. Her üç aşamaya ilişkin olarak
da kavramsallaştırma ve mantıksal biçimselleştirmeler
geliştirilmiştir. Birinci düzlemde açıklanmak istenen bir anlam evreni sözkonusudur. Bu anlam evreni
göstergebilimin betimleme süreci içinde yeniden üretilir
ve yapılaştırılır. Betimsel düzeyde incelenen nesne
açıklayıcı bir dil aracılığıyla bir başa düzeye, üst dile
aktarılır. Göstergebilimsel nesne kimliği kazanır. Yöntem bilimsel düzeyde çözümleme sürecinde kullanılan
kavramlar, işlemler gözden geçirilir. Gerekli görülen
yerlerde değişiklikler yapılır. Bilim kuramsal düzey ise
göstergebilim kuramında betimsel ve yöntem bilimsel düzeylerin kalkış noktasıdır. Göstergebilimkuramı
belli sayıda tanıtlanmamış kavramı varsayımsal olarak
ortaya atmakla işe başlar. Varsayımsal olarak ortaya
atılan bu tanıtlanmamış kavramların (belit) karşılıklı
tanımlanmasıyla bir bütün oluşturulur. Bu kavramlar
(belitler) arasında bağıntı ve ilişki kavramları önem-

lidir. Çünkü göstergebilim anlamların eklemlenişini
araştırmaya yönelirken anlam bağıntıdan ve ayrılıktan doğar ilkesini kalkış noktası olarak saptamıştır.
Bağıntının öğeler arasında özdeşlik, başkalık ilişkisi
içinde tanımlanıp kurulabileceği görüşü ortaya çıkar.
Öğelerin karşılıklı tanımlanmasıyla da ‘yapı’ kavramı
ortaya çıkar. Yapıyı kuran temel bağıntı türleri (karşıtlık,
içerme, çelişkinlik) mantıksal olarak saptanır (Rıfat,
1981, s. 177). Bu üç düzeyin (betimsel, yöntembilimsel,
bilimkuramsal) birbirini denetlemesinden ve kaynaşmasından oluşan PGO’nun çözümleme anlayışı anlamsal
katmanlardan oluşan tüm gösterge dizgelerini çözümleyebilecek bir kuramdır. PGO çalışmalarını, bitmiş,
bütünleşmiş bir bilim, bir kuram, ilkeleri değişmeyecek
biçimde belirlenmiş ve sürekli gelişen bir bilimsel tasarı
olarak görür (Rıfat, 2007, ss.86; Rıfat, 2005, ss. 201).
PGO’nun yaklaşımında çözümlenmek için ele alınan
yapıt varsayımsal olarak bir yapı oluşturduğu düşüncesinden yola çıkılarak incelenir. Bir yapı oluşturduğu
varsayılan çözümleme nesnesini (sanat yapıtı) oluşturan
anlam katmanları, anlamın yüzeysel ve derin yapılarıyla
anlamlamanın oluşum koşulları çözümlemede ortaya
çıkartılmaya çalışılır. PGO’nun yaklaşımında çözümlenen nesnenin tek tek göstergeleriyle ilgilenmek yerine
yüzeysel yapısından yola çıkılarak bir arada bulunan
söylemsel öğeler arasındaki yapısal ilişkiler tanımlanarak, derin yapıda metnin anlamı çözümlenmeye
çalışılır. PGO’nun üç aşamalı yöntemini kısaca özetlersek yüzeysel betimlemeden, anlamın en soyut aşaması
olan göstergebilimsel dörtgene giden bir çözümleme
sürecinin varlığından söz edilebilir.
PGO yaklaşımında ilk olarak incelenecek olan yapıt
‘kesitleme’ işleminden geçirilir. Kesitleme işleminde
yapıt biçimsel özellikleri dikkate alınarak parçalara
bölünür. Kesitleme işlemi çözümleme sürecine yön
verir. Çözümleme sürecinde kesitlemenin doğru yapılıp
yapılmadı denetlenir. Kesitleme işlemi çözümlenen
nesnenin özelliğine göre zamansal, uzamsal yada mantıksal ayrılığa göre yapılabilir. Zamansal ve uzamsal
ayrılığa göre kesitleme işlemi video art, performans gibi
süreç içerisinde yapı ve kurgu olarak değişen yapıtlarda tercih edilir. Bazen zamanın değişmesiyle birlikte
uzam da değişir. Zamansal kesitleme işlemiyle birlikte
çözümlenen yapıttaki bir zamandan başka bir zamana
dönüşümler belirlenmiş olur. Uzamsal kesitlemede ise
çevreleyen uzam, çevrelenen uzam, kapalı uzam, açık
uzam olarak yapıt parçalara ayrılır.
Kesitleme işleminden sonra çözümlenen yapıt aşağıdaki
sırayla düzlemlere ayırılır. Göstergebilimsel çözümlemede aşamalı bir yol izlenir. Greimas’ın önerdiği üç
aşamalı çözümleme düzeyinin birinci ve üçüncü aşaması her türlü yapılara uygulanabilir. İkinci aşama ise daha
çok anlatmaya dayalı iletişimsel yapılara uygulanılabilen aşamadır.
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A. Söylemsel Düzlem- Betiler
a.1. Söylemsel Anlam Motifler
B. Yüzeysel Yapılar
b.1. Anlatısal Söz Dizim
b.2. Anlatısal Anlam
C. Derin Yapılar
c.1. Temel Karşıtlıklar
c.2. Temel Anlam
A.Söylemsel Düzlem- Betiler: Çözümlemenin bu aşamasında yapıtı oluşturan göstergeler saptanır ve anlam
birimciklerine ayrılır. Göstergelerin düz ve yananlamları ortaya çıkartılır. Düz ve yan anlamlardan hareketle
yapıtta ortaya çıkan motifler varsayımsal olarak önerilir.
Yapıtların düzleminde belirginleşen kişi, nesne, zaman
ve uzam öğeleri tanımlanır.
a.1. Söylemsel Anlam Motifler: Çözümlemenin bu aşamasında yapıtın düzlemi üzerinde yinelenen betilerden
hareketle yapıtta ortaya çıkan motiflere ulaşılır. Yapıtta
ortaya çıkan motifler çözümlemenin ilerleyen aşamalarında yapıtların derin yapısında ortaya çıkan anlamaları
ortaya koymaya yararlar.

Şekil 1. Algirdas Julien Greimas’ın Eyleyensel Şeması

Çözümlemede eyleyenler belirlenip eyleyensel örnekçe
üzerinde ortaya koyulduktan sonra anlatımın söz dizimi
şeması oluşturulur. Anlatımın söz dizimi şemasında anlatının başlangıç durumunda sonuç durumuna geçirdiği
evreler ve dönüşümler gösterilir. Bu şema süreç içerisinde değişen yapıtlarda ortaya çıkmaktadır. Çözümlemenin bu aşaması daha çok anlatmaya dayalı iletişimsel
yapılara uygulanabilir. Süreç içerisinde değişmeyen
yapıtlarda ortaya çıkmaz. Sanat yapıtında ise daha çok
süreç içerisinde zamanın ve uzamın değiştirdiği ve dönüştürdüğü video art, performans, land art, süreç içerisinde yapısal olarak değişen enstalasyonlar da ortaya
çıkar. Anlatı çizelgesi aşağıdaki şekilde gösterilir.

B. Yüzeysel Yapılar:
b.1 Anlatısal Sözdizim: Bu aşamada eyleyenler belirlenir. Anlatısal yapıda kişiler yaptıkları işlevlere bağlı
olarak tanımlanarak eyleyen olarak adlandırılır. Eyleyen
bir sözcede eylemin belirttiği oluşa etken ya da edilgen
biçimde katılan varlık ya da nesne olarak tanımlanır
(Kıran & Eziler Kıran, 2007, s.271). Eyleyen kavramı,
sahip olduğu işleve göre kişi, nesne, tekil, çoğul, somut,
soyut olabilir. Bunlar gönderen-gönderilen, özne-nesne
ve yardımcı- engelleyici olarak ikili yapıdadırlar. Bu ikili
yapılar birbiriyle çift yanlı ilişki içindedir. Tek farklılık
gönderen ile gönderilen (alıcı) arasındadır. (Courtés,
1991, s.99) Bir eyleyen olarak gönderen, özne üzerinde
egemenliği olan onu yönlendirme gücü olan bir işlevin
adıdır. Bazı değerlere sahip ya da bazı değerlerin el
değiştirmesini isteyen bir eyleyendir. Gönderen nesne
gönderilen arasında bir etkileşim sözkonusu olup bu üç
eyleyen iletişim eksenini oluşturur. Eyleyen bir varlıktan
çok belirli bir bağıntının öğesidir. Eyleyenler aracılığı
ile soyut kavram ve değerler somutlaşır. A.J. Greimas
eyleyenler için çözümlemeyi görselleştirmek amacı ile
aşağıdaki şemayı hazırlamıştır.
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Şekil 2. Anlatı Çizelgesi Şeması

Anlatı çizelgesi oluşturulduktan sonra ‘anlatısal anlam’
çözümlemesine geçilir.
b.2. Anlatısal Anlam: Motiflerin izleğe dönüşüp dönüşmediği bu aşamada belli olur. İzlekler belirlendikten
sonra göstergebilimsel çözümlemenin üçüncü aşaması
olan derin yapıların çözümlenmesine geçilir.
C.Derin Yapılar:
c.1. Çözümlemenin bu aşamasında daha önce incelenen
iki katmanın düzlem boyutunun daha gerisinde yatan
soyut derin anlama ulaşılmaya çalışılır. Greimas tüm
kültür nesnelerinin derin yapı düzleminde yaşamla
hesaplaştığını savunur.
c.2.Temel Anlam: En soyut düzeyi oluşturan temel
anlamsal boyutta karşıtlık, çelişkinlik, ve içerme gibi
göstergebilimsel dörtgen üzerinde eklemlenen temel,
mantıksal anlamsal ilişkiler yeralır (Kıran & Eziler
Kıran, 2006, s.328). Greimas karşıtlıklar şemasını bir
dörtgen olarak düşünerek ‘Göstergebilimsel dörtgen’
olarak adlandırır.

dönüştüren işler üretir. Özellikle dışarıdan birşey eklemenin gerekli olmadığı, fakat halihazırda orada bulunan
birşeyi basitçe kullanıma koyduğu ya da kendi amacı
doğrultusunda yönlendirdiği durumları tercih ettiğini
vurgulamaktadır (Erkayhan, 2011). Yapıtlarında ‘Sanat
nesnesi üretme koşullarını, gerçek nesnenin sanat yapıtına dönüş noktasını, sanat nesnesinin çevresiyle olan
ilişkilerini, görsel imgenin kimin için ne zaman anlam
kazandığını ve izleyicinin bakış açısıyla sanat nesnesi
arasındaki ilişkileri irdelemiştir’ (Atakan, 2008, s.124).

Şekil 3. Göstergebilimsel Dörtgen Şeması

Tablo 1. Gösterge bilimsel dörtgenin eksenlerinin açıklaması

Greimas ve J. Courtes çözümlemenin son aşamasında
derin yapıda yapıtların yaşamla ve toplumsal alanla
ilişki kurduğunu belirtmiştir. Sanat yapıtları da başka
yapıtların izlerini üzerlerinde taşıyabilir. Bu ilişkiye de
‘metinlerarasılık’ adı verilir. Çözümlemenin son aşamasında da yapıtların metinlerarası ilişki kurduğu yapıtlar
varsa bu ilişki biçimi de saptanır.
Paris Göstergebilim Okulunun yaklaşımının sanat yapıtına uygulanma sürecinin ortaya koyulabilmesi için Ayşe
Erkmen’nin “Ev Üzerine” adlı yapıtı Paris Göstergebilim
Okulunun yaklaşımından yola çıkılarak hazırlanan görsel gösterge çözümleme ölçeği ile çözümlenecektir.

Ayşe Erkmen “Evde (Am Haus)”
Enstalasyon, video, film gibi birçok sanat tarzında
yapıtlar ortaya koyan Ayşe Erkmen Berlin ve İstanbul’da
yaşamaktadır. Yapıtları konumlandırıldığı mekanların
tarihi ve kültürel özellikleri ile ilişki içindedir. Çalışmalarında ağırlıklı olarak zaman ve mekanla ilgili sorgulamalar ve ilişkilere dikkat etmekte, yapıtın görsel
dilinden çok kavramsal diline ağırlık vermektedir.
Yapıtları mekân ve konumdan bağımsız anıtsal nesneler
ile alışılmış klasik heykel kategorilerinin bir eleştirisidir.
Erkmen genellikle mevcut mekânsal, mimari, kurumsal, toplumsal koşul ve bağlamları geçici bir süreliğine

Evde (Am Haus) adlı yapıtı, sanatçının Berlin’de
gerçekleştirdiği ‘Ev-Das Haus’, ‘Eve-Zum Haus’ ve
‘Evde-Am Haus’ adlarını verdiği üç projenin sonuncusudur. ‘Evde-Am haus’ adlı yapıtını Berlin’de Türkiye
kökenli göçmenlerin yaşadığı bir mahalle olan Kreuzberg’un merkezinin, canlı dört yol ağızlarından biri olan
Heinrichplatz meydanına bakan bir binanın cephesinde
gerçekleştirmiştir.
Türkçe miş’li geçmiş zaman
ekinin fiil çekimlerini siyah pleksiglastan harfler şeklinde binanın ön cephesine monte ettirmiştir. Binanın
katlarının ve pencere pervazlarının arasına yerleştirilmiş dil göstergeleri (fiil çekimleri) tekrarlanarak binanın
ön cephesini kaplamıştır.
Yapıtın kent uzamında kamusal alanda yer alması onu
kamusal bir sanat yapıtı olarak ele almamızı gerektirmektedir. Kamusal sanat çok çeşitli sanatsal uygulama
türlerini içinde barındırmasına rağmen yapıtların kendi
içeriklerinden ziyade konumlandırıldıkları mekânın yeri
dolayısıyla “kamusal sanat” yapıtı olarak adlandırılmaktadır. “Kamu” terimi, birbiriyle ilişkili iki görüngüyü
ifade eder. Birincisi, “kamu alanında herkes tarafından görülebilir, duyulabilir ve mümkün olan en geniş
açıklığa sahiptir” anlamına gelir. İkincisi, “kamu” terimi
içinde özel olarak bize ait olandan ayrı, hepimiz için
ortak olan bir dünyayı ifade eder (Arendt, 2009, s.92).
Kamusal alanla ilgili tanımlamaların ortak noktası
kamusal alanın, farklılıkların paylaşıldığı ve birbirlerini
anlamlandırarak dönüştürdüğü ortak bir dünya olması
ve bu ortak dünyada kurulan tüm toplumsal ilişkilerin
herkes tarafından paylaşılması niteliğidir. Kamusal
sanat yapıtı ulamına sokabileceğimiz yapıtların ortak
özelliği kamusal alanda, herkes tarafından görülebilir,
duyulabilir, hepimiz için ortak olan bir alanda sunulmalarıdır. Kenti güzelleştirmeye, süslemeye yönelik bir tür
olarak ortaya çıkan kamusal sanat, yavaş yavaş biçim ve
amaç değiştirmiş yeni tür kamusal sanata doğru evrilmiştir. Miwon Kuwon “ Public Art Urban Identities” adlı
makalesinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kamusal
sanatın 60’ların ortasından itibaren yeni tür kamusal
sanata evirildiğini sanatçıların özellikle belirli toplumsal sorunları olan kent sakinleriyle ortak çalışmalar
yaparak politik bilinç oluşturmaya katkıda bulunan bir
alana dönüştüğünü belirtmiştir. Ayşe Erkmen’nin “Ev
Üzerine “adlı yapıtında da aynı kaygı ortaya çıkmaktadır.
Sanatçı yapıtını Almanya’da Türkler’in yaşadığı bir göçmen mahallesinde gerçekleştirmiştir. Berlin’de yaşayan
Türk işçilerinin Almanya’ya geldiklerinde ülkenin diliyle
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iletişim kuramadıklarına dikkat çekmiş ve bu kez Almanları aynı duruma getirmiştir. Almanlar yapıtı görsel
olarak algılamakla birlikte, dilsel göstergenin anlamını
kavrayamamışlardır (Atakan, 2008, s.123).

Görsel Gösterge Çözümleme Ölçeğiyle Ayşe
Erkmen’nin “Ev Üzerine” Adlı Yapıtının
Çözümlenmesi
Yapıtları gösterge bilimsel ölçekle çözümlemeden önce
kesitleme işlemi yapmak gerekir. Yapıt iki kesite ayrılarak mantıksal ayrılığa göre bölümlenmiştir. Yapıtın
birinci kesitinde apartman göstergesi ve dil göstergeleri yer alırken, ikinci kesitte dükkânlar, sokak ve kent,
kamusal alan yer almaktadır.

Resim 1. Ayşe Erkmen “Ev Üzerine

2-Yapıtı oluşturan göstergeler :
Yapıtta yer alan göstergeler: bir apartman, pencereler, pencere pervazları, apartmanın alt katında sokak
düzleminde yer alan dükkânlar, dükkân tabelaları, vitrin
camları, apartmanın üzerinde yer alan miş’li geçmiş
zaman fiil çekimleri, fill çekimleri önündeki tireler ve
bu göstergelerin içinde yer aldığı kamusal alanın bir
parçası olan kentsel uzamdır.

3-Yapıtı oluşturan betiler arasındaki ilişkileri
kuran yapısal öğeler: (Kompozisyon, renk,
geometrik biçim, hazır yapıtı biçimlendiren
öğeler..)
Yapıtta hazır malzeme olarak bir apartman kullanılmıştır. Apartman sokağın köşesinde konumlandığı için,
geometrik yapısı iki sokağın kesişim açısına göre biçimlenmiştir. Apartmanın mimari yapısı incelendiğinde
sade, geometrik biçimlerden oluşmaktadır. Apartmanın
1. kesitte yer alan bölümü üzerinde herhangi bir süsleme, ayrıntı mevcut değildir. Yapıt sade, düz, kiremit rengindedir. Apartmanın 2. kesitinde yer alan bölümünde
ise beş dükkân, dükkânların tabelaları ve vitrinleri yer
almaktadır. Yapının üst bölümü çok sadeyken, alt bölüm
kalabalık görünmektedir. Ayşe Erkmen, yapının sade
olan üst bölümüne müdahale ederek, miş’li geçmiş
zamanın fiil çekimlerini apartmanın dış yüzeyine monte
etmiştir. Yapıtın üzerine monte edilen dil göstergeleri,
binanın pencere pervazlarıyla aynı tonda kahverengidir.
Yapının üzerine yerleştirilen yazılar, renklerinden ve
konumlandırılış biçimlerinden dolayı yapının bir parçası
gibi algılanmaktadır. Binanın altında yer alan dükkânlar
ise dikey çizgileriyle yapıya hareket kazandırmaktadır.
Yapının üst bölümü ile dükkânların yer aldığı giriş katı,
renk ve hareket açısından bütünleşmemektedir.

4-Yapıtı oluşturan göstergelerin izleyiciye
ilettikleri düz ve yan anlamalar:
Resim 2. Ayşe Erkmen “Ev Üzerine”nin Ayrıntısı

1-Yapıtta kullanılan malzeme ve teknikler :
Yapıtta kentsel uzamda yer alan bir apartman kullanılmıştır. Apartmanın dört yol ağzında, kentin işlek bir
caddesinde yer alması dikkat çekicidir. Apartmanın
katları ve pencere pervazları arasına miş’li geçmiş zamanın fiil çekimleri, pleksiglas malzemesinden harfler
şeklinde kesilerek monte edilmiştir. Fiil çekimlerinin
bir panonun üzerinde yer almaması ve harfler şeklinde
monte edilmiş olması, reklâm panolarının yerleştiği
yerde konumlandırılmaları dikkat çekmektedir. Apartmanın alt katında ise dükkânlar, vitrin camları, dükkân
tabelaları yer almaktadır.
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“Ev Üzerine” Yapıtını Oluşturan Göstergelerin Anlam
Birimcikleri.

Göstergeler

Düz Anlam

Yan Anlam

Apartman

Cansız+nesne+ yaşam alanı

Sıcaklık+komşuluk+ortak yaşam alanı+rastlantısal
beraberlik+aidiyet+ güvenlik duygusu+mekân paylaşımı+sınır+özelalan+mahremiyet+ özel yaşam+kapalı olan

Kiremit Rengi

Cansız+bir renk+ enerji

Sıcaklık+tuğla+doğallık

Beş Dükkân

Cansız+ Nesne+ticari kurulus

Sosyal yaşam+iletişim+rastlantısal beraberlik+kamusal alan iletişim+ ticaret+ekonomik döngü+alış
veriş+kalabalık

Dükkân tabelaları

Cansız+nesne+ ticari kuruluş

İletişim+tanıtım+mekân paylaşımı+ reklâm+işlev
belirleme

Cam vitrin

Cansız+nesne+ Sunum

Gösterme+açıklık+reklâm+ticaret

Yapının

Cansız+ nesne+dil göstergesi

Türkçe+ miş’li geçmiş zaman eki+ rivayet+şaşkınlık+türkçe bilenler için anlamlı olan+ türkçe
bilmeyenler için sadece görsel olan+ anlamı
çözümlenemeyen+ anlam açısından oraya ait olmama+ biçim açısından oraya ait olma+ merak+reklâmolmayan+göçmen+göçme n türkler+eklenme+dil
bilgisi+geçmişe ait olan+ başkasının duyup roup
naklettiği+ başkasına ait+yorum+3. Kuşak göçmen+göçmen +Türkiye+masal+

Tire

Cansız+nesne+imla işareti

Ayırma+düzen+ek+Türkçe’de ek belirtmek+Kural

Dükkânda satış alışveriş
yapan insanlar

Canlı+insan

Rastlantısal beraberlik+ toplumsal yaşam+sürekli
değişim+hareket+ ticaret+ekonomik döngü+alış
veriş

Sokak

Cansız+nesne

Yapıtın bağlamı+Kreuzberg+ göçmen kenti sokağı+ortak yaşam alanı+kamusal alan+göçmen Türkler+mekân paylaşımı+ farklı kimliklerin buluşma
yeri

Binanın

Cansız+nesne+

konumlandığı bölge

Berlin’nin bir bölgesi

Almanya+Kreuzberg+göçmen Türkler+kamusal
alan+ rastlantısal beraberlik+ ortak paylaşım alanı+ çevreleyen uzam

üzerine yerleştirilmiş
yazılar (1.kesit)

5-Yapıtta yer alan kişi, nesne, figür, betisel
olmayan (non figüratif) zaman, uzam (mekân)
öğeleri :
Kahramanlar: Yapıt kamusal bir alanda yer aldığı için
sabit bir kahraman yoktur. O apartmanı paylaşan insanlar, sokaktan geçerken yapıtla karşılaşanlar, apartmanın alt katındaki dükkânlarda çalışan, alışveriş yapan,
sürekli değişen insanlar bir şekilde yapıta dâhil olarak
yapıtla bütünleşmektedir. Apartmanı algılayan, aynı
uzamı paylaşan insanlar bir özne olduğu için kimliği

belli olmayan bir özne eyleyenden söz edilebilir.
Zaman: Sanatçının binaya müdahalesi ve onu bir hazır
yapıt olarak sunması, kamusal alanda yer aldığı sürece
yapıtın varlık zamanını oluşturacaktır.
Uzam: Yapıt açık uzamda, kamusal alanda yer almaktadır. Yapıtın yer aldığı sokak ve kent çevreleyen uzamdır.
Yapıtın anlamının oluşumunu etkileyen ana unsur,
yapıtın yer aldığı, göçmen Türklerin yoğunluklu yaşadığı
uzam ve kamusal alandır.
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6-Yapıtın izleklerinin (tema) oluşmasını sağlayacak, yapıtı oluşturan göstergelerin
(beti, nesne..) birlikte oluşturduğu, yinelenen
(figüratif ve non figüratif) öğeler:
Ortak yaşam alanı (kamusal alan), özel alan, göçmen
Türkler, miş’li geçmiş zaman, aidiyet, rastlantısal beraberlik, motifleri ortaya çıkmaktadır.

7-Yapıtın içeriğini düzenleyen göstergelerin,
birbirlerini etkileyerek yapıtın bütününde
ürettikleri anlamlar:
Apartman göstergesi iki kesite ayrılarak incelenebilir. 1.
kesitte yer alan bölümü üzerine miş’li geçmiş zamanın
fiil çekimleri monte edilmiştir. Apartman göstergesi
komşuluk, ortak yaşam, rastlantısal beraberlik, aidiyet,
güvenlik duygusu, sınır, mahremiyet, kapalı alan, özel
yaşam, yan anlamlarını oluşturmaktadır. Apartmanın
üzerine yerleştirilmiş olan dilsel göstergeler apartman
göstergesiyle birleştiğinde farklı yan anlamlar ortaya
çıkmaktadır. Apartman göstergesini oluşturan malzeme, renkler ve mimari yapı incelendiğinde, apartmana
yerleştirilen dilsel göstergeler mimari yapının rengine,
simetrik düzenine uyarak yapıya aitmiş gibi durmaktadır. Bu da iki kültürün yapay olarak sanatsal düzlemde
bütünleşmesini düşündürmektedir. Ama bir taraftan
da malzeme ve anlam olarak da o yapıya, coğrafyaya,
uzama ait değildir; eklemlenmiştir. Apartman göstergesi, üzerindeki dilsel göstergeler, apartmanın 2. kesitinde
yer alan beş dükkân, sokak, buradan geçen insanlar ve
kent göstergeleriyle bütünleşmektedir. Sokaktan geçen
insanların, o yapıyı paylaşan kişilerin binanın üzerindeki
dilsel göstergeleri çözümleyebilmesi, gösterileni algılayabilmesi için Türkçe bilmesi gerekmektedir. Yapıtın
içinde yer aldığı kamusal alan, Almanya’nın Kreuzberg
kentinde göçmen Türkler’in yoğun olarak yaşadığı bir
bölgedir. Kamusal alan Türkler ve Almanlar tarafından
paylaşılmaktadır. Aslında bu coğrafya Almanlara aittir.
Türkler oraya eklemlenmiştir, öteki konumunda ve
yabancıdır. Yapıtı oluşturan göstergeler içinde yer aldığı
sokak ve kent alanı göstergeleriyle bütünleştiğinde ise
farklı bir durum ortaya çıkmaktadır. Almanlar bir görsel
gösterge olan apartmanı algılamakla birlikte, bir dilsel
gösterge olan miş’li geçmiş zaman fiil çekimlerinin
anlamını kavrayamamaktadır. Türkçe dili ile iletişim
kuramamaktadır. Onlar da bu dilsel göstergeye yabancıdır. Almanlar bu dilsel göstergeleri anlamadıkları için
merak, şaşkınlık ve yabancılık duyabilirler. Türkler ise
bu dilsel göstergeyi anlamlandırırlar. Kendini oraya ait
hissetmeyen, yabancı hisseden Türkler ve Almanlar konum değiştirirler.Yapıtın üzerinde yer alan dilsel göstergelerin miş’li geçmiş zaman dışında başka bir zamanın
fiil çekimlerinden oluşturuluyor olmaması da dikkat
çekicidir. Miş’li geçmiş zamanla geçmişte yaşanmış
olan bir olay anlatılırken bilinir ki bu anlatanın kendisinin yaşadığı değil, başkasının yaşayıp ilettiğidir. Miş’li
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geçmiş zamanın başkasından ilettiği temel anlamı, orada yaşayan, o sokaktan geçip kamusal alanı paylaşarak
yapıta dâhil olan üçüncü kuşak göçmenlerin durumuyla
da birleşmektedir. Onlar da kendi kültürlerini, geçmişlerini bir masal gibi başkalarının aracılığıyla tanımakta
ve yorumlamaktadırlar. Dilsel göstergelerin eklemlendiği yapı da özel yaşam alanı, yan anlamını üreten bir
apartmandır. Türkçe yan anlamını üreten dilsel göstergeler toplumsal, özel yaşam alanını gösteren bir yapının
üzerine yerleştirilmiştir. Aynı kamusal alanı paylaşan
Türkler ve Almanlar kamusal alanda üst kimlikleriyle
birlikte yaşarken, özel alan da alt kimlikler öne çıkmaktadır. Apartman göstergesi ve üzerine yerleştirilmiş
olan dilsel göstergeler, dükkânlar, sokak, kent, kamusal
alanı paylaşan insanlarla birleşerek anlamını oluşturmaktadır. Kamusal alanı paylaşan ve yapıya dâhil olan
insanlar, yapıtın göstergelerini ve yan anlamlarını farklı
algılarken bir taraftan da yapıtın anlam oluşumuna
katılmaktadır. Hem yapıtı izleyen bir özne, hem de fark
etmeden rastlantısal olarak yapıta dâhil olan nesneler
konumundadırlar. Yapıtın 1. ve 2. kesitindeki göstergeler
arasındaki karşıtlık da dikkat çekicidir. Apartmanın 1.
kesitte yer alan bölümü, özel alan, özel yaşam, yukarısı,
aidiyet, kapalı olan, mahremiyet yan anlamlarını, Türk
dili düz anlamını ortaya çıkartır. Yapının ikinci kesitinde
yer alan göstergeler de karşıt anlamlar üretirler. Apartmanın alt katında yer alan dükkânlar, dükkân tabelaları,
vitrinler, sokak ve tüm bu göstergeleri çevreleyen kent
uzamı, kamusal alan, ortak yaşam alanı, açık olan, aşağı, temel, Almanya yan anlamlarını üretmektedir.

8- Göstergelerin yüklendikleri işlevlerle birbirlerini etkileyerek verdikleri iletiler:
Eyleyenler işlevlerine göre belirlenir. Kişiler arası ilişkiler ve eylemlerin eklemleniş biçimini içeren anlatısal
yapı, Greimas’ın eyleyensel örnekçesi kullanılarak
sunulmaya çalışılmıştır. Eyleyenler aracılığıyla soyut
kavramların somutlaştığı görülür.

Şekil 4. Türk vatandaşları bakış açısı Eyleyensel Şeması

Yapıtta Özne (Ö) Ayşe Erkmen’dir. Yapıtı aracılığıyla,
alıcı konumunda olan göçmen Türk’lere iki kültüre

ait olma, aidiyet duygusu ve içinde bulundukları uzam
ve kültüre, kendi geçmişlerine yabancılaştırılmama
duygularını iletmek istemektedir. Nesne, bir duygu
olduğundan dolayı soyut niteliktedir. Yapıtta gönderici
(G) Ayşe Erkmendir. Gönderici ve özne olma işlevlerini
Ayşe Erkmen’nin yüklenmesi, onu bağımsız ve özgür bir
özne kılmaktadır. Güç eksenine bakıldığında ise özneye
yardımcı olanlar apartman sakinleri, Türk dili ve yapıtın
gerçekleştirildiği kamusal alandır. Engelleyiciler ise
yabancılaşma duygusunun ortaya çıkmasına neden olan
Almanya uzamı, Alman kültürü ve Alman vatandaşlarıdır. Yapıtı izleyen ve yapıta dâhil olan sanat tüketicileri,
yapıtı oluşturan dilsel göstergelerden dolayı yan anlamları farklı olarak algılamaktadır. Türkçeyi bilen Türk
vatandaşları dilsel göstergelerin anlamını çözümlerken,
Ayşe Erkmen amacına ulaşmakta, Alman vatandaşlar
için yapıttaki dilsel göstergeler anlaşılmazdır. Bu nedenle nesne (N) ve alıcı (A) değişmektedir.

Şekil 5. Alman vatandaşları bakış açısı Eyleyensel Şeması

Özne (Ö) Ayşe Erkmen Alman vatandaşlarını Türkçe ve
Türkle yabancılaştırarak (N2) yapıtı aracılığıyla amacına
ulaşmaktadır (N2ΛÖ). Alıcı konumunda olan Alman vatandaşlara ötekileştirilme ve yabancılaştırılma duygularını iletmek istemektedir.

9- Yapıtı oluşturan göstergeler farklı bakış
açılarından izlendiğinde yeni anlamların ortaya çıkıp çıkmadığı:
Apartman sokağın köşesinde konumlandığı için, geometrik yapısı iki sokağın kesişim açısına göre biçimlenmiştir. Bir gösterge olan apartman üzerine eklenen
dilsel göstergeler dizgeli bir biçimde yerleştirilmiştir.
Bu nedenle yapıt farklı bakış açılarından izlendiğinde
göstergelerin anlamı değişmemektedir.

10- Yapıtı oluşturan sanatçının, bedeniyle bir
malzeme, gösterge olarak yapıtın yapısına
dâhil olup olmadığı. Yapıtın yapısına dâhilse
ortaya çıkan iletiler:
Sanatçı bir malzeme, gösterge olarak yapıtın yapısına
dâhil değildir.

11- Yapıtın bulunduğu sergilenme yeri ve sergilenme biçiminin (bağlam) yapıtın anlamının
oluşumuna olan etkisi:
Yapıtın bulunduğu bağlam, kamusal alan, yapıtın anlamını üretmektedir. Kamusal alanlar sadece söylemsel
fikirlerin oluştuğu ortamlar değil, aynı zamanda toplumsal kimliklerin gerçekleşme yeridir (Frazer, 1991).
Yapıt Almanya’ da Türkiye kökenli göçmenlerin yoğun
olarak yaşadığı Kreuzberg’in merkezinde oluşturulmuştur. Kamusal alanı, farklı toplumsal kimliklere
sahip olan Türkler ve Almanlar paylaşmaktadır. Yapıtın
bulunduğu bağlamda konuşulan ana dil Almancadır.
Yapıtın üzerinde bulunan, bir şekilde yinelenen dilsel
göstergeler ise Türkçedir. Yapıt, bağlamı dolayısıyla aynı
kamusal alanı paylaşan Almanlar ve Türkler için farklı
anlamlar üretmektedir. Almanlar dilsel göstergelere
yabancı kalırken, Türkler kendilerini yabancı hissettikleri bir mekânda göstergeleri anlamlandırarak aidiyet
duygusu yaşamaktadır. Aidiyet hissinin ortaya çıkabilmesi mekânın okunabilirliğiyle bağlantılıdır. Türkler ve
Almanların mekânla olan ilişkileri tersine çevrilmiştir.
Bütün bunların yanında Barthes’in belirttiği gibi “Şehir
bir söylemdir. Bu söylem de gerçekten bir dildir. Şehir
sakinleriyle konuşur. Biz, içinde bulunduğumuz kenti
konuşuruz, okuruz; bunu da orada yaşayarak, orada
dolaşarak, ona bakarak yaparız. Toplum tarafından
uzlaşılmış tek bir okuma ve anlamlandırma biçiminin
de olmadığını kabul etmek gerekir. Kentin anlamları
sınıf mücadelesi içinde farklılaşan ve çelişen çıkarlar
doğrultusunda çoğuldur” (Ocak,1996, s.32). Ayşe Erkmen’de yapıtıyla ve yapıtını gerçekleştirdiği bağlamla
şehrin söylemine katılarak, okumaları tersine çevirmiştir. Bir taraftan da yapıtın bağlamıyla sanat nesnesi
üretme koşullarını, hazır nesnenin sanat yapıtına dönüş
noktasını, sanat nesnesinin çevresiyle olan ilişkisini
irdelemiştir.

12-Yapıtı oluşturan göstergelerin oluşturdukları anlam ağlarının ortaya koyduğu izlekler
(temalar):
Yapıtta ortaya çıkan izlekler şunlardır: /Ortak yaşam
alanı/, /göçmen Türkler/, /aidiyet/, /farklılık/, /Ortak
yaşam alanı/ (Kamusal alan): Kreuzberg kentinin işlek
ve kalabalık bir caddesindeki apartmanın, sanat yapıtı
olarak sunulması ve sunulan yapının altında dükkânların yer alması, ortak yaşam alanı izleğini ortaya çıkartmaktadır. Apartman bir gösterge olarak ortak yaşam
alanı, apartman dairesi öznel yaşam alanı anlamını
üretirken, dükkânlar, sokak ve kent yapıta rastlantısal
olarak dâhil olan insanlar da bu izleği kuvvetlendirmektedir.
/Göçmen Türkler/: Yapıtın yer aldığı bağlam, göçmen
Türkler izleğini ortaya koymaktadır. Yapıtın sunulduğu
bağlam, Almanya da Berlin de göçmen Türkler’in yoğun
93

olarak yaşadığı Kreuzberg’dur. Almanya’da Türklerin
yoğun olarak yaşadığı bir bölgede onların anlayacağı
dilsel göstergeleri yapıtı oluştururken kullanmak da
göçmen Türkler izleğini kuvvetlendirmektedir. Seçilen
dilsel göstergelerin miş’li geçmiş zaman yan anlamını
üretmesi de bu izleğin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Miş’li geçmiş zamanla geçmişte yaşanmış olan bir
olay anlatılırken bunu anlatanın yaşadığı değil, başkasının yaşayıp naklettiği bilinir. Miş’li geçmiş zamanın
başkasından nakletme düz anlamı, orada yaşayan, o
sokaktan geçip kamusal alanı paylaşarak yapıta dâhil
olan üçüncü kuşak göçmenlerin durumuyla da birleşmektedir.
/Aidiyet/: Binanın üzerine monte edilen Türkçe dilsel
göstergeler aidiyet izleğini oluşturmaktadır. Yapıtın yer
aldığı kamusal alanı Almanlarla paylaşan Türkler dilsel
göstergelerin anlamını çözümleyebildikleri için aidiyet,
farklılık duygusu yaşamaktadır.

13- Yapıtta çözümleme sürecinde görünmeyen, ortaya çıkarılan, mantıksal düşünce,
çıkarım yoluyla anlamın oluşumunu sağlayan
temel Karşıtlıklar:
Ortaya çıkan temel karşıtlıklar: Doğa/ Kültür, Özel Alan
/ Kamusal Alan, Alt/ Üst, Ait Olma/ Yabancı Olma
Doğa / Kültür karşıtlığı: Yapıtın içinde yer aldığı bağlam,
yapıtın üzerine monte edilmiş olan dilsel göstergeler,
yapıtın yapısına farkında olmadan dâhil olan farklı kimliklerdeki bireyler, birer gösterge olarak kültür ve doğa
karşıtlığını birlikte içinde barındırmaktadır. Ancak /
doğa/ burada karşıtlığın örtük öğesidir. Sanat düzleminde görülmemektedir. Sokakta bir ağacın, bir çiçeğin bile
bulunmaması dikkat çekmektedir. Bütün bu göstergeler
bir kültürün bileşenlerinin ürünleridir. Sanatçı daha çok
kültürel gerçekler, yaşam ve ilişkiler üzerinde durmuş,
doğayı bu sanat yapıtına sokmamıştır.
Özel alan / Kamusal alan karşıtlığı: “Kamusal” sözcüğü
herkesin denetimine açık olan anlamına gelirken, “özel”
sözcüğü kişinin ailesi ve arkadaşlarıyla sınırlanan
saklı, korunmuş yaşam bölgesi anlamındadır (Sennett,
2002:31). Apartman göstergesi özel alan, özel yaşam
yan anlamlarını üretirken, apartmanın bulunduğu bağlam, apartmanın altındaki kafe, sokak ve kent kamusal
alanı oluşturmaktadır. Tüm bu göstergelerin birlikte var
oluşu özel alan, kamusal alan karşıtlığını yaratmaktadır. Kamusal alan bütün oluştururken, pencereler
aracılığı ile bütün, parça ilişkisiyle apartman dairesinden örtük alana gidilmektedir. Özel alan örtük olarak
sunulmaktadır.
Alt / Üst: Yapıtın iki kesitindeki göstergeler karşılaştırıldığında alt, üst karşıtlığı ortaya çıkmaktadır. Altta,
birinci kesitte yer alan göstergeler: dükkân, vitrinler,
sokak ve tüm bu göstergeleri çevreleyen uzam, kamusal
alan yan anlamını üretmektedir. Alt kamusal alanı gös94

terirken, üstte yer alan göstergeler özel alan, mahremiyet yan anlamlarını üretmektedir.
Ait olma / Yabancı olma karşıtlığı:İnsanlar fikirlerle
değerlerle, toplumsal kalıplarla ve bunu taşıyan ortak
dille, bir birleşme, ait olma duygusu yaşarlar. Yapıtın
üzerinde bulunan Türkçe miş’li geçmiş zaman göstergeleri de o kamusal alanı paylaşan göçmen Türklere,
ürettiği yan anlamlarla ait olma duygusunu vermektedir.
Yapıtın içinde yer aldığı sokak, kent, kamusal alan her
ne kadar göçmen Türklerin yoğunlukta olduğu bir bölge
olsa da Türklerin kendilerine ait olmayan, kendilerini
yabancı hissettiği uzamdır. Kullanılan Türkçe dilsel göstergeleri bir taraftan da Türkçe bilmeyen Almanlar için
de yabancılık yan anlamını üretmekte, ancak göstermemektedirler.

14- Yapıtın derin anlamının oluşmasına etkileyen, her zaman sanat yapıtının görünen
yüzeyinde ortaya çıkıp biçimlenmeyen, toplumun kültürü, ideolojisi, insanlığın değişmeyen
özellikleri (var oluşsal sorunlar) gibi ortaya
çıkması olası yapılar:

Şekil 6. “Ev Üzerine” yapıtının gösterge bilimsel dörtgeni

15- Yapıttaki metinler arası ilişkiler Eğer
metinler arası ilişkiler varsa hangi biçimde
kurulduğu Metinler arası ilişkilerin yapıtın
anlamını etkileme şekli:
Yapıt herhangi bir metinler arası ilişki taşımamaktadır.
Fakat sanatçıların 1960 sonrası üretimleri incelendiğinde yapıtlarında dilsel göstergeleri kullanan, dille ilgili
sorgulamalar yapan, yapıtlarında görsel göstergelerden
çok dilsel göstergeleri tercih eden sanatçıların sayısındaki artış dikkat çekicidir. Kavramsal sanatçıların
hemen hepsinin dilin olanaklarından farklı şekillerde de
olsa yararlandığı görülmektedir. Yapıtlarında kamusal
alanda binaların dış cephelerine müdahale ederek dilsel
göstergeler kullanan sanatçılar arasında da Lawrence
Weiner, Jenny Holzer, Robert Montgomery, Bruce Naumann’nın çalışmalarını örnek gösterebiliriz.
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ÖZET ABSTRACT
Eğitmen kadrosunda yer aldığım “Elim Sende” derneği
ile yürüttüğümüz kollektif sanat atölyesi çalışmalarından birisini sizlere anlatmak istiyorum. Elim
Sende derneği çocuklar için ücretsiz sanat atölyeleri
ve sosyal aktiviteler düzenleyen bir dernek. Amacı
sosyal dezavantajlı çocukların yaratıcılık, özgüven ve
kişisel gelişimlerini desteklemek. Dernekte resim,
müzik, dans, edebiyat ve tiyatro gibi farklı disiplinlerle
atölyeler yapılmaktadır. Derneğin amacı sanatın dil
ve yöntemlerini öğretmek değildir. Derneğin amacı
sanatın özgürleştirici, iyileştiren, farkındalık yaratan
özelliklerini kullanmaktır. Birincil amaç, yaratıcılığı
ve paylaşımı geliştirmektir. Ezberciliği temel almaz.
Merak ve keşfetme duygusu hedef alınır. Bu atölye
çalışması Elim Sende ve Kumbaracı50 isimli bir özel
tiyatronun ortak çalışması olarak gerçekleşmiştir.
Resim, dans ve müziğin birarada kullanıldığı, çocukların interaktif olarak oyuna katıldığı bir yapıdır.
Çocuklar oyunun bir parçası olup, fikirleri ve yaratıcılıklarıyla oyunun gidişatını belirleyip değiştirebiliyorlar. Öncelikle mekan katılımcılar ve çocuklar
gelmeden önce hazırlanıyor. Mekanın duvarlarına
büyük boyutlarda boş kağıtlar yerleştiriliyor. Bu
büyük kağıtlara çocuklar hayallerini ve düşüncelerini
resimliyorlar. Böylece mekanı ve dekoru oluşturan
çocuklar oluyor. Mekanın içi çocukların rahat dans ve
hareket edebilmeleri için boş bırakılıyor. Mekanın bir
köşesine müzik eğitmenimizin etkinlik boyunca canlı
performans yapacağı ve müzik aletlerini yerleştireceği
bir yer hazırlıyoruz.
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İlk olarak çocuklar mekanı resimleriyle dekore ediyorlar. Sonra kendi şekil verdikleri mekan içinde kendi
danslarını yaratıyorlar. Ardından kendi müziklerini
yapmak için çeşitli aletler ve enstrümanları da kullanıyorlar. Böylece oyuna, mekana, dansa, resime ve müziğe çocukların görüşleri ve katılımları şekil veriyor. Bu
etkinliğin amacı hayatı sanata yansıtmak. Oyun, resim,
müzik ve dans ise bunun için en ideal ve güzel araçlar.
Gerçek ile hayaller arasında oyunlar kurmak fakat
neyin gerçek neyin hayal olduğunun farkındalığını
geliştirmek. Bu şekliyle kendi kendini oluşturan bir
etkinliktir. Bir etkinlik diğerine benzemez çünkü her
katılımcı kendine has görüş ve hislerini oyuna dahil
eder. Bu bakımdan her etkinlik katılımcılar için yeni bir
deneyimdir.
I would like to mention about one of the performances
by the collective art studio “Elim Sende” which I have
been involved in the trainers’ cadre. Elim Sende prepares cost-free art courses and social activities for the
children. Its mission is to support creativity, self-confidence and personal development of the children who
are at a disadvantage social position. A variety of disciplines such as dance, music, literature and theatre are
included in the organization’s framework. The purpose
is not to teach the languages or methods of art but to
utilize art’s liberating, ameliorative, awareness-raising
properties. The primary purpose is to develop creativity
and collaboration. It focuses on curiosity and discovery
rather than rote learning.
The structure allows children to be interactive with the
combination of music, dance and drawing. Children are
engaged with the play so that they can change or predestine for it. The environment is arranged before the
children, and the participants arrive. The walls are covered with massive empty papers. Children reflect their
imagination and thoughts on that papers. Therefore,
it’s the children who create the environment and the
setting. The space stays empty to allow children dance
or move freely. We are preparing a corner of the environment for our musical trainer who is going to perform
his music for whole activity and place his instruments.
Firstly, children decorate the environment with their
drawings; and then they create their own dance within
the environment they shaped. They also use a variety
of musical instruments to create their own music. So,
children shape environment, music, dance and drawing with their own ideas. The aim is to reflect life to the
art. So, the activity creates itself. In this respect, a new
activity means a brand new experiment.
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Çocuklar için Multidisipliner İnteraktif Yaratıcı
Sanat Atölyesi
Eğitmen kadrosunda yer aldığım “Elim Sende” derneği
ile yürüttüğümüz kollektif sanat atölyesi çalışmalarından birisini sizlere anlatmak istiyorum.
Elim Sende derneği çocuklar için ücretsiz sanat atölyeleri ve sosyal aktiviteler düzenleyen bir dernek.
Amacı sosyal dezavantajlı çocukların yaratıcılık, özgüven ve kişisel gelişimlerini desteklemek
Dernekte resim, müzik, dans, edebiyat ve tiyatro gibi
farklı disiplinlerle atölyeler yapılmaktadır.
Derneğin amacı sanatın dil ve yöntemlerini öğretmek
değildir.
Derneğin amacı sanatın özgürleştirici, iyileştiren, farkındalık yaratan özelliklerini kullanmaktır.
Birincil amaç, yaratıcılığı ve paylaşımı geliştirmektir.
Ezberciliği temel almayan merak ve keşfetme duygusu
geliştirmeyi hedef alan bir yaklaşım uygulanır atölyelerde.
Aslında her birey sınırsız hayal gücü, el değmemiş
yetenekler ve önyargısız bakış açısıyla dünyaya geliriz.
Bu yeteneklerin çocukluktan yetişkinliğe geçerken
körelmemesi mümkündür.
Bu atölye çalışması Elim Sende ve Kumbaracı50 isimli
bir özel tiyatronun ortak çalışması olarak gerçekleşmiştir.
Resim, dans ve müziğin birarada kullanıldığı, çocukların interaktif olarak oyuna katıldığı bir yapıdır.
Çocuklar oyunun bir parçası olup, fikirleri ve yaratıcılıklarıyla oyunun gidişatını belirleyip değiştirebiliyorlar.
Öncelikle mekan katılımcılar ve çocuklar gelmeden
önce hazırlanıyor.
Atölye çalışması yapılacak olan mekana girmeden önce
çocuklarla girişte bir ön tanışma ortamı hazırlıyoruz,
gelen çocukların hem eğitmenlerimizle hem de diğer
katılımcı çocuklarla tanışıp kaynaşmalarına fırsat
vermiş oluyoruz.
Bunun için girişte yere serdiğimiz büyükçe bir kağıdın
üzerine her gelen çocuğun ellerini istediği renklerde boyayarak el izlerini kağıdın üzerine basmalarını istiyoruz.

İsim oyununun ardından el ele tutuşarak yavaş adımlarla mekana doğru yürüyoruz.
Mekana girdikten sonra bir süre daha ellerini bırakmadan onlara ne yapacağımızı anlatıyoruz.

Girişte yapılan bu etkinlik çocuğu içeride yapılacak
atölyeye hazırlarken boya ile birebir temas etmesi de bir
rahatlama sağlıyor.

Atölye çalışması yapılacak olan mekanın duvarlarına
önceden büyük boyutlarda boş kağıtlar yapıştırıyoruz,
bu kağıtların kraft olmasını tercih ediyoruz çünkü beyaz
kağıt çoğunlukla çizim yaparken tereddüt etmelerine ve
çekingen davranmalarına sebep veriyor.

Her birinin el izlerinin altına isimleri de yazılıyor.
Sonrasında çocuklara halka haline gelmelerini ve yere
oturmalarını söylüyoruz, her biri ellerini yere koyuyor
ve parmaklarını birbirine değdiriyor, burada çocuklarla kısa bir isim oyunu oynuyoruz, önce hepsi sırayla
isimlerini söylüyorlar sonra da sırayla her biri diğer
arkadaşlarının ismini ezberden söylemeye çalışıyor
böylece atölyeye girmeden birbirlerinin isimlerini öğrenmiş oluyorlar.

Atölyeye girdikten sonra mekanda el ele tutuşup bir
süre geziniyoruz, sonra tersine bir çember oluşturup
mekanı inceliyoruz.
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Sonrasında çemberi bozup mekanın içinde istedikleri
yere koşmalarını istiyoruz.

Mekanın içi çocukların rahat dans ve hareket edebilmeleri için boş bırakılıyor.

Resim yapmaya başlamadan önce her bir çocuğa bugün
neyin resmini yapmak istediklerini soruyoruz ve bunları
duvardaki bir kağıda liste halinde yazıyoruz.

Çocuklara boya ve çeşitli malzemeler veriliyor ve diledikleri yerde resimlerini yapmaya başlıyorlar.

Çocukların hazırladığı çizmek istedikleri ve hayallerindeki dünyada olmasını istedikleri şeylerin listesi.

Bu büyük kağıtlara çocuklar hayallerini ve düşüncelerini resmediyorlar. Böylece mekanı ve dekoru oluşturan
çocuklar oluyor.Mekanı sadece resimleyerek değil
elimizdeki çeşitli kağıt kumaş ve ipleri de kullanarak
istedikleri ortamı yaratmaya çalışıyorlar.
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Mekanın bir köşesine müzik eğitmenimizin etkinlik
boyunca canlı performans yapacağı ve müzik aletlerini
yerleştireceği bir yer hazırlanmıştır. Devamında müzik
eğitmenimiz de oyun esnasında çocukların kullanacağı
müzik aletleri hakkında bilgi verir.

Mekan çocukların yaptığı resimler ve dekorlarıyla giderek şekil almaya başlar.

Sonrasında çocuklarla beraber kurguladığımız oyunu
müzik eşliğinde serbest hareket ve dansla sergilemeye
başlarız.

Resimleme işi tamalandıktan sonra çocuklar tekrar bir
araya toplanır ve yaratılmış bu ortak mekana dair ortak
bir hikaye oluşturulur, bu aşamada hepsini fikri sorulur.
Resimleme ve dekorasyonla başladığımız hikayeleme
işine hareket ve dans ile nasıl devam edeceğimize burada ortaklaşa karar veririz.
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Çocuklar kendi şekil verdikleri mekanın içinde kendi
danslarını yaratıyorlar.

Ardından kendi müziklerini yapmak için çeşitli aletler ve
enstrümanları da kullanıyorlar.
Böylece oyuna, mekana, dansa, resime ve müziğe çocukların görüşleri ve katılımları şekil veriyor.
Bu etkinliğin amacı hayatı sanata yansıtmak.
Oyun, resim, müzik ve dans ise bunun için en ideal ve
güzel araçlar.
Gerçek ile hayaller arasında oyunlar kurmak fakat neyin
gerçek neyin hayal olduğunun farkındalığını geliştirmek.
Bu şekliyle kendi kendini oluşturan bir etkinliktir.
Bir etkinlik diğerine benzemez çünkü her katılımcı kendine has görüş ve hislerini oyuna dahil eder.
Bu bakımdan her etkinlik katılımcılar için yeni bir deneyimdir.
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ÖZET ABSTRACT
7 Ocak 1839’da Paris Bilimler Akademisi’nde (French
Académie des Sciences) François Arago akademi üyelerine ve dünyaya yeni bir buluşu tanıtmıştır: “Dagerotip”. Bu buluş, görsel temsilin doğasını sonsuza kadar
değiştirecek olan fotoğraftır. Louis-Jacques-Mandé
Daguerre (1787-1851) tarafından icat edilen fotoğraf,
Daguerre’in 1820lerin ortasından itibaren yürüttüğü çalışmalarının sonucudur. Daguerre, bu buluşu
ile gümüş kaplanmış bakır plaka üzerine dünyanın
görüntüsünü sonsuza kadar sabitlemeyi başarmıştır.
Daguerre, sadece fotoğrafın babası değildir. O; 19. yüzyılın ilgi alanları sınırsız entelektüellerinden birisidir.
Kariyerine ressam olarak başlamıştır. Manzara ressamı olarak uzmanlaşan Daguerre, Paris Operası’nda
ve popüler tiyatrolarda sahne resimleri yapmış, bu
sahne resimlerinin yanı sıra panorama ressamı Pierre
Prevost’un asistanı olarak panorama ressamı olarak
da çalışmıştır. 1822’de ise ortağı Charles Marie Bouton
ile birlikte Diorama tiyatrosunu açmıştır. 14 x 21 metrelik kendi resmettiği resimlerin farklı ışık oyunları ile
illüzyonlar yaratılarak sergilendiği bu tiyatro, dönemin
en önemli eğlence merkezlerinden birisi ve panoramaların rakibi olmuştur. Onun Dioraması’nda sergilediği
bu resimleri doğru perspektif ile çizebilmek için camera obscura kullanması, farklı illüzyonlar yaratabilmek
için ışık üzerinde çalışması onu fotoğrafa götüren
yolda önemli adımlardır. Daguerre, 1829 yılında
helyografın mucidi Niepce ile imzaladığı anlaşmadan
sonra fotoğraf çalışmalarına hız vermiş ve 1838’de ilk
Dagerotip’ini çekmeyi başarmıştır. Tapınak Bulvarı’n105

dan Görünüm (1838) adını verdiği fotoğrafında, Paris’in
bir bulvarı ilk kez fotoğraflanmakla kalmamış, aynı
zamanda ilk insan fotoğrafı da çekilmiştir. Daguerre’in
bu buluşundan sonra hem bir sanatsal ifade aracı
olarak, hem de güçlü bir bilimsel araç olarak fotoğraf
Fransa’da ve tüm dünyada yayılmış portre başta olmak
üzere birçok türde dagerotipler çekilmiştir.
Daguerre, fotoğrafın mucidi olmasının yanı sıra önemli
bir koleksiyoner, kimyager, sahne tasarımcısı, panorama ressamı, Diorama’nın mucidi ve ilgi alanı sınırsız
bir 19. Yüzyıl entelektüeli, Charles Baudelaire (1821
–1867) gibi entelektüellerin çağdaşıdır. Günümüzde
Daguerre’in ilginç ve çok yönlü hayatına dair kurgu
romanlar yayımlanmakta, çalışmaları ve biyografisi
hakkında birçok kitap yazılmaktadır. Çektiği dagerotipler dünyadaki müzelerde sergilenmekte, 1988 yılında
Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan Daguerreian
Society adlı grup bu tekniği yaşatmak için sempozyumlar düzenlemekte ve çekimler yapmaktadır.
Bildirinin amacı, Louis-Jacques-Mandé Daguerre’in
çok yönlü biyografisinin açtığı kapılar eşliğinde 19.
yüzyıl Paris’ine ve sanatına ayrıntılı bir bakış getirmektir.
In Paris Science Academy, on 7th of January, 1839,
François Arago announced a new discovery to the academy members and to the World: “Dagerrotype”. This is
actually photograph, a discovery that would change the
visual representation for ever. Photograph, a discovery
by Louis-Jacques-Mande Daguerre (1787-1851), was
invented as a result of a series of studies which had
been implemented by Daguerre since the middle of the
1820’s. Daguerre here, managed to fix an image from
the world for ever on a copper plate covered with silver.
Daguerre is not only the originator of the photograph, he
was also an intellectual of the 19th Century with unlimited range of areas of interest. He specialized in landscape painting and painted stage paintings for the Paris
Opera and for the popular theaters. Next to this, he
worked as a panorama painter and assisted panorama
painter Pierre Prevost. In 1822, he also opened Diorama
theather with his co-partner Charles Marie Bouton. In
this theatre he exhibited his own paintings with dimensions of 14 to 21 meters, and created illusions with
different plays of light. This theatre was one of the main
amusement centres of the period and competitor of the
panoramas. Using camera obscura in order to have a
proper perspective in his paintings which he exhibited in
his Diorama, and studying on the nature of light in order
to create different illusions were significant steps which
prepared the invention of photography. Daguerre had
accelerated his studies on photography after he signed
an agreement with the founder of the helyograph, Niepce, and shot his first Dagerotype in 1838. With his first
photograph, which is named “Boulevard du Temple”, he
not only photographed one of the boulevards of Paris,
but also shot the first photograph of a human. After this
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invention of Daguerre, photograph had spread throughout France and the World both as an artistic expression
and a strong scientific tool, and several dagerotypes in
different genres, especially portrait photographs were
created.
In addition to his discovery of the photograph, Daguerre
was an well-known collectioner, chemist, stage designer, panorama painter, the originator of the Diorama
and an intellectual of the 19th Century with unlimited
range of areas of interest. He was also contemporary
with intellectuals like Charles Baudelaire (1821-1867). In
recent years several fiction novels have been published
on the interesting and versatile life of Daguerre, and
several books have been written on his studies, and
several biographies also have been completed. The
dagerotypes he created are exhibited in the museums
around the World. A group called Daguerrian Society,
which was founded in 1988, in the USA, has organized
conferences and shooting sessions in order to sustain
the technique of Daguerre.
The aim of this paper is to focus on the 19th Century
Paris and on the art of this period by studying the versatile biography of Daguerre.

1.Giriş
Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851), 19. yüzyıl
Fransa’sında yetişmiş, döneme damgasını vuran önemli
kişilerden bir tanesidir. Hayatı boyunca sanatla iç içe
olmuş, sanat kariyerindeki en son başarısını ise dagerotip keşfi ile kazanmıştır. Yayımlanmış çeşitli biyografilerde bakıldığında onun ‘fotoğrafın mucidi, sanatçı,
sahne tasarımcısı, Diorama’nın mucidi’ (Brown, 2001:
111) ; ‘fotoğrafçı, manzara ressamı, sahne aydınlatma
uzmanı’ (Forman, 2010: 93) ; ‘ressam, fizikçi, fotoğrafın
mucidi’ (Curley, 2010: 77) ; ‘dagerotipin mucidi, tiyatro
dekoru tasarımcısı, Diorama’nın mucidi’ (Peres, 2014:
21) gibi tanımlamalarla ne denli çok yönlü bir kişilik
olduğu anlaşılmaktadır. Daguerre’in dagerotip icadı kamuoyuna açıklandığı zaman o dagerotip ile çok
ünlenmiş ve onun bütün sanat geçmişi bir anda arka
planda kalmıştır.
Louıs Jacques Mandé Daguerre, 18 Kasım 1787 tarihinde Fransa’nın Cormeilles-en-Parisis adlı bölgesinde doğmuştur. Paris’e 1803 yılında, vaftiz anne ve
babasının yanına geldiği zannedilmektedir. Onun, sanat
hayatı, henüz 17 yaşında iken başlamıştır. Adının geçtiği
ilk kayıtlar Paris Opérası’nın resim stüdyosunda yer
almaktadır. Burada resim ve perspektif ile ilgili çalışmalar yapmıştır. (Resim 1) Buraya 1804 yılında yazılmış,
ressam Ignazio-Eugenio-Maria Degotti’nin ders verdiği
sınıfta eğitim almıştır. Jacques-Louis David’in öğrencisi
olduğu yönünde de iddialar bulunmaktadır. (Pinson,
2008: 363)

Litografi, Daguerre ve Panorama, Daguerre ve Diorama,
Daguerre ve Dagerotip başlıkları altında Daguerre’in
yaptığı çalışmalar anlatılacaktır. Her başlık içinde onun
eserlerinden örnekler verilerek eserler açıklanacaktır.

2. Daguerre ve Paris Opérası - Ambigu-Comique
Theater

Resim 1: Louis Jacques Mandé Daguerre, Walk in the pines, 1830lar.

Daguerre, Fransız tarihinin çalkantılı olan bir döneminde yaşamıştır. Ancak yaşadığı bu çalkantılı dönemde
her zaman başarılı olmayı başarmıştır. Bazı fotoğraf tarihi kitapları onun günümüz tabiri ile medya insanı olarak tanımlar. Bunun nedeni, onun o dönem Paris’inde
toplumun ihtiyaçlarını çok iyi idrak edip, toplumun ne
istediğini görüp bu yönde çalışmalar yapması ve bunda
ticari başarı elde etmesidir. (Koetzle, 2008: 20-21) Öte
yandan, başına gelen her kötü olayı da lehine çevirmeyi
başarmıştır. Dioramasının 1839’daki yangınından sonra
Daguerre, basının, devletin ve toplumun desteğini sağlamıştır. Bu destek ve ün sayesinde yeni icadı dagerotipi
daha kolay pazarlayabilmiştir. (Lerner , 2014: 230)
Daguerre sanat hayatı boyunca popüler destek ve
resmi olarak tanınma gayretinde olmuştur. 1839 yılında
Fransız hükümeti Dagerotipi destekleme kararı almış
ve kendisine maaş bağlamıştır. Onun bu icadını Fransız
hükümetine kabul ettirmesi Daguerre’in girişimci
ruhunu ve cesaretini, esnekliğini ve politik kavrayışını
göstermektedir. (Lerner , 2014: 229)
Onun kariyerinde her öğrendiği teknik bir sonraki çalışması için önemli bir basamağı oluşturmuştur. Panorama ressamı olarak çalışması Theatre de l’Ambigu-Comique’de baş sahne tasarımcısı olarak çalışmasına
vesile olmuş, Ambigu’daki başarı ise Paris Operası’nda
sahne tasarımcısı olmasına sebep olmuştur. Sonraki
yıllarda diorama’da ışık ve Camera Obscura üzerine
yaptığı çalışmalar dagerotipi icat etmesinde etkilidir.
Ancak tüm bu sanatsal türler ile olan ilgisine rağmen,
o, tarihte daha çok fotoğrafın mucidi kimliğiyle belleklere kazınmıştır.
Daguerre, hayatı boyunca yaptığı çalışmalar ile bir
manzara ressamı, sahne tasarımcısı, ışık uzmanı,
litograf sanatçısı, panorama ressamı, Diorama mucidi
ve işleticisi olarak farklı alanlarda çalışmıştır.
Buradan hareketle, çalışmada Daguerre ve Paris
Opérası - Ambigu-Comique Theater, Daguerre ve

Daguerre’in kariyerinin ilk dönemlerini, manzara ressamlığının yanı sıra tiyatro ve operada çalışırken yaptığı
çalışmalar oluşturur. Daguerre, resim sanatındaki
yeteneğinin yanı sıra, çalıştığı tiyatro ve operada oyunların daha ilgi çekici hale gelmesi için farklı ışık etkileri
kullanmış, onun bu yeteneği sayesinde burada sergilenen oyunlar çok popüler hale gelmiştir. Daguerre opera
ve tiyatroda önce sahne fonunu oluşturan perdelerin
süslemelerini resmederek başlamış, daha sonra sahne
dekorları yapmaya başlamıştır. Bu alanda geldiği son
aşama ise sahnede gaz lambası ile yarattığı dramatik
ışık etkileridir. (Pinson, 2008: 363)
Daguerre’in Paris Opérası’da ilk adının geçtiği oyunlar,
Aralık 1808’de oynanan Alexandre chez Apelle ve Kasım
1809’da oynanan Fernand Cortez’dır. 1810 yılında oynanan La Mort d’Abel’ın süslemelerini resmettiği, aynı yıl
Pierre-Luc Ciceri (1782-1868) ile birlikte Les Bayadères’in ikinci gösteriminin dekorasyonunu tamamladıkları bilinmektedir. Daguuerre, bir süre hem Opera’da,
hem de Ambigu-Comique Theater’da aynı anda çalışmıştır. Dekorasyon deneyiminden sonra 1812 yılında ise
Opera’nın ilk ressamlarından biri olarak kariyerinde
aşama kaydetmiş, 1817 yılında Ambigu-Comique Theatre’da baş sahne tasarımcısı olarak ilk sahne tasarımını
yapmıştır. Oyunun en dikkat çekici özelliği oyunun sahne
dekoru olmuştur. Bunun nedeni oyunda dramatik ışık
etkileri yaratmak için gaz lambalarını kullanmasıdır.
1818 yılında oyunda ay ışığı sahnesi kullanılmıştır. 1819
yılında karanlık gökyüzünden doğan ayı gösteren sahne,
Daguerre’in bu konudaki yeteneğini ortaya çıkarmıştır.
(Lowry, 2000: 4-5-6)
Daguerre, 1820-1822’de ise Ciceri ile birlikte Opera’da
baş yardımcı ressam statüsüne yükselmiştir. Daguerre’in bu dönemde Ciceri ile birlikte Aladin, ou la lampe
merveilleuse (1822) (Alaaddin’in Sihirli Lambası ) oyunu
için yaptığı dekorasyondur. Bu oyunda ilk kez gaz lambası kullanılmıştır. 2 Şubat 1822 tarihinde gerçekleştirilen son gösterimde oyunun son sahnesi olan The Palace
of Light (Işık Sarayı) adlı son sahne hem seyircilerin
hem de eleştirmenlerin büyük hayranlığını kazanmıştır. Bu resimde bir mimari eser yer almaktadır. Parlak
şekilde resmedilen sütunlar, kemerler ve camdan
duvarlar ile gün ışığı ile parlayan bir eser gökyüzüne
doğru uzanmaktadır. Bu resme eşlik eden gaz lambası
aydınlatması ise ışık ile birleşerek seyircilerin bir peri
masalı içindeymiş gibi hissetmelerine, uzak diyarlara
gitmiş izlenimi yaşamalarına ve büyülenmelerine neden
olmuştur. Bu oyundan sonra gaz lambası bütün oyunlar
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için kullanılmaya başlanmıştır. Daguerre, bu oyun ile
ışığın dramatik gücünü çok başarılı şekilde kullanmıştır.
(Lowry, 2000: 4-5-6) (Resim 2)

Resim 3 : Daguerre, Eski Fransa’ya Pitoresk ve
Romantik Seyahatler adlı kitapta yer Litograf Baskı, 1829.

Resim 2 : Louis Jacques Mandé Daguerre, Alaaddin’in Sihirli
Lambası’nın Dekorunu Gösteren Bir Çizim, 1822

3.Daguerre ve Litografi
Daguerre, ilk Fransız litografi sanatçılarından bir tanesidir. Onun resimlerinin litograf baskıları Fransa’daki
çeşitli kitaplarda basılmış, 1819, 1822 ve 1824 yıllarındaki Salon sergilerinde sergilenmiştir. Daguerre’in litograflarının yayımlandığı kitaplardan birincisi, 20 Haziran
1818’de Charles Motte tarafından basılan Souterrain
exécuté pour l’Ambigu Comique and Citerne en ruine à
Montmartre ‘dir. Bu kitapta Daguerre’in iki litografı bulunmaktadır. İkincisi Count Auguste de Forbin’in Voyage
dans le Levant (Doğuya Yolculuk) adlı kitabıdır. 78 adet
litograf baskı yer alan bu eser Fransa’daki ilk dönem
litograf baskı arasında yer alır. Daguerre’in bu kitaptaki
eseri L’Entrée de l’église du St. Sépulcre (Kutsal Kabir
Kilisesi’ne Giriş)’dir.
Daguerre’in litograf baskısının yer aldığı bir diğer kitap
ise 1820 yılında basılan, Charles Nodier ve Baron Isıdore Taylor’a ait olan Voyages romantiques et pittoresques
dans l’ancienne France (Eski Fransa’ya Pitoresk ve
Romantik Seyahatler)’dır. Bu kitabın ilk cildinde Daguerre’in Ruines de l’abbaye de Jumièges adlı litografı yayımlanmıştır. (Berger, 2000: 20-21) (Resim 3) 1820-1878
yılları arasında 21 adet baskısı yapılan bu kitabın amacı
Fransa’nın belirli bölgelerindeki tarihi yapıları övmek
ve yüceltmektir. Justin Severin Taylor ve Charles Nodier
kitap metnini yazmışlar, bu yazdıkları metinde, ortaçağ
sanatını övmüşler ve Ortaçağ’a ait yapıları yüceltmişlerdir. Kitapta, övgüyle bahsedilen Ortaçağ yapılarının
litograf baskıları bulunmaktadır. (Boime, 2004:421-422)
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4. Daguerre ve Panorama
Panorama, 1787 yılında Robert Barker tarafından
icat edilen ve 19. yüzyıl boyunca büyük ilgi uyandıran,
360 derecelik bir bakış açısına sahip olan dairesel
bir resmin hem kendisine hem de sergilendiği binaya
verilen isimdir. İzleyiciler panoramanın merkezinde bir
platformda dururlar, bu durdukları alan yarı karanlıktır
ve resmi aydınlatan güçlü bir ışık vardır. Bu ışık derinlik
sağlar ve yanılsamayı arttırır. (J.Adeline, 1891: 287) 19.
yüzyılın en önemli eğlencelerinden bir tanesidir. Avrupa’da birçok panorama açılmış ve burada birçok resim
sergilenmiştir. Dageurre’in de bu panorama ressamlarından en önemlilerinden birisi olan Pierre Prevost’a
(1764-1823) 1807’den 1819’a kadar asistanlık yaptığı
bilinmektedir.(Oetterman,1997: 153; Benjamin, 2004: 92)

5. Daguerre ve Diorama
Daguerre’in ışık konusundaki bu çalışmalarından sonra,
kariyerindeki en önemli aşamayı Diorama’yı açması
oluşturur. Diorama, mimari olarak Daguerre tarafından tasarlanan ve Daguerre tarafından resmedilen
resimlerin camera obscuradan yansıtılarak sergilendiği
mekânın ve bu seyir ritüelinin ismidir. Diorama, resim
büyün seyircilerin oturdukları yerden resmi tam olarak
görebildikleri küçük bir tiyatro olarak tanımlanabilir.
Diorama, panoramanın kazandığı başarıdan ilham alınarak tasarlanmış bir eğlence çeşididir. Bunun yanı sıra
bir diğer özelliği popüler ve ticari olmasıdır. Dioramalar’ın ilki 1822’de Paris’te, ikincisi ise 1823’de Londra’da
açılmıştır. Bu Dioramaları Bresleau, Stockholm, Köln ve
Berlin’de açılanlar izlemiştir. (Hyde,1988: 114) Daguerre, Diorama’yı Prevost’a asistanlık yaparken tanıştığı
Charles Marie Bouton ile birlikte açmıştır. Diorama,
Daguerre’in o güne kadarki deneyimlerini bir araya
getirdiği bir yer olmuştur. O güne kadarki ressamlığı,
sahne tasarımında ışığı kullanma konusundaki yeteneği
Diorama’da birleşmiştir.

Daguerre, Diorama’da renkli ışıklar ve renkleri kocaman tuvalde birleştirerek büyüleyici sahneler oluşturmuş, Diorama’daki izleyiciler bu resimler ile uzak
yerlere ve tarihi olaylara yolculuk yapabilmişlerdir.
Bu gibi etkileyici görünümler Daguerre, ışık ve resim
konusundaki yeteneğini açığa çıkaran Diorama’daki
bu resimlerinde seyircilerini adeta başka bir dünyaya
taşımayı başarmıştır. Bu yeteneği onun illüzyon ustası,
ışığın sihirbazı olarak tanımlanmasına sebep olmuştur.
( Lowry, 2000: 8)
Diorama’da 14 metre yüksekliğinde 21 metre genişliğinde resimler sergilenmiştir. Seyirciler resme 13
metre uzaklıkta karartılmış bir ortamda oturmuştur.
Yarı saydam bir yüzey üzerine resmedilen resimler,
farklı ışık etkileri ile aydınlatılmış ve kızaklar yardımı
ile bir resimden diğerine geçilmiştir. (Pinson, 2008:
364) Böylece farklı zaman, ışık ve hareket algıları
yaratılmıştır. Resmin izleyici üzerindeki etkileyiciliğini
arttırmak için ek figür ve objeler de kullanıldığı olmuştur. Resmin üzerine uygulanan ışıkların yoğunluğu ve
renkleri değişkendir, böylece tuvalin farklı yerlerinde
günışığı, alacakaranlık ve ay ışığı gibi farklı illüzyonlar
yaratılmıştır. (Adeline, 1891: 126) Daguerre, Diorama’da
zaman içinde teknik olarak yenilikler gerçekleştirmiştir.
1834 yılında öğrencisi Sebron ile birlikte Diorama’da çift
etkili uygulama adını verdiği bir yenilikte, tuvalin ön ve
arkasını kullanmıştır. Işık tuvalin ön yüzüne veya arka
yüzüne yansıtıldığında tuvalin her iki yüzüne de resmedilen resimlerden biri izleyici karşısında belirmiş, iki
resim arasındaki geçişler de farklı renklerdeki ışıklar
yardımı ile yapılmış böylece illüzyon etkisi arttırılmıştır.
Örneğin geceden gündüze geçiş daha etkileyici şekilde
yansıtılmıştır. Çift etkili uygulama ile sergilendiği bilinen
ve günümüze yağlıboya resim ve ahşap baskısı kalan
Holyrood Şapeli Kalıntıları’nda bu günışığı ve ayışığı
efektleri görülmektedir.(Oetterman, 1997:79-80 ) (Resim
4-5)

Resim (sol) 4: Daguerre, Holyrood Şapeli Kalıntıları, Günışığı efekti,
Yağlıboya resim, 1823.
Resim (sağ) 5: Daguerre Holyrood Şapeli Kalıntıları, Ayışığı Efekti,
Ahşap baskı, 1823.

Diorama’da sergilenen eserlerden bir tanesi Mass at
Midnight, St. Etienne Du Mont’dur. Burada seyirci öncelikle
günışığı ile aydınlatılmış olan kilise nefi ile karşılaşır.
Kilisede görülen yalnızca iki figür vardır. Kilise yavaş
yavaş kararır ve altarda mumlar yanmaya başlar. Nef, bu

mumların ışığı ile parıldamaya başlar ve kilisede boş olan
sandalyeler yavaş yavaş dua edenler ile dolmaya başlar.
Bu, ışığın manipüle edilmesi ile oluşur. Kilise müziği de
Diorama’yı doldurunca illüzyon tamamlanır. Bu aşamadan
sonra, müzik azalmaya başlar, müzik azaldıkça, yanan
mumlar da sönmeye başlar. Şafak vaktinin ışığı kiliseye
dolar ve kilisedeki sandalyeler boşalmaya başlar. Böylece
Daguerre tarafından oluşturulan bu mistik büyü sona erer.
Bu eser 1834-1837 yılları arasında Diorama’da sergilenmiştir. (Batchen, 1999:139-143) Günümüze ulaşan görseller
ise 1850 tarihinde polyroma panoptique’de gösterilmek
üzere hazırlanmış resimlerin litograf baskısıdır.(Mayer
1985: 18-19) (Resim 6-7)

Resim 6-7: Mass at Midnight, St. Etienne Du Mont, 1850.

Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833)’in Diorama ile
ilgili olan görüşleri de günümüze ulan bilgiler arasındadır. Niepce, Daguerre’i Eylül 1827’de ziyaret etmiştir
ve Diorama’yı görme fırsatı olmuştur. 2 ve 3 Eylül’de
ise oğlu Isidore’ye yazdığı bir mektupta bu izlenimlerini
aktarmıştır. Niepce, Diorama’da Roma’daki St. Peters’in
iç görünümünü gördüğünü belirtmiş, bu illüzyondan çok
etkilendiğini vurgulamıştır. Daguerre tarafından resmedilen iki resimden etkilenmiştir. Bunlardan birincisi bir
yangın sırasında ay ışığındaki Edinburhg, bir diğeri ise
aşağıda anlatılan bir İsviçre köyünü gösteren resimdir.
Bu iki resmin de en küçük ayrıntısına kadar gerçekçi
şekilde resmedildiğini, bir kişinin kendisini adeta o vahşi
İsviçre doğası içinde hissettiğini vurgulamış, çok güçlü
bir illüzyon olduğunu vurgulamıştır. (Newhall, 2009: 17)
Niepce’in de bahsettiği The Conflagration in the Valley
of Goldau adını taşıyan resim, yıkıcı (katastrofik) bir doğa
olayını anlatmaktadır. 1806’da İsviçre’de gerçekleşen çığ
felaketine ait olan bu resim farklı renkteki ışıklar ile manipüle edilir. Resim, parlak bir günışığı ile aydınlanan bir vadi
resmi ile başlar. Resmin arka planında zirvesi karla kaplı
dağları göstererek ve karararak devam eder. Bu kararma
adeta bir felaketin habercisi gibidir. Bu dağların eteklerinde İsviçre’nin dağ evleri bulunma, İneklerin çan sesleri de
resmin gerçekçi niteliğine katkıda bulunmaktadır. Bir fırtına çıkar ve kararmış olan vadide aniden yağmur başlar. Ve
sadece flaşlarla aydınlatılan bir ortam oluşur. Bu da gök
gürültüsüdür. Köyde yaşayanlar evlerinden çıkar ve olaya
bakarlar. Ancak daha sonra büyük bir çığ kopar, insanların
üzerine düşer ve orada insan izi kalmaz. Bulutlar azalırken
ay ışığı gökyüzünde yükselir. (Lowry, 2000: 5-8) (Resim
8-9) “
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6. Daguerre ve Dagerotip

Resim 8-9 : The Conflagration in the Valley of Goldau

Daguerre’in Dioraması’nda sergilenen eserlerinden bir
diğeri, The Effect of Fog and Snow Seen through a Ruined Gothic Colonnade (1826)’dır. Paris Dioraması’nda 24
Eylül 1824’ten 14 Ağustos 1825 tarihine kadar sergilenmiştir. Resimde hayali bir Romanesk yapı görülmektedir. Resimde iki figür yer alır ve İskoç eteği giymişlerdir.
Resim romantik bir üslupta resmedilmiştir. Caspar
David Friedrich ve Karl Friedrich Schinkel’in resimlerinin etkileri görülür. Karanlık, ıssız resimde izleyici
bu ruh haline girer, yapının sütunları arasındaki sis
dalgası izleyiciyi de kaplar. Ancak daha sonra sis dağılır
ve vadideki ağaçlar ortaya çıkar. Resimdeki bu hüzünlü
hava yerini güneşli sımsıcak bir ana bırakır.(Hyde, 1988:
119) (Resim 10)

Resim 10 : Louis Jacques Mandé Daguerre
The Effect of Fog and Snow Seen through a Ruined Gothic Colonnade
1826

Daguerre, Diorama’da sergilediği bu eserlerin resimlerini yaparken ve camera obscura ile sergilemelerini
yaparken optik konusunda yaptığı çalışmaları hızlandırmış, aynı şekilde ışık konusundaki uzmanlığını da
geliştirmiştir. Camera Obscura kullanmak onun rutin
işlerinden bir tanesi olmuştur. (Berger, 2000:20-21) 1

Daguerre’in günümüzde tanınmasını sağlayan, onu
yüzyılın en önemli sanatçı ve bilim adamlarından birisi
haline getiren icadı kendi adını verdiği Dagerotip’tir.
Onu, fotoğrafın babası, fotoğrafın mucidi olarak adlandırılmasına sebep olan bu buluşudur. O; ilk dagerotipini
1837 yılında çekse de araştırmaları 1820li yıllara inmektedir. Görüntüyü sekiz saatlik pozlama ile sabitleyerek dünyadaki ilk fotoğrafı çeken ve bu buluşuna helyograf adını veren Nicephore Niepce’in onun bu buluşu
yapmasında etkisi büyüktür. Çünkü Daguerre ve Niepce
4 Aralık 1829 tarihinde on yıllık bir anlaşma imzalamış
ve Niepce çalışmalarını Daguerre ile paylaşmıştır. Kısa
süre sonra ölen Niepce’in ardından Daguerre görüntüyü sabitleyebilmek için yoğun bir çalışma içine girmiş
ve bunu başarmıştır. (Newhall, 2009: 18) Dagerotip
icadından sonra tüm dünyada büyük ilgiyle karşılanmış,
‘daguerreotypomanie’ adı verilen bir çılgınlık başlamıştır. Dagertipin ilk uygulama alanı, pozlama süresinin
uzunluğu nedeniyle mimari olmuştur. 1840-1844 yılları
arasında 114 seyahat görünümünün içinde yer aldığı,
Susan Sontag tarafından ilk foto safari olarak adlandırılan Excursion Daguerriennes için fotoğrafçılar dünyanın
en güzel görünümlerini çekmek için dünyanın dört bir
yanına dağılmışlardır.(Sontag, 2008: 103) Avrupa, Orta
Doğu ve Amerika’da çekilen bu dagerotipler akutint
baskı yöntemi ile çoğaltılmış ve satışa sunulmuştur.
(Newhall, 2009: 27) Dagerotipin bir diğer uygulama
alanı ise portredir. Dünyanın dört bir yanında portre
stüdyoları açılmış ve portre alanında da çok yoğun bir
görüntü üretimi olmuştur. (Frizot, 1998: 41-46)
Daguerre, hükümet tarafından tanınmadan ve finansal
destek sağlanmadan önce bu çalışmalarını bir sır gibi
saklamıştır. Dagerotipin kamuoyuna duyurulması ise
ancak hükümet tarafından kabul edilip istenilen finansal
destek sağlandıktan sonra açıklanmıştır. İcada oy
verecek olan hükümet temsilcilerine dagerotip örnekleri gösterilmiş ancak bu dagerotiplerin oluşturulma
yöntemi ile ilgili bir açıklama yapılmamıştır. Daguerre’in
buluşu 2 ve ya 3 Ağustos’ta onaylanmıştır. Bunda dönemin en önemli kişilerinden birisi olan Paris Bilimler
Akademisi başkanı François Jean Arago’nun (1786-1853)
bunda etkisi büyüktür. O, 1838 sonunda örnek dagerotipleri görmüş ve bunun Fransa hükümetine geçmesi
için çalışma başlatmıştır. Ocak 1839’da akademiye
rapor olarak sunmuştur. 7 Ağustos’ta Dagerotip buluşu
kral tarafından Daguerre ve Nepce’e hayat boyu maaş
bağlanarak onaylanmıştır. Buna göre Daguerre yılda
6.000 frank, Niepce ise 4.000 franklık maaşı elde etmiştir. 19 Ağustos’ta ise Dagerotip, yani fotoğraf Arago
tarafından tüm dünyaya açıklanmıştır. 2 Bu icat hakkın-

2

1

Silver Canvas, s. 5-8.
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19 Ağustos sabahı Paris Bilimler Akademisi çok hareketli
saatler geçirmiştir: “Saat on birde bile büyük bir kalabalık
vardı. Üçte enstitünün kapılarında neredeyse bir isyan yaşanıyordu. Tüm Paris, halka ayrılmış sıralara akın ediyordu.
Yabancı bilim adamlarının da hazır bulunmaları, buluşun

daki bilgiler Historique et Description des procedes du
daguerreotype et du Diorama (1839) adı ile basılmıştır.
Bu kitapçıkta Daguerre’in portresi, bu yöntemin açıklaması ve dagerotip çekmek için zorunlu olan ekipmanın
çizimleri yer almaktaydı. (Lerner, 2014: 227)
Dagerotip, oluşturulması zor birçok kimyasal süreç
sonucu elde edilir : “1) Kimyasal olarak saf, gümüş bir
tabaka ile kaplanmış bakır levha alınır, iyice parlatılır
ve bir çerçeve içine yerleştirilir. 2) Çerçeve bir kutuya
konur. Gümüş ile kaplı bu yüzey, metali altın rengine
boyayacak iyot buharına tabi tutulur. 3) Levha kasnaklanır. Bir sat içinde kullanılmamalıdır. Pozlama süresi 15
ila 30 dakikadır. 4)Pozlamadan sonra levha 600 ısıtılmış,
civa ihtiva eden bir kutuya aktarılır. Burada resim ortaya
çıkar. Gelişme, sarı camdan bir pencerecik yardımı ile
incelenebilir. 5)Ardından levha saf suya ve deniz tuzu
ya da sodyum hiposülfüt eriyiğine batırılır, sonra da bol
arı sıcak su ile yıkanır.” (Atay, 2002: 521) Dagerotipin
en önemli özelliği görüntüleri çok keskin bir şekilde
yansıtmasıdır. Çoğaltılması mümkün olmadığı için de
biriciktir.
8 Mart 1839 tarihinde Diorama’sında çıkan yangın
sebebiyle Daguerre’in ilk yaptığı deneyler ve notları
günümüze ulaşmamıştır. Daguerre’in çok yönlü ilgi
alanı ve çok yönlü kişiliği onun çektiği dagerotiplere de
yansımıştır. O, birçok türde ve konuda dagerotip çekmiştir. Natürmort, mimari detaylar, gravürler, rölyefler,
halılar, fosiller, deniz kabukları, Notre Dame, Tuileries,
the Palais Royal, the Quai Voltaire gibi Paris’in önemli
yapılarını, bölgelerini (Fotoğraf 2) ve Paris’in en önemli
bulvarlarından birisi olan Boulevard du Temple’ı (Tapınak Bulvarı) çekmiştir. En erkeni 1841 yılında çekilmiş
olan portreler (Fotoğraf 1), ayı fotoğraflamak için yaptığı
çalışmalar, mikroskop yolu ile çektiği dageroipleri tıpkı
hayatı gibi eklektik bir yapı arz eder. (Newhall, 2009: 19)

Fotoğraf 1 : P Louis Jacques Mandé Daguerre,
Sanatçının Portresi, 1843.

Fotoğraf 2 : P Louis Jacques Mandé Daguerre, Paris Görünümü.

Daguerre’in ilk dagerotipi Still Life ya da The Artist’s
Studio olarak geçen ancak Interieur d’un Cabinet
Curiosite olarak da adlandırılan adlandırdığı eseridir.
(Fotoğraf 3)

kısa bir süre içinde ülke sınırları dışında bile ne denli büyük
bir ilgi uyandırdığının bir göstergesiydi. Arago, yöntemin
teknik detaylarını bizzat kendisi anlattı. Kendisini dikkatle
dinleyen topluluğa, fotoğrafın bilim için çok yararlı olacağını
belirtti. Arkeoloji yeni teknik sayesinde ne kadar zenginleşecekti! Thebai, Memphis ve Karnak’taki anıtların sadece dış
yüzeylerini kaplayan hiyerogliflerin sayısının milyonları aştığı
düşünülecek olursa bunların kopyalanması için onlarca yıl
geçmesi ve bir ressamlar ordusunun bu işe yönlendirilmesi
gerekirdi. Ama dagerotip sayesinde bir tek kişi bu işi tek
başına başarıyla tamamlayabilecekti. Astronomi bilimi de bu
buluş sayesinde zenginleşecekti. Gezegenimizin fotoğraflarının bile çekilmesinin beklenebileceğini belirtiyordu. Yani
astronominin de en uzun ve en hassas çalışmaları sadece
birkaç dakika içinde tamamlanabilecekti. (Freund, 2006: 28)

Fotoğraf 3: Louis Jacques Mandé Daguerre, The Artist’s Studio, 1837.

111

Daguerre’in bir diğer dagerotipi Boulevard du Temple
(1838)’dır. (Fotoğraf 4) Bu dagerotipi Diorama binasında
bulunan kendi stüdyosundan çekmiştir. Bir tanesi sabah
saat sekizde, diğeri ise gün ortasında çekilmek üzere
iki adettir. Bu dagerotipte, Daguerre, camera obscurasını kentin en işlek bulvarlarından birine yöneltmiş
ve bu bulvarı tüm ayrıntısıyla belgelemek istemiştir.
Ancak uzun pozlama sebebiyle bulvarda tek bir figür
görülmektedir o da ayakkabısını boyatan ve pozlama
süresi boyunca sabit duran bir kişidir. Bulvarın yoğun at
arabası ve insan trafiği belgelenemezken bu kişi de tarihte fotoğrafı çekilen ilk kişi olarak yerini alır. ( Koetzle,
2008: 21-22)

platformlardan bir tanesi edebiyattır. Civa Sanrıları adı
ile Türkçeye çevrilen roman, Daguerre hakkında yazılan
kitaplardan ve Daguerre tarafından yazılan notlardan
yararlanılarak yazılmıştır, bu nedenle hayatı hakkında
önemli bilgiler içermektedir. 3
Onun yer aldığı diğer alan ise The Daguerreian Society
adı verilen topluluktur. (http://www.daguerre.org/ ) Bu
topluluk, dünyanın dört bir yanından insanları fotoğraf
tarihi ile ilgilenen insanları bünyesinde barındırmaktadır. Dagerotip yönteminin sürdürülmesi için uygulamalı
çalışmalar yapmakta, sempozyumlar düzenlemekte
ve araştırmalar sürdürmektedir. Sitede Daguerre’in
biyografisi ve çalışmaları ile ilgili birçok bilgiye ulaşmak
mümkündür.
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7. Sonuç
Sonuç olarak, Daguerre, 19. yüzyılın başkenti Paris’te
toplumun panorama ve Diorama ile birlikte değişen görme biçimlerine tanıklık eden ve bunda payı olan önemli
bir sanatçıdır. Diğer yandan yaptığı manzara resimleri,
perspektif çalışmaları, litograf baskıları ile günümüze
çok önemli eserler bırakmıştır. Onun bütün bu çalışmalarının fonunu ise Paris oluşturmaktadır. Paris pasajları, önemli yapıları, doğası ile Daguerre’e ilham kaynağı
olmuştur. Günümüz fotoğrafçıları da Daguerre’den hala
ilham almaktadır. Paris, en çok belgesel fotoğraf projesi
yapılan kentlerdendir. Bunda Daguerre’in etkisi büyüktür. Daguerre, Legion d’Honour (Onur Madalyası) alarak
çok önemli bir kariyer elde etmiştir ancak en önemli
buluşu fotoğraftır. Günümüzde cep telefonları ile sayısız
türde fotoğraf makinesi ile fotoğraf çekmek çok kolay
olsa da, hatta instagram gibi uygulamalar ile fotoğraf
çekmek artık nefes almak ile eşdeğer bir hale gelse de
Daguerre ve onun bu icadı hala önemini korumaktadır.
Eklektik sanat hayatı, eşine az rastlanır bir örnektir.Daguerre, bütün bu çalışmaları ile tarihte çok önemli bir
yere sahiptir. Onun çalışmaları günümüzde de büyük ilgi
görmektedir. Onun günümüzde varlığını gördüğümüz
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ÖZET ABSTRACT
Sanat eğitimi almak için sınava tabi tutulmak veya
sanat bölümlerinde okumaya mecbur kalınması,
Türkiye dışındaki ülkelerde sıklıkla karşılaşılan bir
durum değildir. Ülkemize özgü bu zorunluluk halinin
eğitimci- öğrenci ayakları açısından karşılıklı/çeşitli
rahatsızlıkları vardır. Eldeki araştırma ve gözlem
metni öğrenci başarı düzeyleri göz önünde bulundurulmadan örgün sanat kurumlarında okuyan, mezun
olmak üzere olan veya hali hazırda eğitim-öğretim sisteminin dışında kalan sanatçı ve eğitimci adaylarının
çoğunun yüzleştiği bir sorun olarak dikkat çekmektedir. Biçimsel düzenlemelerin ağırlıkta olduğu ancak
yapısal güncellemelerin eser miktarda gerçekleştiği
güzel sanatlar fakülteleri eğitim öğretim ajandaları/
programları öğrencileri bir kat daha içinden çıkılmaz
bir zihinsel bulanıklığa düşürmektedir. Bu bulanıklık kabaca iki ana çelişkiden kaynaklanır. İlk olarak
amacı, hayalleri, tutkusu ve bilgisi olmayan isteksiz
bireylerin koşullar yüzünden sanat eğitimi sisteminin
içine çekilmesi ve orada tutunmayı ve kök salmayı
bireysel olarak arzulamaması. İkincisi ve belkide
yazının yazılmasının motivatörü sayılan kurumsal
sistemin eğitime dair tercihlerinin net olmaması ve kurumun köhneleşmiş yapılarda ısrar etmesi olarak tarif
edilebilir. Bu çalışmada sanat eğitiminde karşılaşılan
sıkıntılar betimsel çözümleme yöntemi ile ele alınacaktır. Problemi oluşturan yapıların eleştirel analizleri, sıkıntının anlaşılması ve yeni eğitim modelleri
ve pratiklerinin yeniden ele alınmasını özendirmesi yoluyla amaçlarını ve hayallerini kaybetmiş öğrencilerin
hayata kazandırılmasına bir katkı sunması açısından
kıymetli görülmektedir.
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Being obliged to have an examination or to study in art
departments to receive art education is not often in
other countries but Turkey. There is mutual and diverse
inconveniences of this obligatory situation -which is
unique for our country- from academician and student point of views. A research and observation paper
is most of the time a problem for students who are
enrolled at formal art schools without considering their
success levels; for students who are about to graduate
and for candidates who are willing to be academician
or artist. Faculty of Fine Arts and their programs that
constructive structures are at great weight but not
structural updates so, cause students to have confusion
even more. This confusion is basically due to two main
contradictions: First, taking unconcerned, disinterested
and uninformed people into art education system due to
their conditions and also their unwillingness after they
find themselves in world of art education. Second,- and
maybe the main reason for this paper- is lack of clarity
in preferences about institutional education system and
its insistence to continue on its decayed-old structures.
This study will present the problems in art education
through descriptive analysis method. This study is important to contribute positively in students’ educational
perspectives and encourages them whilst facilitating
new educational models and practices and criticizing
the structures that causing the problems.

Giriş
Günümüz sanat ortamına girmeye aday öğrencilerin,
halen bu ortama nüfuz etmeye çalışanların veya bilfiil
içinde olanların çektikleri sıkıntıların, kararsızlıkların,
açmazların ve düşünülerin Türkiyede ki örgün sanat
kurumlarının startejileri ve yaklaşımlarının belirsizliği
üzerinden açıklanmasına çalışılacaktır. Çalışma boyunca yapılan saptamalar eğitim kurumlarında karşılaşılan
ve fark edilen çözümsüzlükler betimsel analiz yöntemiyle ele alınacaktır. Sanat eğitiminde gözlemlenen sorunları iki farklı sanat eğitimi anlayışı üzerinden analiz
etmeye çalışacağız. Bu anlayışları geleneksel ve güncel
sanat eğitimi olarak adlandırabilirim.
Bu konuyu irdeleme isteği; kişinin sanatsal varoluşundan tatminsizliğinin, küresel yaratım dünyasında
kendini yersiz yurtsuz hissetme duygusunun, dünya
sanatçısı olma arzusuyla kendi özüne yabancılaşma
kendi özünü oluşturan belleğinden koparılma ve güncel
olan ile organik bir bağ kuramama sonucu hazır görselliği kullanma kolaycılığına düşmesinden kaynaklanır.
Sanatçının yüz yüze olduğu en büyük açmazlardan biri
köken ve donanım olarak biçimci ağırlıkta yetişmiş,
hissetmiş, düşünmüş ve haz duymuş olmasına rağmen
metinselliği ve kuramsallığı resmin merkezine koyması
salık verilmiş, değer kazanmasının buna bağlanmış
olmasıdır. Ancak alıştığı sevdiği biçimcilik onun fikri
kabuğunu sertleştirmiş, esnekliğini kaybeden her şeyin
kırılganlığının artması gibi yeni fikirleri içselleştirmekte
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ve anlamada bocalamıştır.
Sanatçının bir diğer açmazı geleneksel çizgiden sapmadan kendi içine dönmesi ve orada mahkûm hayatı
yaşaması, kendini yenileyecek, aşacak yollar üretememesi, kendine ve yaptıklarına beslediği inancın tutsağı
olmasıdır.
Güncel olan sanatın bıraktığı hormonlu tadı mı yoksa
geleneksel olanın bilindik ve kendini yenilemeyen yavan
tadı mı? Günümüz sanatçısı hangisine ne kadar yakınlaşacağını tam olarak kestirememektedir. Çoğunlukla
çözümü ikisini birbirine iliştirmekte bulmaktadır. Ya
eski bir içerik üzerine yeni bir söylemi yamalar, ya da
yeni bir zemin üzerine eski bir söylem oturtur. Her iki
durumda da zemin çarpıklaşmış, güncel veya geleneksel denemeyecek hibrit bir biçime bürünmüştür. Böyle
bir ortamda gerçeklik, ne modernlerin onun hakkında
yürüttükleri fikirlere uymuştur ne de gelenekçilerin
kafasındaki görüntüye benzemiştir. Uyum eksikliği iki
durumda da kendisini hissettirir.
Geleneksel-Güncel sanat eğitimindeki açmazların
nedenleri şöyle öngörülebilir: 1980’lere kadar Türk
resminin batıya öykünmeci taraflarının ağır basması,
kendine özgü açılımları ve gelişim aşamalarını yerine
getirememiş olması, düşünce üretme, eleştirme ve
sorgulama kanallarının tıkalı olması Türk sanatçısının
sadece yaptığı resmin arka planında yer alan düşünselliği bilmemesinden değil o düşünsel çıkışları yeterince
önemsememesinden kaynaklanır.1
Türk resmi, bugün de süren, aslında bir çocukluk hastalığı olması gereken yapısal bozukluğunu her zaman bir
bilinç sorunu olarak yaşamıştır; yani, sadece karşısında duran olguyla birebir denklikler kurmak, o olguyu
kendisiyle bağlı kalarak yinelemek istemiş, fakat onu
dönüştürme ve yeniden üretme çabası içine girmekten
hep kaçınmış, hep uzak durmuştur. Bu da Türk resmini
sadece görsel/jestsel bir tavra indirgemiştir. Hasan
Bülent Kahraman batılı anlayıştan çok onun görselliğine
tabi olunmasını şu şekilde eleştirir. Cumhuriyet ideolojisinin peşin hükümlü ve aceleci kültür politikalarına;
yüksek bir inançla, gözü tamamen kapalı batılılaşma
tavrına bağlayabiliriz. O muhakemeye göre, esas olan
Batı uygarlığıdır ve Batının teknolojik gelişme tarihine
bağlı olarak sağladığı kültürel yapılanmalardır (Kahraman, 2008).
Batı figür resmi mi yapmıştır? Öyleyse doğru olan odur; yapılması gereken de odur. O gelişmenin karşısında duran ve
kendisine farklı bir yörünge çizmiş olan İslami yaklaşımlar
figürü görsellikten dışladıklarına göre yanlıştırlar. Çünkü,
bu yaklaşımlar kısıtlı, dar kafaların ürünüdürler; nitekim,
toplumun görsel bilincinde belli açlıklar, belli boşluklar
yaratmışlardır... Bu nedenlerle, Batıya yönelmeye başladığımız herhangi bir dönemde yapılması gereken resim de

1

Biçimce, “görünüş”çe yapılan her yenilik, içerikçe, “öz”ce her
yeniliği dışlar (Çalışlar, 1982).

Batılı resim olmalıdır; Batı resminin temel değer yargılarını içeren bir üretim olmalıdır (Kahraman, 2008).

Türkiye’den yurtdışına gelişmeleri izlemeye giden ressamların çoğu batının gelişim ve ortaya çıkardığı sanatsal akımların arkasındaki nedenleri anlamaya odaklanmamıştır. Çevresinde olanlardan habersiz sanatçılar
bir biçimde tekniğin olanaklarını ve o akıma dair görsel
unsurları öğrenerek bu bilgilerini ülkelerinde genç
kuşaklara aktarmışlardır 2 . Batının belli bir içerikten
beslenen bu yeni biçimlerini Türkiye sanatına sadece
biçimsel bir yönüyle sokmak Batıdan esinlenmek değil,
batı görselliğini ithal etmektir. Böylelikle dışardan yurda
dönen ressamların bir çoğu bu alıntı görselliği kaygıya
düşmeden gençlere öğretmişlerdir. Bu da Türk resminde ne olursa olsun batılılaşma adına Aziz Çalışlar’ın
deyimiyle “sahte yenilik” lerin öğretilmesi tanıtılması
olmuştur. Batının içeriksel ve biçimsel her devriminde
Türk ressamlar da, önceki yenilikler ile herhangi bir
organik bağ kurmadan batıda taze çıkan o yenilikleri
tekrar etmişlerdir. Bu yaklaşım ulusal bir kültür yerine
aranjman bir kültürün oluşmasına ön ayak olmuştur.
“Batı merkezli görsel ve düşünsel temeller üzerinden
beslenen sanat eğitiminin kısmi yerellikleri olmasına
karşın; ulusal değerler üzerinde hakimiyet kurucu ve
öz yıkıcı tarafları ağar basmıştır. Batı kaynaklı sanatsal
birikim Batı’nın düşünsel birikiminden kopuk, bağımsız,
özgür değildir. İkisi birbiri içinde erimiştir. Teknolojik,
kültürel ve toplumsal olarak gerçekleştirdiği üretimin
somut ve nesnel yansımaları sanatı etkilemiş ve o
doğrultuda ivmelendirmiştir” (Kahraman, 2002, s. 8).
Batılı kültür- sanat tekelleri ortaya attığı oyunu kendi
kurallarını göre oynamakta ve kendisini merkez alanlara o kuralları dikte etmektedir. Bunun izahı aynı gelişim
atılımlarını gerçekleştirememek, kendine özgü açılımları ve anlam alanlarını yaratamamakta yatmaktadır.
Böylesi bir durumda sanat eğitimi alan bireylerin
kendi öznellikleri ve kendine has özellikleri deformasyona uğramış karar vermede aciz, özgür davranması
gölgelenmiştir. Yapay bir serbestlik içinde yapıştırma
beğeni süzgeçleri oluşturulmuştur. Pastiş 3 bir üretimin
sınırlarında yaşaması sağlanarak her zaman batının bir
adım arkasından takip etmesi beklenmiştir. Şayet kendi
özüne dönmeyi düşünürse de folklorik olduğu söylenerek naif bir sanat sınıfına sokulmuş, ikinci sınıf bir üretim/yaratım olduğu gerekçesiyle dikkate alınmamıştır.
Bu yüzden yeni kuşağın iktidarın egemenliği altında,

2

3

Avrupaya gider sadece izlenimcilere bakıp döner geriye, bu
arada yirminci yüzyıl patlamış, her şey hallaç pamuğu gibi
atılmıştır, kimsenin umuru olmaz. Ardından onların öğrencileri gönderilir aynı topraklara, onlar da yıllar yılı Lhote Leger atelyelerinin müdavimleri olurlar ve sonunda rahmetli
Elif Naci bunu oldukça da çarpıcı bir biçimde vurgular ve
biz, der, dünyaya bu iki atelyenin penceresinden bakıyor ve
oradan neyi görebiliyorsak onu alıp getiriyorduk geriye.
Başka sanatçıların eserlerini taklit etmeyle oluşan sanat
eseri.

araçlaştırılmış direnç göstermeksizin kendi gözleriyle göremediği bir geleceğe doğru sürüklenmesi garip
karşılanmamalıdır. Kounellis, günümüzde gençlerin
hiçbiri, değerlendirmeyi denetleyebilecek kadar özgür
olmadığını ve bunun hareketsizlikten, aşağılanmadan
başka bir sonuç yaratmadığını; yeni kuşağın natüralist,
tüketilebilir, ideoloji karşıtı ve folklorik bir kuşak olduğunu söylemektedir. (Beuys, Kounellis, Kiefer ve Cucchi,
2005, s. 73,74)
Değerlerin yitimi sınırların başkaları tarafından belirlenmesi ve gösterilen yönde zorunlu gidişi de peşinden getirmektedir. Kurduğunuz cümlelerin yaptığınız
hareketlerin fiziksel ve görsel taklitten öteye gitmemesi
kaçınılmazdır. Böylelikle her zaman atılan yeni adımın
açtığı ize basmak ve o izlerin oluşturduğu alan içinde
konuşmak, bağırmak, çırpınmak, ve küfretmek zorunda
kalınacaktır.
24 Haziran 1949 tarihli Ulus Gazetesi’nde Leman Tantuğ’un resim sergisi için şu eleştiri yapılıyor:
“ Genç ressam Allah’a şükür ki Akademizmin o berbat
cenderesine kendini sığdırmamış, resimlerinde bir
genişlik var. Renkler alabildiğine bizimdir” (Koyuncu,
2003, s. 139).
Renklerin batıdan devşirme olmadığı söylenirken
aslında doğulu olduğu ima edilmektedir. Oysa ne yazık
ki günümüzde doğunun hakim güçleri kendilerini batıya
taşımışlar ve oradan yönetilmekte, oraya göbekten
bağımlı hissetmektedirler. Böylelikle doğulu olanın her
zaman içinde taşıdığı devrimci enerjisi içinden emilerek,
batılı bir karaktere bürünmüş bir biçimde aşırı folklorik
yerelliklerin peşine düşmüştür.
Sanatın ulusallığı fikri içinden çıkan ressamlar artık
sadece piyasanın ve gücün emrinde kendini otantikleştirecek her planı kabul etmeye gark edilmiştir. Bu
düzenin içine girmeye kendine bir kontenjan oluşturmaya çalışan kadrolu olmayı isteyen her ressama, yerleşik
düzenin kendine içkin kuralları(illusio4) sessizce kabul
ettirilmiştir.
Ne varki düzeni benimsemeyi, onu sürdürülmeye
değecek nitelikte kılmayı sağlayan, düzenin ve beklentilerinin değerlerine inanmaya yönelik belli bir biçimin, bu
düzenin özünde yer aldığı ve illusio içinde etken kişiler
arasındaki gizli anlaşmanın, bunları düzen içinde karşı
karşıya getiren rekabeti temellendirdiği ve düzenin kendisini oluşturduğu da bir gerçektir. Kısacası illusio, aynı
zamanda, en azından kısmen ürünü de olduğu düzenin
işleyiş koşuludur (Bourdieu, 2006, s. 350).
Sanat eğitimindeki açmazların olası cevabı belki de

4

İllusio, eyleyicinin iştirak ettiği bir toplumsal oyundaki kozlara olan temel inancını anlatır, zira bu kozlara inanmadan
eyleyici o bağlam içindeki ilişkilere katılamaz. Gerekli inancı
bu ilişkilere yatırabilen eyleyici, oyunu oynayabilme yeteneğini kazanmaya başlar.
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bu iki yaklaşımın açıklanmasında yatmaktadır. Önce
sanatta gelenekselliğin ve geleneksel eğitimin ne olduğuna ve hemen ardından güncel sanat eğitiminden ne
anlaşıldığına bakalım.

Gelenekçi Sanat Eğitiminde Açmazların
Nedenleri
Gelenekçilik ve geleneksellik birbirinden farklı kavramlardır ancak çoğu kez bu iki kavram karıştırılmaktadır.
Gelenekçilik, gerçeği geçmişte bulan ya da geçmişi özleyen öğretilerin genel adıdır. Genel olarak Hesiodos’tan
Rousseau’ya kadar geçmişi özleyen ve öven öğretiler
gelenekçidirler (Hançerlioğlu, 1996). Bunu yerleşikleşmiş ve kurumsallaşmış olanı modern olana tercih
etmek olarak da açıklamak mümkündür.
“Kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen ve topluluğun üyeleri arasında ortak ve özel bir ruh ve dolayısıyla sağlam
bir bağ oluşturan her türlü alışkı, ananevi ve tradisyonel
olana da geleneksellik denir” (Ağakay, 1969, s. 283).
Gelenek; bir toplumda, bir toplulukta eskilerden kalmış
olmaları dolayısıyla saygın kabul edilen, alışkanlıklar,
kültürel kalıntılar, kuşaktan kuşağa iletilen töre, bilgi-beceri, davranışlar yani bir toplumun ortaya koyduğu
sosyal-kültürel-tarihsel değerlerin toplamıdır. (Görsel
sanatlarımız da bunlar : minyatürler, hatlar, nakışlar,
çiniler, halılar, kilimler, vb.)
Geleneksel değerlerin yapıcı bir dönüşüme uğrayamamasının temel nedenlerinden biri, zanaat yaratımlarının
ikinci sınıf olarak görülmesi nedeniyle hafife alınması
ve onu özümseyebilecek, üzerine eğilmeyi gerektirecek
bir öneme sahip olmadığı düşüncesidir. Evrensel bir
çıkarım yapma gücünden yoksun olduğuna inanılan ve
hor görülen geleneksel öğelerin işlevini sadece tematik
ve biçimsel kopyalarını dışarıdan getirilen yeni bir teknik
ve araç yardımıyla oluşturmak sanatçıyı hem kendi
geleneklerinden beslenen hem de yeniyi kullanan bir
pozisyona taşıdığı düşünülmüştür. Oysaki ulusal bir
karakter oluşturmada bunlar yetersiz kalmış, sanatçı
içinde bu durum hem ulussallık hem de evrensellik anlamında büyük bir katma değer sağlayamamıştır. Ulusal
üretimdeki yabancı hegemonyasını Elif Naci mecazi
bir dille, bizim sanatımızın yabancı dilde konuştuğunu,
tercüme, adapte tablolarımızın yanında tek bir telif eserimiz olmadığından üzülerek söz etmektedir.
Türk resim tarihinde buna örnek olabilecek birçok
sanatçıya ve çalışmasına rastlamak mümkündür.
Örneğin Andre Lhote, Hans Hoffmann, Fernand Leger
ve Gromaire gibi ünlü hocaların atölyelerinde çalışmış
Cemal Tollu’nun, Anadolu insanın yaşamını konu edinmiş çalışmalarında izlenimci duyarlılık, sağlam deseni
ve kübist biçim anlayışı sadece temanın yerelliğinden
ötürü ulusal bir çıkarım yapmasına yetmemiştir (Resim
1). Nurullah Berk’in “Nargile içen Adam” ında da benzer
yaklaşım görülmektedir.
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Resim 1. Cemal Tollu, “Ankara Keçileri”,
Tuval üzerine yağlı boya, 90,5 x 121 cm.

Hem gelenekçi sanat eğitiminin sanatı kutsallaştırması
hem de güncel sanat eğitiminin sanat yapıtının gerçekliğini manipüle etmesinin temelinde ortak bir sorunun
yattığını görmekteyiz. Bu durum akılsallık ve akılsallaştırma ile ilintilidir. Akıl olayların gerçek ya da hayal,
öznel ya da nesnel olup olmadığını anlamamızı sağlar.
Akılsallık ise hata ve yanılsamayı fark etmemizin ve ona
engel olmamızın ön koşuludur. Eğer akılsallık kendinin tartışılmasına izin vermez ve her türden eleştiriye
karşı kendini korursa içine kapanarak akılsallaştırmaya
dönüşür. İşte böyle bir durumda kişi hata yaptığının
farkına varmaz ve akılsal davrandığına kendini inandırır.
Kendini yalanlar üzerine mükemmel ama tek taraflı,
tümdengelim veya tümevarım yoluyla, bir mantık silsilesi içine oturtarak kendisini tartışılmaz bir noktaya taşır.
(Morin, 2010, s. 4,5) Akılsallaştırma gelenekçi eğilimlerde kendini çeşitli yollarla ortaya koymaktadır. Bunlardan en önemlisi görselliğin biçem boyutunda ısrarcılığı
(panoptisizm5) ve onun sanatsal yaratımın merkezine
koyularak değerlendirilmesi sayılabilir. Üslubu olmayan birinin kendi gramerini oluşturamayacağından ve
böylelikle çalışmalarının yetkin bir yaratıma dönüşemeyeceğinden bahsedilmektedir, ancak akılsallaştırma
çerçevesinde konuya baktığımızda tutucu biçim sahiplenmeciliğinin kişiyi sadece o formlarda kemikleşmeye
itmesi, onun mutlak doğruluğuna güvenmesine, bu
yüzden de sanatçıyı, ihtiyacına uygun form farklılıklarını
kullanmaya yönelik sempatisini kaybetmesine neden
olabilir. Bu durum bir anlamda da sanatçının kendi
yarattığı tüm değerlere karşı çıkması, kendine ihanet
şeklinde anlaşılmış ve sanatçılar tarafından bu risk
göze alınamamıştır. Biçimde ısrarcılığın ve tutuculuğun
nedenlerini açık bir dille ifade eden J. B. Pontalis6’in
görüşlerine göre,

5
6

Panoptisizm: Görme duyusunun öne çıkarılması,
üstünlüğünün vurgulanması anlayışı.
Jean-Bertrand Pontalis: Fransız Psikoanalitik bakışın tanınmış filozoflarından biridir. 2006 yılında Medici Ödülü almıştır.

...düzene duyduğumuz sevgi, kaos terörünün, her binanın
eninde sonunda çöküşünün bir sonucudur. Biçimi olmayan
her şeyin ürkütmesi, tanımlanmamış belirli bir biçime
girmeyen her şeyin bizi korkutması sonucunda oluşan
bir duygudur. İnançlarımız madde bağımlılığı gibi takılıp
kaldığımız inançlarımız, zihinsel düzenin başarısızlığını
yatıştırma yolumuzdur” (Robins, 2007, s. 50).

Güncel akılsallaştırma pratiğinin daha kavramsal bir
boyutta meydana geldiğini görmekteyiz. Çağımızda hızlı
ve yoğun bilgi akışı ve iletişimin yaşanması, dilin zengin
bir imgesel alan yaratmasını sağlamış bu da söylemin
ağırlık kazanmasına neden olmuştur. Sol Le Witt bunu
1967’de yazdığı “Kavramsal Sanat Üzerine Tümceler”
inde şu şekilde vurgulamıştır:
“Düşünceler sanat yapıtı olabilir. Bunları herhangi bir
töze yükleyerek ifade etme zorunluluğu yoktur ve sanatçının belleğinden çıkmayabilirler.”
Bununla birlikte sanat kütlesel varlığına olan inancını
büyük ölçüde kaybetmiş, eserin katı hali yerini kelimelerin uçucu, merhametli ve narin gerçekliklerinin tesellisine bırakmıştır. Sanatın bilgi nesnesi olarak varoluşu,
düşüncenin ve kavramın ön planda olması belli düşünsel alt yapılara sahip olmayan ve özniteliksel düşünce
atılımlarını tamamlayamamış gruplar/kişiler tarafından
gereğince anlaşılamamış ya da yanlış anlaşılmıştır.
Türkiye’de gelenekçi eğitim-öğretim büyük ölçüde yüksek öğretim kurumlarınca yürütülmektedir.
Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri öğrenciye
teknik, araçsal ve yaratıcı fikir ortaya koymada, düşünce
geliştirmede özgür olunduğunun varsayıldığı ortamların
başında gelmektedir. Diğer fakültelere kıyasla güzel
sanatlar fakültelerine mensup öğrencilerin kendilerini
daha özgür hissettikleri bilinmektedir. Öğrenciler özgürlük fikrini severler ancak özgür davranmak sıkıntılı bir
süreçtir, sorumluluk ve direnç ister. Aslında öğrenciler
bir yandan özgür olmak isterken bir yandan da kontrol
altında tutulmanın rahatlığından vazgeçmek te istemezler. Biçimsel olarak özgür görünmek hem kurum
hem de öğrencilerin çıkarları yönünden örtüşmektedir.
Alman beyin araştırmacısı Gerhard Roth’un deyişiyle
“Özgür irade bir yanılsamadır”.
Öğretmen merkezli yönlendirmenin öğrencilerin
çıkarları ile uyuşması aslında onların kısıtlanmışlığını
deskleyen, sürdüren bir yapıyı gerektirir. Kısıtlanmışlığın görünmeyen boyutunun gelenekçi sanat eğitiminin
açıklanmasında yarar sağlayacağını düşünmekteyim.
Bu açıdan kurumun kendi içindeki açmazlarını öğrenciler üzerinde yapmış olduğu etkileri etraflıca incelenmeliyiz.
Kurum ve çalışanları kendini eleştirebilecek, yenileyebilecek esnekliğe sahip olmadığı sürece kurumun
sağladığı özgürlük taraflı ve sınırlı olacaktır. Kurumun
tutuculuğu, kendi alışkanlıklarını koruyarak devamlılığını sağlayacağına inanmasında yatar. Buna öğre-

nilmiş resim eğitimi/öğretimi teamülleri de denebilir.7
Bu yüzden kurum içi gidişatın korunmasında, radikal
değişimlerin iç dengeleri tepe taklak etmemesi, huzursuzluğa neden olmaması için özgürlükler ufalanarak
kimsenin dikkatini çekmeyecek boyutlara indirgenerek
teamüllere uyulmuş olur. Her değişim kurum içindeki
dinamiklerin, yeniye karşı adaptasyonunu zorlaştıracak
bir biçimde düzenlenmiştir8. Bu yapı esnek ve yenilenebilir olmak yerine aşırı uzmanlaşmış ve kırılgan bir
eğitim anlayışına, eğitimci kadrosuna sahip olduğu için
gereken uyumu sağlamada yetersiz kalacaktır. Akademik disiplinler arasındaki sınırları reddeden, disiplinlerarası çalışmalarıyla tanınan Fransız sosyolog ve filozof
Edgar Morin’e göre:
Aşırı uzmanlaşma (parçalara ayırdığı) geneli ve (ortadan
kaldırdığı) özü görmeyi engeller. Uzmanlaşmış bilgi özel bir
soyutlama biçimidir. Uzmanlaşma soyutla, yani çevresiyle
bağlarını ve iletişimini bir tarafa atarak bir nesneyi bağlamından ve bütününden çıkarır ve onu, aralarındaki sınırlarla, olayların sistemliliğini (parçaların bütünle olan ilişkisini)
ve çok boyutluluğunu keyfi bir biçimde bozan parçalı bir
disiplinin soyut kavramsal sektörünün içine yerleştirir. Somutla arasında bir kesinti gerçekleştirerek, hesaplanabilir
ve formelleştirilebilir olana ayrıcalık sağlayarak matematik
bir soyutluğa ulaştırır (Morin, 2003, s. 20).

Güzel Sanatlar Fakültelerindeki gelenekçi resim yaklaşımlarının bize göre en büyük açmazı bilginin değişkenliğine inandığı halde onu uygulayacak açıklıkta ve
esneklikte olmaması ile ilintilidir. Kurum içi dinamikler,
kendi uzmanlık alanlarının yıkımına ve dönüşümüne izin
vermediğinde, ya kırılganlaşarak küskünleşecek ya da
patronlaşarak otoritesini sağlamlaştırmaya çalışacaktır. -uyum sağlamak, anlamaya çalışmak ve kendi varoluş biçiminin tartışılmaya açılması, eğiticinin kendisinin
küçük düşürülmüş gibi hissetmesine neden olur- Bu
otoriteleşme zihnin kendi inancını koruması ve varoluş
dayanakları açısından hayati bir önem arz etmektedir.
Zihin böyle bir durum da kendine yalan (self- deception)
söyleyerek huzurunu korumaya çalışacaktır. Benmerkezcilik, kendini aklama gereksinimi, kötünün nedenini
başkasında arama eğilimi herkesin, kendi yalanını
araştırmadan, kendisine yalan söylemesine yol açacaktır. Kendini aldatma, bizi diğerlerinin söz ve eylemlerini
aşağılayıcı bir tarzda algılamaya, onların uyumsuz
olanlarını seçip düzgün olanlarını bir kenara atmaya,
bizi yücelten anılarımızı alıkoyup bizi lekeleyenleri
bırakmaya ya da değiştirmeye iten, yalan, içtenlik, inanç
ve iki yüzlülükten oluşan döngüsel bir mekanizmadır
(Morin, 2003, s. 68).
Kişinin kendini anlamaması veya geç anlaması baş-

7
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Resimdeki teamüller bir bakıma resmedilen şeyin, yani nesnelerin ya da insanların gerçekte nasıl olduklarını ya da nasıl
olmaları gerektiğini gösteriyormuş gibi çalışır. (Leppert,
2002, s. 21)
Atölye düzeni, ekipmanları, dersin içeriği, işleyişi, ve ders
saatleri.
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kasını anlamaması ya da geç anlamasına neden olur.
Kendi eksiklikleri ve zayıflıklarını kendinden gizlemesi
başkalarının eksiklik ve zayıflıkları karşısında onu daha
acımasız ve saldırgan olmaya iter. Öğrenciler bu tarz
davranış biçimlerine kendilerini uydurmaya ve benzer
kalıp yaklaşımlar sergileyerek akademide var olabilecekleri inancına kapılabilirler. Bu inanç kurumun/sistemin devamının da garantisi olacaktır.
Görsel ve biçimsel despotizm, düşünsel tutuculuk kadar
yıkıcı etkilere sahiptir. İçinde bulunulan bir diğer durum
ise biçimsel çıkarım ve oluşumun ruhani bir temele dayandırma isteği ve sanatçının icracıya benzetilmesidir.
Resmin, sanatçının kontrolünün dışında kendi yolunu
çizmesi gerektiğine inanılan görüşte, sanatçının aklın ve
bilgilerin kontrolünden kurtulma isteği olarak sıklıkla
ileri sürülen bu mistik yaklaşımın, sezinlediğimiz ama
kesin olarak bilmediğimiz ve tam da bu yüzden samimi
ve saf bir doğruya götürdüğü düşüncesi yatmaktadır.
Balthus’a (Balthazar Klossowski) göre ressamın, resmin serüveninde önemli olmadığına, sadece bir el, bir
aygıt, ulaştıran, kavuşturan daracık bir köprü olabileceğinden, nereye gittiğini her zaman kendisinin de bilmediği; hayalin, bilinmeyen, anlaşılamayan, gizli şeyin bir
ileticisi olduğundan bahsetmektedir (Vircondelet, 2001,
s. 74). -Balthus sanki sanatın ortaya çıkarılmasında
insanın bir çeşit operatör işlevi gördüğünü düşünüyor
gibi konuşmaktadır- Fazla zihinselliğin, aşırı şaklabanlıkların, el emeğini, el işini karmakarışık edebileceğini
ve böylece, ruha doğru yükselmeyi engellediğini dile
getirmektedir (Vircondelet, 2001, s. 114).
“İyi bir zanaatkâr ve iyi bir yol arkadaşı olarak ressamın
resme her zaman boyun eğmesi gerekir. Bu nedenlerle,
sanatçı yaratıcıdır demeye dilim varmıyor. Kendisine
dayatılan şeyi uysallıkla yerine getiren, uygulayandır
o”(Vircondelet, 2001, s. 145).
Balthus’un kendini bu derece araçsallaştırması sanatın yüceliği karşısında kendini küçük görmesi, aynı
zamanda da kendisini insanüstü bir üretimin işçisi gibi
konumlaması, aslında kibirin bir göstergesi olarak
algılanabilir.
Bu kibir belkide kuramsal temellendirme yerine usta-çırak ilişkisine benzer bir anlayışla eğitim ve öğretim
yapılmasının ürünüdür. Bu yaklaşım sanat eğitimcilerini
tembelleşmeye sürüklemektedir. Bilimsel süreçler
yerine yetenekli öğrencilerin ön plana çıkartılması, öğrencilerin sanat eğitimini ve bütünsel anlamda sanatın
anlamını yanlış veya eksik kavramalarına yani doğal bir
yatkınlığa (yetenek) sahip değillerse hiçbir zaman başarılı olamayacakları düşüncesini pekiştirmeye hizmet
eder.
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Güncel Sanat Eğitiminde Açmazların Nedenleri
Sanatın kendi düşünsel boyutunu kurması ve onda temellenmesi günümüze kadar ortaya çıkan bütün akımlar için geçerlidir. Ortaya attıkları fikirler kendi sanatlarını anlama, tarif etme, dayanak oluşturma ve temelini
oluşturan kuramsal yapı ile mümkündür. Bu durum, ne
izleyicilerin ne de sanatçıların dikkatini sadece kurama
odaklamasına neden olmamıştır. Sanatlarının temelinde bir teori yatmasına karşın ortaya konan ürünlerin
somut gerçekliği kuramı çoğunlukla gölgede bırakacak
oranda öne çıkmaktadır. Sanat artık kendini dayandırdığı kuramsal yapıları görselleştirmekten vazgeçmiş
onun yerine kendini kuramsallaştırarak bundan sayısız/
sınırsız görselleştirmelere geçmenin zengin, çılgın,
hastalıklı, kaotik, bencil temsil ve düşünme pratiklerinin
keyfini çıkardığı bir biçime bürünmüştür. Gelişen yeni
teknolojiler, küresel üretim ilişkileri ve buna bağlı yeni
tüketim anlayışı, bu bağlamda değişen yeni bir kültür
1980’lerden günümüze değin güncel sanata yön vermiş,
düşünüş, algılayış ve yaratım süreçlerimizi hızlıca metastaza uğratmıştır.
Modern anlayışın araçsal akılcılığını, ilerlemeciliğini,
evrenselciliğini ve bilgiye duyulan güvenin doğrusallığını
değiştirmek ve parçalamaya çalışmak, var olan ve sahip
olunan ön kabullerin reddedilmesinden oluşan postmodern istekler büyük ölçüde modern avangardizasyonun
kuralları eritme iştahından kaynaklanmıştır. Bütün
kurallar zorunluluklar ve modern düşünceye ait temel
bütün değerler yerlerinden sökülmüştür. Biçimin merkeziyetçi, akılcı, despotik hegemonyası yerini düşüncenin ve “ben”in sıradan hikâyesini anlatmasına, çevreyi
merkezin içine her türlü yerel anlatısıyla sokmasına
bırakmıştır.
Joseph Beuys’un deyişiyle artık plastik olan düşünce
olmuştur. Düşüncenin ön planda kalması ve izleyiciyle
yakalayıcı bir ilişkiye geçebilmesi için heyecan yaratacak bütün öğeler sanatın içinden atılmıştır. Bu tür bir
yapıt, zevk umudu olan ve soyut ekspresyonist sanata
koşullanmış izleyicinin canını sıkmış olsa dahi sanat
yapıtının nasıl göründüğü bundan böyle fazla önemli
değildir, önemli olan sezgi yoluyla keşfettiği düşüncenin
kavranmasıdır. Sanatçı düşüncesini doğrudan anlatmak
isterse keyfi kararlarını minimuma indirgemelidir. Sol
Le Witt izleyiciyle salt mantıksal bir ilişki kurabilmek
için, sanatçının tüm kişisel duygulanımlarını, heyecanını, rastlantıya dayalı kararlarını yapıttan çıkarmasının
gerekliliğini vurgulamaktadır (Giderer, 2003, s. 149).
Postmodern resmin oluşumu bir taraftan da modern
öncesi döneme duyulan özlemin giderilmesi olarak
görünmektedir. Postmodernin modern akılsal koşullanmadan önceki durumunu incelemesi, kökenine bakması
postmodern resimdeki kişisel ve toplumsal mitolojik
konulara eğiliminden anlaşılmaktadır. Bu dönem sanatçıları düşünsellik, ironi, oyunculuk, keyfilik, kargaşa,
parçalanma ve pastiş işlerinde sıklıkla vurgulamaktadırlar. Güncel yaklaşımda her şey isteğe bağlıdır.

Herkesle ve her şeyle adeta oyun oynar gibi ilişki kurulabilir
ve kurulmalıdır. Olmayacak hiçbir şey yoktur ve bu nedenle
her şey uyar. Ve uyan her şey “okey”dir. Hiçbir şey yoktur ki,
akıp gitmesin. Her şey akıcıdır. Hiç kimsenin, neyin iyi ya da
kötü, doğru ya da yanlış, sağlıklı ya da hasta, hakiki ya da
yapay, gerçek ya da yanılsama olduğunu söylemeye hakkı
yoktur. Önemli olan yalnızca, benim ben olduğum gerçeğinin ben odaklı bir biçimde üretilmesidir (Funk, 2007, s. 56).

Güncel sanat eğitiminin sorunlarını ve altyapısını anlayabilmek biraz da bu çağın karakter profilini postmodern “ben”(self) in özelliklerini, onun psikolojisini,
düşünme- yaratma biçimini incelemekle mümkün
olabilecektir. Postmodern çağda “ben” kavramı nasıl
şekillenmektedir? Postmodern ben-odaklı karakterin
psikolojik durumlarının üretilen işlerle bağlantısı ne
şekilde olmaktadır?
“Ben” kavramının canlanması modernizm ile bireyselliklerdeki sosyal-kültürel-teknolojik ve ekonomik
gelişmelerle bağlantılı bir biçimde ivmelenmiştir. Özne
artık kendi varlığının sınırlarını ve gücünü anlamaya,
araştırmaya kendini gerçekleştirmeye adım atmıştır.
“Ben”in modernizm ile doruk noktasına taşınan bu
özgürlüğü postmodern(güncel) dönemde farklı yorumlanmıştır. Modern dönemde “ben” kavramı toplumdaki
bireylerin “ben” olarak özgürleşmeleri kendilerini
anlamaya başlama ve kendinin inşasını içeren yapıcı
bir etkiye sahip olmuştur. Postmodern dönem modern
“ben” üzerine kendi “ben”ini tekrar koymuş ve o “ben”in
özelde dünyanın merkezi olarak işlev görmesi gücüne
sahip olduğunu göstermeyi amaçlamıştır. Böylelikle
postmodern “ben” dünyanın kendisi etrafında döndüğüne kuvettle inanma eğilimi içine girmiştir. Postmodern
dönemdeki bütün “ben”lerin merkezde olma isteği
baskın “ben”lerin güçsüz “ben”leri ezmesine neden
olmuş bu da kişilerin arasındaki zihinsel mesafeyi
-güncel dönem yaşayışında insanların fiziksel yaşam
alanlarının sıkışması ile oluşan fiziksel yakınlık onların
zihnen birbirlerinden uzaklaşmalarına birbirlerine
yabancılaşmalarına neden olmuştur- arttırmış insanlar
arası ilişkilerin bozulmasına neden olmuştur. “Ben”in
bu denli yüceltilmesi benmerkezciliğin hem toplumsal
yaşayışta hem de sanatsal var oluşta postmodern insanın karakteristik özelliği olarak ortaya çıkmıştır.
Aynı zamanda postmodern ben-odaklı karakterlerin
psikolojik bozukluğu (egoizm, otizm, otoriter sadist,
pazarlamacı ve öznelci) olanlara benzer davranış biçimleri sergilediğini görmekteyiz. Postmodern ben-odaklı
karakterde baskın olarak narsizm ve egoizmin etkisi
hissedilir. Her ne kadar bugün narsizmden kibir, kendine
dönüklük, kendine özgülüğün abartılması anlaşılıyorsa
da, Eric Fromm’un bakış açısına göre narsizm, boyutları
büyütüldüğü için, insanın kendi beni’nin ve bunun sonucu olarak da kendisi dışındaki her şeyin çarpık algılanmasıdır. Postmodern ben-odaklı karakterde her konuda
kendisini “muhteşem” olarak algılama, çevresine karşı
yücelteme veya küçük görme gözlemlenmezken, narsist
kişilikte gözlemlenir. Kendini yerleştirdiği bu konum

gereği postmodern ben odaklı karakter doğrunun her
koşulda kendine göre belirlendiği inancına sahip olduğu
için özeleştirel davranma alışkanlığını geliştirememiş
ve hatta özenle uzak durmuştur.
Diğer bir tür benzerlik ise egoizmdir. Günümüzde bu
kavram da özseverliği, hak iddiasını, kendine dönüklüğü, benmerkezciliği ve bunların bütün türevlerini çağrıştırmaktadır. “Egoizm, özü gereği aç gözlülüğün bir
formudur. Egoist her şeyi kendisi için ister, başkalarıyla
paylaşmak istemez, egoist açgözlülüğünü avantaja çevirmek ister. Ben odaklı karakter için egoist açgözlülük
tipik değildir. Ama yine de postmodern karakter hırslı
ve irade gücü sergileyen davranış biçiminde son derece
düşüncesiz olabilir.
Narsist ve egoist bu dönem tipi abartılmış kendi benliğinin içinde her şeyi şizofrenleştiren bir algılamadan
geçirerek yaratıma sokmakta ve yaşamını bu bağlamda
kurgulamaktadır. Postmodern kişilikteki ressamların
şizofrenik9 (bölünmüş akıl) anlatım biçimlerine yöneldikleri görülmektedir. Bu anlatımlar bir ideoloji içermekle birlikte kişinin çözemediği politik ve ruhsal hayati
problemlerinin hastalıklı bir dille ifade edilmesidir. Bu
resimler fazlaca anlatımcı öğeler içermesine rağmen
tam olarak neyi anlatmak istediği belirsiz/bulanık kalmaktadır. Anlatmak istediği bu hastalıklı durumun bir
haykırışı olsa dahi bunu göstermenin dışında, çözüme
dair bir öneri getirmemektedir. Hayata dair pek çok anıdan ve karşılaşmalardan örnekler ve parçalar içeren bu
resimler kafası karışık bir çocuğun; arzuları, istekleri
gibi dağınık ve kalabalık olmasına rağmen, duygusunun
hissedildiği, ama ne demek istediğinin anlaşılmadığı
cümlelerine benzer. Birçok psikolojik, ruhsal, politik
ve kökensel anlatı ve etkiler yan yana ve üst üste yer
almaktadır.
Bu anlatılanlara Filipin kökenli Amerikalı ikona kırıcı
Manuel Ocampo iyi bir örnektir. Onun resimleri geçmişin ve şimdinin tekinsiz barbarlık ikonalarına dönüşen
gerçeklik ve korkutucu senaryolarından beslenir.
Çağdaş alacakaranlık izlenimi veren resimlerinde post
kolonyal, çok kültürlülük ve karnaval havası hâkimdir.
(Resim 2) Onun bakışı ahlaksız bir biçimde parodisel,
pastişci ve yamyamcı tavrı çağdaş ruhun gölgede kalan
kısmı ile sosyal davranışın yaratıksal doğasına işaret
eder. (Maquiling, 2008)

9

8 Şizofreni: Yunanca ayrık veya bölünmüş anlamına gelen
“şizo” (schizein, Yunanca: σχίζειν) ve akıl anlamına gelen
“frenos” (phrēn, phren- Yunanca: φρήν, φρεν-) sözcüklerinin
birleşiminden gelir .
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Resim 2. Manuel Ocampo, “Libidinal Ekonomide Telafi Edici Motif”
Çini tutkalı ile renkli Litografi, 50x76 cm, 2001

Postmodern eğitmenin içinde barındırdığı karakter
özellikleri onun akademik eğitim anlayışını da şekillendirmektedir. Otorite konumunda olan usta öğretici
figürü, güncel sanat eğitiminde sorumluluğu tek başına
ve tek bir açıdan yüklenmekten kurtulmuştur. Hocanın
her şeyi bilen pozisyonu, öğrencilere rehberlik etmeye,
beraber birlikte oluşturmaya, eleştirel düşünmeye,
ilişkisel düşünmeye ve akıl yürütmeyle kazandırılacak becerilerin paylaşılmasına dönüşmüştür. İçinde
bulunulan bu rol, rehber öğreticinin esnekliği, donanımı
ve deneyimiyle doğrudan bağlantılı olması açısından
bir takım endişeleri de doğurmaktadır. Geleneksel
eğitimin inceliklerini bilen ve içselleştiren öğretmen bu
yöntemde nasıl bir sanat pedagojisi hedeflediği ile ilgili
çelişkiler yaşamaktan veya kendi merkezinde sahip
olduğu bilgi alanından uzaklaşmaktan çekinir. Öğrencilerin potansiyellerini geliştirmeyi sağlayan sistem kendi
potansiyelini fark etmesine ve öğreticinin kaosa sürüklenmesine neden olabilir. Bunun nedeninin kurumsal
sanat eğitimi stratejilerinin tek tip bakış açısı kazandırması olarak izah etmek mümkündür.
Güncel resim pratikleri, sanatı yüksek kültürün tekelinden alarak yerelleştirmeye çalışır. Böylelikle sanatın
kitleselleşeceğini, kitleselleşirken gündelik yaşam
içi tüketimine olanak tanınması sağlanır. Sanattan
beklenen bu dönüşüm geniş kitleleri etkileyen reklamcılıkla iç içe geçmesine, sanatın kişisel benliklerin
tanıtımını, reklamını ve hatta sanatın haber/havadis
değeri taşıyan eğlence üretimine evirilmesine ön ayak
olur. Batı kaynaklı, küresel bütün eğlence biçimleri eş
zamanlı olarak dünyanın her yerinde yerel kültürlere
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ve dillere uygun bir dönüşüme uğratılarak kullanıma
sokulmaktadır. Postmodern kültür dünyanın her yerinde
aynı araçları (İroni, oyun, pastiş ve parodi) kullanarak
kitleleri şekillendirmektedir. Üretimin yersizleşmesi
ve anonimleşmesi herkesin her şeyi kendi malı gibi
görmesi serbest piyasanın kişiler üzerindeki etkisinden
beslenmektedir. Bu yüzden postmodern düzenekte de
bir avangarttan söz etmek mümkün değildir. Bugün
de şu ya da bu sanatçı, yüksek modernliğin Sturm und
Drang10 dönemlerini hatırlatan bir tutum takınabilir;
fakat mevcut koşullar altında bu, bir tavırdan çok bir poz
olacaktır. Bu, geçmişe ait anlamlardan sıyrılmış, hiçbir
kehanette bulunmayan ve hiçbir yükümlülük taşımayan
bir poz; ayaklanmadan ve hele hele ruhsal direnişten
ziyade bir gösteriş işaretidir. Gelenekçiler aklı ön planda
tutmalarına karşın aklın yönlendirmesinden çok duygunun gücüne güveniyorlardı, bir başka deyişle sezgiyle
keşfetmek istiyorlardı. Güncel üretimde ise bu ancak bir
jest olabilecek düzeydedir. Her ne kadar güncel eğilime
yakın olanlar Kartezyen11 düşünüşe karşı çıksalar
da- modern anlayış bilginin hiyerarşik tarifler içinde
algılandığı mimari bir terminoloji kullanır, (temel birimler, temel yapı gibi) doğrusal bina inşa etme fikri vardır.
Postmodern anlayış doğrusal olmayan her şeyi içine
alacak bir ağın olması gerektiği ve bu ağın her şeyin
iç içe geçtiği bir ilişkiler yumağı olarak kullanılmasını
önerir. (Güngörmez, 2006, s. 56). Postmodern durum
aklın egemen olduğu dilin ve bağlamın kontrol altında
tutulduğu bir çizgide ilerlemektedir.
2002 de Turner Modern Sanat ödülü alan Keith Tyson’ın
akıl ve akılcılığın sanatla ilişkisi hakkındaki görüşleri,
postmodern eğitmen, ressam ve sanatçı bakışına ışık
tutacak niteliktedir. Tyson şöyle demektedir:
Ben bir bilim aşığıyım. Bilim benim için bir iletişim aracı;
başka bir deyişle sıklıkla kullandığım bir dil. Bilim, matematiksel sistemlere dayalı yapıtlarımda bana esin kaynağı
oluşturuyor. Sanatın metodolojisi çelişkili ve tutarsızdır.
Oysa katı matematiksel dil, varsayımlar, çıkarımlar, kuramlar üzerine inşa edilir ve tutarlı olmak zorundadır. Fakat
sanat ile inanç kaynaklı yapıtlar üretip, açıklamasını daha
sonraya erteleyebilirsiniz. Eğer aklı tek başına kullanıyorsanız, fenomene ve paradigmanıza bakıyorsunuz demektir.
Nihai olarak, meydana gelen paradokslardan anlam çıkartmak için paradigmanızı değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla akıl
çok yavaş bir süreç olarak kalır. Daha sezgisel bir yaklaşımı
benimsemek bu süreci hızlandırır, ancak sonucu akıl yolu
ile ispat etmek veya yalanlamak çok uzun bir süreçtir ve bir
sanatçı olarak o kadar sabırlı olmayabilirisiniz. İnsanlar bir
şey dediği zaman, akılcı olmayan sonuçlar çıkartabilirisiniz,
fakat o insanlar duygusal veya sezgisel olabilirler; bunlar
çoğunlukla da yaratıcılık açısından başarılı da olabilirler.

10

11

1770-1790 arasında Alman edebiyatını önemli ölçüde
etkileyen akla karşı duygunun, yerleşmiş beğeniye karşı
özgünlüğün savunuculuğunu yapan edebiyat akımına verilen
ad.
Kartezyen: Her şeyin matematiksel kesinlikte olması gerektiğine inanılan Dekartyan görüş.

Sicim kuramı gibi aklın yan ürünlerine bir göz attığımız
zaman, aklın orijinal olarak çok zarif fikirlerle oraya çıktığı
ancak bu fikirlerin zamanla sapkınlaştığı düşünülür. Çözüm
için sorunu yaratan düşünceyi kullanırsanız çok karmaşık
ve tuhaf fikirlerle karşılaşırsınız. Eğer gerçeğin büyük ve
birleştirilmiş fikrine sahip olmak isterseniz, bunu adım
adım, aşamalı biçimde yapmak zordur, çünkü her şeyi silip
süpüren bir yargıya varamazsınız: Sanatsal olarak sürece
takılıp kalırsınız (Tyson, 2008, s. 14).

Tyson matematiksel sistemlere dayalı yapıtlarında bilimin ona esin kaynağı olduğunu söylemektedir. Tyson’ın
doğa resimlerine bakıldığı zaman karşımıza bilimsel
deneylerin (Kimyasal reaksiyonların görünümleri, yüksek sıcaklıkta maddelerin form ve renk değişiklikleri,
gibi) mikro ve makro düzeyde görselleştirmelerinin yapıldığı izlenimi oluşur. Tyson’ın kimyasal reaksiyonlarla
oluşturduğu doğa resimlerinin tam olarak neyi ispat
etmek istediği net değildir. Kendisinin bu doğa resimlerinde üstüne basarak vurgulamak istediği bunların doğa
resimleri olmadığı doğanın yaptığı resimler olduğudur.
(Resim 3)

Resim 3. Keith Tyson, “Doğa Resmi”, Aliminyum Üzerine
Karışık Teknik, 61X61 Cm, 2008.

yacak yeni yollar bulunması bir hayalden öte değildir.
Kendini inşa etme süreci olarak tanımlayabileceğimiz
sanat eğitimini sadece biçimsel yöntemlerle oluşturmamız bu dönemde mümkün görünmemektedir.
Biçimsel alıntılmanın gelenekçi sanatta kullanımının
sanat eğitiminde belli bir pedagojiye hizmet etmesi anlayışı sanat eğitimi külliyatındaki alışkanlıkların kaynağı
olabilir. Düşünce merkezli, bilginin yapısal malzemeye
dönüştüğü işlerde bile görsel alıntılama kendini hissettirmektedir. Espirinin, tekniğin, malzemenin ve hatta
kurgunun tıpkısının kullanıldığı sığ içerikli öğrenci çalışmaları her eğitmenin aşina olduğu bir durumdur. Bu
olgu ile yüzleşmek çoğu zaman eğitim ve öğretimin bir
parçası, olmazsa olmazıdır. (Ustaların bir resmini kopya
etmemiş resim bölümü mezunu bir öğrenci bulmak
oldukça güçtür.) Asıl soru eğitimcinin teknik becerinin
geliştirilmesine yönelik bu didaktik tavrı öğrencinin
dünyasında neye işaret etmektedir? Bienaller, trianeller,
mezuniyet sergileri ve öğrenci sergileri bilginin, deneyimin ve örnek modellerin taklit edilmesi kişiyi belli bir
tarzın ürünüyle özdeşleştiğinin zannedilmesine neden
olmaktadır. Kurumsal bu ve benzeri alışkanlıklar kişinin
kendisini değer üreten özgür bir varlık olarak görmeye başlamasının önünde bir engeldir. Kendi zihniyle
düşünemeyen, angaje duyguların, moda jestlerine bel
bağlayan, uyanık, kolaycı, kuramsal altyapıdan yoksun,
dünyayı analiz edemeyen kendisine yabancılaşmış,
teknoloji bağımlısı, kaygısız özneleri derin uykusundan
uyandıracak sistematik yolların keşfedilmesi ve özendirilmesi sanat eğitiminin öncelikli hedefleri arasında
olmalıdır. Öğrencilerden çok azı görsel sanatlar eğitimi
derslerine, sanatı neden yaptıklarına ilişkin değer
yargılarına sahiptirler. Bunun nedeni sanat ve estetik
hakkında alan bilgisine sahip olmayışlarıdır. Öğrencilere yardım edebilecek şey “sanat kuramları” dır. Böylece
sanat eserlerini hangi değerlere göre yargılayabile-ceklerini öğrenebilirler(Rosalinda, 1995).
Türk sanat eğitiminde kendi öz değerlerimizin ve
evrensel değerlerin ekolojik, sosyo- politik, feminist,
felsefi ve pekçok sosyo-kültürel konunun çağdaş sanat
kapsamında incelenmesi, görsel- kültür ve görsel iletişimin araştırılması, irdelenmesi ve aktarılması, hem
sanat eğitimi açısından hem de insani gelişim açısından
zaruridir.

Sonuç
Sanatlar daima kendi yaratıcı geleneklerini izler. Gelenekler çok defa eski biçimsel olguların tekrarı sanıldığı
için, yenilenen biçimlerde yaşayıp giden gerçek yaratış
hatıralarıdır. Gelenek eski biçimlerin tutucu bir şekilde
sürdürülmesi değil, bir ruh ve duyarlık sorunudur.
İnsanlar geleneğin kutsallığı düşüncesinden kendilerini kurtardıkları ölçüde, ellerindeki bütün malzemeyi
gelecekleri için kullanabileceklerdir. Eski biçimlerin
tekrarı, geleneği yaşatmayacak, aksine geleceğin yaratıcı mekanizmasını kavramayı önleyecektir. Kalıplaşmış
metodlar ve öğretiler ile kendini ve dünyayı yorumla123
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ÖZET ABSTRACT
Amaç: Osmanlı Devleti’nde heykel sanatı denildiğinde,
akla gelen ilk isim; Osmanlı’nın ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi olmaktadır. Resim ya
da mimari gibi diğer bölümlerle birlikte, heykel sanatı
da eğitim hayatına bu mektep sayesinde geçmiştir.
Türk heykelini incelerken görülmüştür ki; Osmanlı’nın
son dönemlerinden itibaren “Türk heykel sanatı tarihi”
içerisinde gayrimüslimlerin ve özellikle de Ermeni
heykeltıraşların yeri ayrıca önemlidir. Nitekim, güzel
sanatlar mektebinin ilk heykel hocası da, bir Ermeni
olan Yervant Oskan Efendi’dir. Kaynak bulgularında,
çoğunluk yalnızca ismine rastladığımız gayrimüslimler, bizleri kendileri hakkında daha açık ve net bilgilere
ulaşma arzusuna yönlendirmiş ve bu makaleye konu
olmuşlardır.
Yöntem: Osmanlı’da gayrimüslim; özellikle de Ermeni
heykeltıraşları araştırmak amacıyla yola çıkılan bu
makale için, üniversite kitaplıklarından kaynak araştırılmasına gidilmiş, Agos Gazetesi ziyaret edilmiş ve
Ermenileri konu edinen kitaplara ulaşılmaya çalışılmıştır.
Sonuç: Neticede Türk heykel sanatı tarihi içerisinde
yabancı isimlerin çok fazla olduğu görülmüştür. Osmanlı Devleti, ayrımcılık yapmadan Ermeni sanatçılara
da her mevkide kapılarını açmıştır. Elde edilen bulgulardaki isimler arasında Yervant Oskan dışında; Misak
Nişanyan, Ohannes Acemyan, Ahan Efendi, Dikran
Diretyan, Agob Arabyan veya Mari Gerekmezyan vd.
gibi isimler yer almaktadır. Bu isimler incelenmeye ça127

lışıldığında, konuyla ilgili oldukça yetersiz olduğumuz
görülse de, yaptığımız çalışmanın yapılacak benzer
diğer çalışmalara örnek olabileceği kanaatindeyiz.
Purpose: When the sculptor art is mentioned in Ottoman the first thing coming to mind is “Sanayi-i Nefise
Mektebi” which was the first fine arts school. Sculpture started to its education life thanks to the “Sanayi-i
Nefise Mektebi” with other departments like painting or
architecture. While analyzing the Turkish sculpture. It
is stared that non muslims expecially Armanien sculptures plays an important role in Turkish Sculpture Art.
For example, the first sculpture teacher of this school
was an Armanian Yervant Oskan Efendi. Non muslims
who are seen as only names in resources leads us to
desire more clear and net information about themselves
and they subjected to this article.
Procedure: Literature review was made in universities
libraries and Agos newspapaer was visited. Also the
books which mentions about Armanien sculptors are
found to research non muslims expecially Armaniens
Result: Shortly it was clearly seen that there were so
many foreign sculptures in Turkish sculpture history.
The Ottoman Empire opened his doors to Armanien
sculptures without discrimination in every field.Apart
from Yervant Oskan, Misak Nişanyan, Ohannes Acemyan, Ahan Efendi, Dikran Diretyan, Agob Arabyan
or Mari Gerekmezyan are the other names found in
findings.when we analyzed these names we understood
that we are lack of necessary information about this
subject but we are of opinion that our research can be a
model for the similar works .

Giriş
Osmanlı Devleti, tarih boyunca ayrımcılık yapmadan
birçok devlet kademesine ve eğitim kurumuna gayrimüslimlerin de (Rum, Ermeni, Yahudi gibi) gelmesine ve kariyer yapmalarına izin vermiştir. Neticede,
aynı toplum içerisinde yaşayan birkaç farklı kesim de
olsalar, ortak gelenek ve göreneklerde toplanılmaktadır. (Soysal, 1984, s.3). Osmanlı’da gayrimüslimler
içerisinde, özellikle Ermenilerin ayrı bir önemi vardır.
Doğu Anadolu halkından olan Ermeniler, Bizans İmparatorluğu’nun Ermenistan’ı ele geçirmesi ardından
hürriyetlerini kaybetmişler ve bir süre Bizans hâkimiyetinde yaşamışlardır. Selçuklular Anadolu’ya girince
huzura kavuşmuşlar ve dinlerinde ve sanatlarında özgür
olarak yaşamışlardır.(Dabağyan, 2012, s.399). İstanbul’a
geçince en çok Kumkapı, Samatya, Galata ve Yenikapı’ya yerleşen ve kendi adlarına açılan kiliselerde dinsel
vazifelerini yerine getirme imkanı bulan bu halk, kabul
edilen fermanlarla da bir takım imtiyazların sahibi olmuşlardır. 15.yy.da İstanbul’da sekiz yüze yakın Ermeni
evlerinin varlığı bilinmektedir. Dönemin koşullarında
gayrimüslimler; kuyumculuk yapmışlar, tüccar ve banker olmuşlardır. Ayrıca başta ‘Sanayi-i Nefise Mektebi’
128

olmak üzere birçok okulda eğitim görmüşler, hatta
Avrupa’ya eğitime de gönderilmişlerdir. Güzel sanatların birçok dalında başarılı işler çıkaran gayrimüslimler,
heykel sanatı incelendiğinde de Müslüman halka göre
bu sanatla ilk etaplarda daha çok ilgilenmişlerdir. Nitekim bugün dahi birçok gayrimüslim mezarı, anıt-heykelleri barındırmaları açısından ayrı bir araştırma konusu
oluşturabilmektedir. Fakat, bir çok ülkede olduğu gibi
Müslüman olmayan bir kısım halk- ki bunlar arasında
yine Ermeniler ön plana çıkmaktadır-ilerleyen zaman
diliminde, ülkeden tehcire maruz kalacaklardır. (Ermeniler: Tarih, 1994, s.190-194. ; Özsezgin, 1984, s.13-15.).

Osmanlı’da Gayrimüslim Sanatçılar
Osmanlı’da gayrimüslim sanatçılar, İstanbul veya
Anadolu’nun çeşitli vilayetlerinde doğmuşlardır. İlk ve
ortaöğrenimlerini tamamladıktan sonra birçoğu, ya
yurt dışında ya da Sanayi-i Nefise Mektebi’nde eğitim
görmüştür. Mimarlık ve resim eğitimi alanlar dışında,
heykel sanatıyla uğraşanlar daha azdır ve ne yazık ki
günümüze çok azının yalnızca ismi baki kalabilmiştir.
Sanayi-i Nefise Mektebi 1883 yılında kurulmadan önce,
Osmanlı’da ya da Avrupa’da bir takım sergiler düzenlendiği ve bu sergilere Müslüman sanatçılar kadar
gayrimüslimlerin özellikle de Ermenilerin de katıldığı
gözlenmektedir. İsmi bilinen kimi sanatçılar, oyma, kabartma veya rölyef yaptıkları için de, heykel sanatı içinde
değerlendirilmeye çalışılmıştır. Darphane’de ressam,
hakkak ve kalıpçı olarak çalışmış Kirkor Ağa Malğasyan
(1795-1855); “Nişan-ı İftihar ve yeni madeni para sistemi
ile alakalı Tashih-i Ayar madalyalarını” yapmıştır. (R.
1). Sanatçının ayrıca, abanoz üzerine oyma çalışmaları
olduğu da bilinmektedir. (Kürkman, 2004, C.II, s.580).

R. 1: Kirkor Ağa Malğasyan (1795-1855), “Nişan-ı İftar, Cami-i Nusret
ve Tashih-i Ayar madalyaları, altın ve bakır.” (Kürkman, 2004, C.II,
s.580).

Ermeni heykeltıraş Ohannes (Hovhannes) Acemyan
(1828?-1871), aynı zamanda oyunculukla da uğraşmıştır.
1828 (kimine göre 1840) doğumlu sanatçı, 1871’de hayatını kaybetmiştir. Sanatçının 1855-1861 yılları arasında,
Venedik-Murad Rafaelyan Mektebi’nde eğitim gördüğü
bilinmektedir. İstanbul’a dönünce kendisi, resim ve heykel sanatıyla ilgilenmiştir. (Pamukciyan, 2003a, s.5).
Meşhur heykeltıraş ve mimarlardan Balyan Bali (18351911), 1835’te Kayseri-Talas’da doğmuş, 5 Aralık 1911’de
İstanbul’da hayatını kaybetmiştir. Kendisinin Şişli Ermeni mezarlığında yattığı bilinmektedir. İstanbul’a 13 yaşındayken gelen Bali, bir Ermeni heykeltıraşın yanında
eğitim görmüştür. Kendisi aynı zamanda ‘Bali Usta’ olarak da tanınmıştır. Sanatçı, bir süre sonra ailesinin isteğiyle Talas’a dönmüş ve farklı işlerde çalışmıştır. Ancak
sanat aşkı, onu rahat bırakmaz ve tekrar İstanbul’a
dönerek kendi atölyesini açar. Heykel işleri dışında Sultan Aziz tarafından hassa mimari olarak tayin edildiği de
bilinen sanatçının, bu bağlamda Dolmabahçe’deki saat
kulesini yaptığı bilinmektedir. Bali Usta bunun dışında,
çoğu eserine imza dahi atmadığından bugün eserleri
hakkında net bilgiye ulaşılamamaktadır. (Pamukciyan,
2003a, s.88-89 ; Dabağyan, 2010, s.418-420.).
Osmanlı Devleti uluslar arası sergilere katılmış ve buradan çeşitli ödüllerle dönmüştür. Örneğin 1855 Paris Evrensel Sergisi, Osmanlının ikinci uluslar arası sergisidir.
Champs-Elysees ve Trocadero’da kurulan saraylarda
Tarım-Endüstri ve Güzel Sanatlar gibi iki ana bölümden
oluşan bu sergide; halılardan seccadelere, tüfek-tabancalardan, bakır-bronz eşyalara kadar birçok eser
sergilenmiştir. (Yılmaz, 2005, s.718-729.). Uluslar arası
jüri bu sergide Türkleri 27 madalya ve 20 mansiyonla
ödüllendirmiştir. Mansiyonlar arasında, İstanbul’dan
Pascal Artin’e (?) ait olan ve Osmanlı ile İngiliz-Fransız ittifakını simgeleyen bir anıt projesi adına verileni;
heykel tarihi açısından oldukça önemlidir. (Nazır, 2009,
s.179-196. ; Germaner, 1991, s.33-40.).
1867’deki Paris sergisine katılan isimler de, önemli
eserlere imza atmışlardır. Bu sergiye katılan Osmanlı sanatçıları içinde, madalya üzerine oymalar ya da
gravür yapan isimler ayrıca dikkat çekmektedir: Anesti
“Kaidesi ve kurnası ile bir çeşme”, Garnier “Sultan’ın
büstü”, Didob “sedef üzerine gravürler” ve Hanna
Habaci “Çivi yazılı kitabe ve yarım kabartma eserler”
ile bu bağlamda önemlidir. (Germaner, 1991, s.33-40. ;
Pamukciyan, 2003b, s.213, 216,217).
1862’deki Londra II. Ulusal Sergisi’nde ise, Osmanlı
pavyonunda baskı işleri yer almıştır. Bir çeşit kabartma
(rölyef) görünümlü bu eserlerden bir kaçı da, İstanbul’dan Hovhannes Mühendisyan’a (1810-1891) aittir.
Kendisi Osmanlı ve Ermeni kaligrafilerine ait tuğralar,
kağıt para (kabartma olarak levhalar üzerine basılmış)
klişelerle sergiye katılmıştır. (R. 2-3). (Kürkman, 2004,
C.I, s.55).

R. 2: Hovhannes Mühendisyan (1810-1891) , “ Sultan Abdülmecid
dönemi 20 kuruşluk kağıt para klişesi” (Kürkman, 2004, C.I, s.56).

R. 3: Hovhannes Mühendisyan (1810-1891) , “Kağıt para kalıbına yerleştirilen Sultan Abdülmecid tuğrası” (Kürkman, 2004, C.I, s.56).

Osmanlı’da 1873-74 yılllarında P. D. Guillemet tarafından ilk akademi denemesi (Academie de dessin et de
peinture) yapılmıştır. Guillemet’nin Hamalbaşı Sokak 50
numarada kurduğu bu okula ilk kayıt yaptıran isimler
arasında; Sarkis Diranyan ve Civanyan Kardeşler yer
almaktadır. Bu ve bunun gibi atölyelerin çoğu, Pera Caddesi üzerinde ya da caddeye açılan sokaklar arasında
olup, sergiler açtıkları da bilinmektedir. (Sinanlar Uslu,
2010, s.14-17). Yine açılan sergilerden bir diğeri de,
1881’de Elifba yani Club ABC tarafından açılan sergidir
ve bu sergiye birçok gayrimüslim katılmıştır. (Üstünipek, 2007, s.88 ; Sinanlar Uslu, 2010, s.20-21). Bir
başka kulüp olan “Tebrotsasiradz Dignants Engerution:
Okulsever, Eğitimsever Kadınlar Birliği” de, özellikle kız
çocuklarının eğitimine destek olmak ve kadın öğretmen
yetiştirmek amacıyla kurulmuş olup, 1881’de bir sergi
düzenlemiştir. Buraya katılan sanatçıların çoğu da,
Ermeni kökenlidir. Sergi için okunan bir teşekkür yazısına göre; T. Essayan ile E. Osgan’a da teşekkür edildiği
anlaşılmaktadır. (Stamboul, 1882 ; Sinanlar Uslu, 2010,
s.21-22).
1900 yıllarında Paris’te düzenlenen Uluslar arası
sergiye katılan Sopon (Sepon) Bezirdjian (1837-1919)
(R. 4), burada Osmanlı ve İran pavyonlarını süslemiştir.
İstanbul’da doğan ve burada eğitim gören sanatçı, ünlü
İtalyan sanatçılarla çalışmış resim ve heykel üzerine
eğitim görmüştür. İstanbul ve İzmir’de önemli yapıları
motifleri ile bezeyen Bezirdjian, tiyatroyla da ilgilenmiş129

tir. Heykeltıraş Bezirdjian’ın bazı çalışmaları, Kahire-Marmina Ermeni Mezarlığı’ndadır. (Kürkman, 2004,
C.I, s.245-246.)

modelleri kendisi hazırlamakta, alçı kalıplarını kendi
dökmektedir. Ne yazıktır ki sanatçının çoğu eseri bugün
ya koleksiyonerlerin elindedir ya da alçıdan yapıldıkları
için yok olmuşlardır. (Koç, 2003, s.35-49). Bazı bilinen
eserleri “Naile Hanım Büstü” (R. 5), “Zeybek ve Tavukçu
Kadın” ile “Osman Hamdi Bey Büstü” (R. 6) ile “Dikran
Çuhacıyan Büstü”dür. (R. 7). (Naipoğlu, 2008, s.56 ;
Köksal, 1983, s.32-35). Dikran Çuhacıyan büst çalışmasının, Erivan, Yerevan Edebiyat ve Sanat Müzesi’nde
korunduğu bilinmektedir. Çuhacıyan’ın İzmir Ermeni
Mezarlığı’nda da kabriyle beraber büstü görülebilmektedir. (R. 8). (Dabağyan, 2012, s.85).

R. 4: Sopon Bezirdjian (1837-1919), (Kürkman, 2004, C.I, s.245.)

Tarihler 1883 yılı Mart ayını gösterdiğinde, Osmanlı’nın
ilk güzel sanatlar okulu olan Sanayi-i Nefise Mektebi
eğitim hayatına adım atmıştır. Kurulan okulun heykel
bölümü başına da, Yervant Oskan (veya Ervant Osgan)
Efendi (1855-1914) getirilmiştir. (Dabağyan, 2010, s.201).
Oskan Efendi1 Samatya’da gayrimüslim bir ailenin oğlu
olarak dünyaya gelir. Öğretmenlik yapan, şairlik ve
tercümanlık gibi birkaç mesleğe de vakıf olan Yervant,
ilk eğitimini Beşiktaş-Mahrukyan ve Pera Hayr Ananya okullarında alır. Ardından babasının isteği üzerine
Venedikteki Murad Rafaelyan Okulu’na geçer. Yervant bu
sıralar kendini resim ve çizimlerine vermiş, bu durum
hocalarının da dikkatini çekmiştir. 1872’de Rafaelyan
Okulundaki eğitimini tamamlayan sanatçı, ardından
Roma’ya geçmiştir. Burada güzel sanatlar alanından
heykel bölümünü seçerek, Roma İmparatorluk Güzel
Sanatlar Akademisi’ne giren Yervant, E. Becketti ve Cirolama Mazzini’den dersler almıştır. 1877 yılında mezun
olduktan sonra Paris’e giderek, birçok sergiye katılmış
ve madalyalar kazanmıştır. Sanatçı burada kalmak
istese de, ailesinin isteği üzerine 1881’de İstanbul’a geri
dönmüştür. O sıra İngiliz konsolosluğunun düzenlediği
sergiye katılan sanatçı, burada Osman Hamdi Bey ile
tanışmış ve uzun süre devam edecek dostluklarının ilk
temelleri atılmıştır. Nitekim Osman Hamdi onu Sanayi-i Nefise Mektebi’nde müdür yardımcısı yapmış, idari
işleri ve heykel bölümü başkanlığını ona vermiştir.
Oskan Efendi ayrıca, Müze-i Hümayun’da heykel restoratörlüğüyle de ilgilenmiştir. Ayrıca Osman Hamdi Bey
ve Yervant Oskan beraber arkeolojik kazılara katılırlar.
Nitekim beraber yaptıkları Sayda Krallar Nekropolü
kazısında “İskender Lahti”ni bulurlar. (1877-78). Müzeye
getirilen lahitin restorasyon işini de Oskan Efendi üstlenir. Sanayi-i Nefise Mektebi Heykel bölümünün ilk hocası olan Oskan Efendi, çalışmaları için gerekli olan alçı

1

Yervant Oskan için Agos Gazetesi’nden de bilgiler edinilmiştir. (Temmuz 2010; Geniş bilgi için bkn: D. U. Aydın, Türk
Heykel Sanatı ve İlk Heykeltraşlar, Ankara 2014)
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R. 5: Yervant Oskan, “Naile Hanım Büstü”.(Uzun, 2012,s.279-291).

R. 6: Yervant Oskan, “Osman Hamdi Büstü”. (Uzun, 2012,s.279-291).

R. 9: Dikran Esseian (1874-1921). (Kürkman, 2004, C.I, s.370)

R. 7: Yervant Oskan, “Dikran Çuhacıyan Büstü” (Estukyan, 2003, s.84).

R. 10: Dikran Esseian, “Suriyeli Derviş”, (Kürkman, 2004, C.I, s.370)

R. 8: “Dikran Çuhacıyan Büstü” İzmir Ermeni Mezarlığı’nda görülmektedir. (Dabağyan, 2012, s.85)

İstanbul Ortaköy’de doğan bir diğer Ermeni sanatçı da
Dikran Essaian’dır. (1874-1921). (R 9) Sanayi-i Nefise
Mektebi’nde eğitim gören ve buradan 1895 yılında mezun olan sanatçı, ilk olarak Getronagan lisesinde resim
öğretmenliği yapmıştır. Essaian Sanayi-i Nefise’de ise,
Yervant Oskan Efendinin atölyesinde çalışmıştır. Sonrasında Paris’e giderek, Güzel Sanatlar Okulu’nun derslerine de katılan sanatçı, Jean Paul Laurens’dan dersler
alır. Sanatçı, 1900 yılında burada evlenmiş ve hayata
gözlerini yummuştur. Resim 10’da sanatçının bilinen tek
çalışması olan “Suriyeli Derviş” yer almaktadır (Uzun
Aydın, 2014, s.162-163 ; Saris, 2003, s.131).

Sanayi-i Nefise Mektebi açıldıktan sonra, dönemin
birçok gazetesine de konu olmuştur. Bu bağlamda, yine
düzenlenen sergiler önemlidir. 1889 yılı imtihanı sonucu
düzenlenen sergi hakkında Sabah Gazetesi’nde (1 Rebiülevvel 1307-26 Ekim 1889 ve 19 rebiülevvel 1307-13
kasım 1889); bu serginin 26 Ekim cumartesi açıldığı ve
15 gün herkese açık kalacağı aktarılmaktadır. Yapılan
bu sergi sonunda ödül töreni yapılmış olup, törende
Osman Hamdi ve diğer öğretmenler hazır bulunmuşlardır. Resim ve heykel dalında ödüller dağıtılan sergide,
heykel sınıfından ödül alanlar listesi; İhsan Efendi:1.
dereceden, Agob Arabyan 2.dereceden ve Hakkı Efendi
de 2.dereceden olarak açıklanmaktadır. (Ürekli, 1997,
s.210).
Bu dönemlerin önemli gazetelerinden olan Stamboul
Gazetesi’nde bu sergiler ve Sanayi-i Nefise Mektebi üzerine yazılar yazılmaktadır. Bu bağlamda 1891
sergisine değinilen bir yazıda; Dikran Esseian, G. Brimo
ve Hakkı imzalı heykeltıraşlar ve çalışmalarına değinirken, Oskan Efendi’nin bu üç öğrencisiyle gurur duyması
gerektiğinden söz edilmektedir. (Stamboul, 1 aralık 1891
; Sinanlar Uslu, 2010, s.48-49 ).
Okul ile ilgili 1906 yılına ait sergi haberi, Sabah Gazetesinde (21 Eylül 1906) yayınlanmıştır. Buradan da
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yeni heykeltıraş isimleri öğrenilmektedir; Sergi dört
kısımdan oluşmuştur; bunun heykel kısmında birinci sınıf talebesinin sergilediği yarım heykellerin bile,
dikkate değer olduğundan söz edilir. Bunlar, bir modele
bakılarak imal edilmişlerdir. İkinci sınıf öğrencilerinin
boydan yaptıkları kabartmalar da oldukça mükemmel
bulunmuştur. Son sınıftakilerin çalışmaları da, artık
adeta birer heykeltıraş olduklarını kanıtlar biçimdedir.
Bunlar içinde özellikle “Misak Nişanyan, Dikran Diretyan ve Ahan Efendi” dikkat çekmektedir. (Ürekli, 1997,
s.197, 199).
1907 yılı, 27 Eylül’üne ait sergi de Sabah Gazetesi’nde
yer almıştır (Uzun Aydın, 2014) :
(…)Sanayi Nefise Mektebi Sergisi
Her sene olduğu gibi bu senede, Dünkü küşad edilen
sergi resim, heykeltıraşlık, mimari ve hakk sınıflarından
oluşmaktadır. Bir imtihan heyeti tarafından seçilen eserler;
yağlıboya resim, karakalem resim, mimari eserler, heykel
kısmı ve hakk gibi yapıtlar olarak ayrılmışlardır. Buna göre
heykel kısmına katılan isimlerse şunlardır;
Mehmed (yada Muhammed) Sırrı
Ali Haydar
Artin
Vasil Kalinoğlu
Hezaros Kunduracıyan
Celopopolo
Aşud Agob Efendi (Bu isimler 20 parça heykel çalışması ile
iştirak etmişlerdir. (s.130).

Dönemin önemli gazetecilerinden olan ‘Regis Delbeuf’-ki A. Thalasso ile yakın arkadaştır-Thalasso’ya
1907’de yazdığı bir mektupta şunları ifade etmektedir
(Sinanlar Uslu, 2010):
(…) önceki gün Sanayi-i Nefise’de Osgan Efendi ile görüştüm. Okulun büyük salonunda bir tulumbacı ve bir Müslüman birlikte poz veriyorlardı ressamlara. Sağda vitraylı
holdeyse, heykeltıraşlar mermer ve alçı çalışıyorlardı.
Okulun ilk yıllarında öğrenci sayısı elli kadardı. Bunlar
Osmanlı, Ermeni ve Levantendi. Şimdi 180 öğrenci var (1907
yılında). Bunların 57’si mimarlık, 6’sı gravür, 103’ü resim
bölümünde okurken 14 kişi heykel bölümündeydi. Bunlardan 87’si Müslüman, 45’i Rum, 36’sı Ermeni, 6’sı Levanten
ve 6’sı da Musevidir.
(…) resmin ve heykelin yeni yeni oluşmaya başladığı ve halkın dikkatini çektiği şu sıralarda ne yazık ki yeterince ortam
oluşmamaktadır. Bir yandan da Ermeni ve Türk resim ve
heykel sanatında birçok yetenek gözlenince, insanın aklına
neden salon sergileri yapılmıyor diye bir soru sormak geliyor. Bu insanlara destek neden az? Mimarlar dışında resim
ve heykeltraşlar geçinemeyince yurdu terk ediyorlar. Sanat
ne yazık ki hala hayat bulamadı…, yazılarıyla da dönemin
heykel sanatı hakkında bilgi edinilmektedir. (s.54-55).

Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’nde 1911 sergisi
ve heykel kısmına dair yazıya göre; serginin heykel
kısmında; Ali Haydar Efendi birinci mükafatı kazanmıştır denilirken, iptidai birinci sene talebesinden Hasan
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Hayrettin, Arif Hikmet, Yervant Kasparyan Efendiler
birinci, Hüseyin Kenan, Fehmi, Avadis, Parsih Bogosyan,
Aram Efendiler ikinci, Osman Zeki Mahir, Ahmet Nebil
Efendiler de üçüncü ödülleri almışlardır. (17 Cemaziyelahir sene 1329-1 Haziran sene 1327-1911). (Zihnioğlu,
2007, s.59).
Sergiler sadece Sanayi-i Nefise Mektebi ile sınırlı
kalmamaktadır. Ayrıca, Pera’da Salon sergilerinin
düzenlendiği bilinmektedir. 1.Pera Salon Sergisi (1901),
Mayıs ayında açılmıştır. Bu büyük sergi de, hemen her
gün çeşitli sanatçıları konuk etmektedir. Buraya Oskan
Efendi’nin dokuz heykel çalışması ile iştirak ettiği
kaynaklarda yer almıştır (Sinanlar Uslu, 2010, s.40-41).
1902- 2. Pera Salon Sergisinde de, Oskan Efendi ve
Mesrur İzzet’ten söz edilmektedir. (Üstünipek, 2007).
İstanbul doğumlu Sirvart Şahbaz (1894-1985), Esayan
kız lisesi orta bölümünü bitirdikten sonra, ‘İnas Sanayi-i
Nefise Mektebi’ ve Sanayi-i Nefise Mektebi’nde resim
bölümü okumuştur. (1921-28) Bir süre eğitimine ara
veren ve sonra tekrar devam eden sanatçı, bu sefer de
heykel bölümünde dört sene eğitim görür. (1932-38).
Kendisinin Ortaköy Tartmançats ve Esayan ile Karagözyan mekteplerinde resim dersi verdiği bilinmektedir.
70’li yıllarda emekli olan sanatçının “Atatürk Maskı”
yaptığı da bilinenler arasındadır (Dabağyan, 2012, s.412)
Kayseri-Talas doğumlu Mari Gerekmezyan (19131947), ilköğrenimini de burada tamamlar. Ardından
İstanbul-Esayan Ermeni okuluna devam eder. Kendisi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne devam ederken, diğer taraftan da Güzel Sanatlar
Fakültesi’nin heykel bölümü derslerine girmektedir.
Yapmış olduğu çalışmalardan “Neşet Ömer ve Şekip
Tunç büstleri” kendisine ödül kazandırmıştır. Yine “Yahya Kemal Beyatlı bronz büstü” de birincilik ödülüne layık
bulunmuştur. (R 11). Resim öğretmenliği yapan ve Ermenice dersler de veren Mari, Bedri Rahmi Eyüboğlu ile
yaşadığı ilişkiyle de adından söz ettirmiştir. Bu bağlamda, Bedri Rahmi onun için: “Karadutum, çatal karam,
çingenem” diye başlayan şiiri yazmıştır. (M. Halis, Sabah
Gazetesi, 09-12-2012, Erişim:05-05-2014). Mari yakalandığı hastalığı ardından, bir süre Alman hastanesinde
tedavi görmüş ve ne yazık ki genç yaşta hayata veda etmiştir. Çalışmalarından bazıları; Sanayi-i Nefise’de görevli “Mehmed Bey büstü”, “Bedri R. Eyüboğlu büstü”(R.
12-13), “Nü” “pehlivan, anne ve çocuk kompozisyonları”
dır. (Kürkman, 2004, C.I, s.401. ; Pamukciyan, 2003a,
s.223). 1927’deki Galatasaray Sergisi’nde Mari dışında
Roza Hanım’ın da ismi geçmektedir. 1930 yılı sergisinde ise, yine Mari dışında yeni bir isim daha dikkatleri
çekmektedir. Bu isim, Bari Hanım’dır. (Üstünipek, 2007,
s.100, 103).

R. 11: Resimde Mari Gerekmezyan (1913-1947) ile arkadaşları yer
alırken, sağda sanatçı “Yahya Kemal Büstü”nü çalışırken
görülmektedir. (Kürkman, 2004, C.I, s.401).

R. 12: Mari Gerekmezyan (1913-1947), “Bedri R Eyüboğlu büstü”
(Kürkman, age., s.402)

R. 14: Mari Kaloyan Ertoran (1914-?), çalışma esnasında (Kürkman,
2004, C.II, s.508).

R 15: Mari Gerekmezyan ve Mari K. Ertoran akademi’deyken
(Kürkman, 2004, C.II, s.508).

R. 13: Mari Gerekmezyan (1913-1947), “Bedri Bey’e ait olduğu
düşünülen diğer büstler(?)” (Kürkman, age., s.402).

İstanbul doğumlu Mari Kaloyan Ertoran (1914-?) (R. 14),
sanat derslerini Viçen Aslanyan’dan almaya başlamıştır.
Sanatçı, ayrıca Güzel sanatlar Akademisi’nde önemli
hocalarla çalışmıştır; Nijat Sirel, Mahir Tomruk, Nusret
Suman, Kenan Yontuç ve Rudolf Belling bunlardan bir
kaçıdır. Kendisi Mari Gerekmezyan’ın da arkadaşıdır. (R.
15). Gerçekçi ve figüratif çalışmalara imza atan sanatçı,
İstanbul Üniversitesi’nin biyoloji ve Nebatat kısımlarında
da ressam olarak görev almıştır. En bilinen eserleri ise
“Çocuk Başı, bronz” ve alçıdan yaptığı “Milena Tellalyan Büstü’dür. (R. 16). (Kürkman, 2004, C.II,s. 508 ; .
Berk-Gezer, 1973, s.201).

R. 16: Mari K. Ertoran, “Milena Tellalyan Büstü”. (Kürkman, 2004, C.II,
s.508).

Bahsi geçen isimler dışında, haklarında çok az şey
bilinen ya da sadece isimlerine ulaşılabilen gayrimüslim
veya Ermeni sanatçılardan bazıları da şunlardır;
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Heykeltıraş Eva Vosgan İpekyan (?), Yervant Oskan’ın
ressam ve heykel sanatıyla ilgilenen kızıdır. Kendisi
uzun bir süre Mısır’da yaşamıştır. Oskan’ın diğer kızı
olan Mari Kantar piyano ile ilgilenirken, Rebeka Vosgan
ise dişçilik yapmıştır. (Pamukciyan, İstanbul 2003b,
s.208, 253, 262, 376) .

menlik yaptığı bilinen sanatçının, ayrıca “Peintres et
Sculpteurs Armeniens” isimli bir de kitabı bulunmaktadır (Kürkman, 2004, C.I, s.192).

Ermeni heykeltıraş Hagop Arabyan (?), eğitimini Berberyan Mektebi’nde tamamlamıştır. (1883). Hakkında ne yazık
ki fazla bilgi bulunamamaktadır. (Pamukciyan, 2003a, s.33)
Bursa doğumlu Mardiros Altunyan (1888-?), ilköğrenimi
tamamladıktan sonra, Paris-Ecole Bausant okuluna girmiştir ve burada sanatçı, mimarlık, resim ve heykeltıraşlık
dallarında okumuştur. Üç alanda da çalışmalar vermiş
olan Altunyan resim ve mimari çalışmaları dışında Lübnan’da nişan ve para modelleri hazırlamıştır.(Kürkman,
2004, C.I, s.140)
İzmir’de doğan Agop G. Papazyan (Papazian) (18781957), buradaki Ermeni okuluna gitmiştir. Yeteneği fark
edildikten sonra, Venedik Rafaelian Okulu’na yollanan
Papazyan, aldığı bursla Roma’da Güzel Sanatlar Akademisi’nde de eğitim görür. Buradan Amerika’ya geçen
sanatçı, ardından tekrar İzmir’e dönmüştür. Kendisinin
daha sonra tekrar Amerika’ya göç etmek zorunda kaldığı bilinir ve burada “Administration ve Transportation”
adlı bina heykellerini yapar. (R. 17). (Kürkman, 2004 C.II,
s.696).

R 18: Onnig Avedissian (1898-1974), Kahire’deki atölyesinde çalışırken.
(Kürkman, 2004, C.I, s.191).

Sivas-Gürün ilçesi doğumlu Harutyun Galentz (Harmandaryan) (1908-1967), sanatında ressam ve heykeltıraş
Onnik Avedissian’ın desteğini görmüştür. Bir süre sonra
Beyrut’a giden Galentz, burada resim dersleri de almıştır. 40’lı yılların başında kişisel sergiler açan sanatçı,
1946’da Ermenistan’a yerleşmiştir. Kendisinin komünist
aleyhtarı olduğunu düşünenler bulunmaktadır. Sanatçının Lübnan’daki hayatı anlattığı ve temsil ettiği “Falcılar” isimli bir rölyef çalışması yaptığı bilinmektedir. (R
19). (Kürkman, 2004, C.I, s.396-98).

R. 17: Agop G. Papazyan (Papazian) (1878-1957) ve yapıtları (Kürkman, 2004 C.II, s.696).

İzmir doğumlu Zareh Büyükyan (1890-1917), ilk öğrenimi
de burada tamamlamıştır. Heykel çalışmalarına, sanatçı (H)agop Papazyan’ın yanında başlayan Büyükyan,
Venedik, Roma ve Paris’e giderek burada çalışmalarını
sürdürmüştür. Genç yaşta hayatını kaybeden sanatçının,
çok sayıda sergiye katıldığı bilinmektedir (Kürkman,
2004, C.I, s.255)
Bursa’da doğan Onnig Avedissian (1898-1974) (R. 18),
ailesiyle İstanbul’a göç etmiş ve burada okumuştur.
1921’de Viyana Grafik Sanatları Okulu’nda eğitim gören
sanatçının hak ve resimler yaptığı bilinmektedir. Roma,
Suriye ve Mısır’da bulunarak kişisel sergisini açan
Avedissian, heykelle de ilgilenmiştir. Bu bağlamda, Kahire’deki Kalustyan Okulu bahçesine “Garabed Kalustyan’ın büstünü” yapar. Ayrıca tiyatro sanatçısı “Siranuş”
adına da büst yapan sanatçının atölyesinin Kahire’de
olduğu bilinmektedir. (s.191). Bir süre Kıbrıs’ta öğret134

R 19 :Harutyun Galentz (1908-1967), “Falcılar rölyefi” (Kürkman,
2004, C.I, s.398).

İstanbul doğumlu diğer Ermeni sanatçı Aydzemning
Boyacıyan (1902-?), 1923 yılında ailesiyle beraber Kahire’ye göç etmiştir. Burada Güzel Sanatlar Akademisi’nde
heykel üzerine eğitim alan sanatçı, önemli çalışmalara
imza atar; birinde babasının büstünü yaparken, diğerinde de eski patriklerden olan “Turyan Efendi’nin” rölyefini
çalışmıştır.(Kürkman, 2004, C.I, s.254).

Sonuç
Osmanlı Devleti’nin hoşgörülü ortamında, gayrimüslimler siyasi olayların hakimiyeti başlamadan önce diledikleri gibi yaşama şansına sahip olmuşlardır. Anlatılanlardan da anlaşıldığı üzere, kendilerinin her kesimde

çalışma hakkına sahip oldukları görülmüştür. Aynı
zamanda, Müslüman halkla beraber sanat ortamında da
yer almışlardır.

Biyografileriyle Ermeniler. İstanbul: Aras.

Osmanlı Devleti’nde güzel sanatlar Sanayi-i Nefise Mektebi ile kurumlaşırken, sanat olaylarının açılan sergilerle de pekiştiği gözlenmektedir. Bu doğrultuda, resimle
birlikte heykel sanatı da eser örnekleri vermiştir.
Osmanlı’nın son çağlarına baktığımızda, özellikle heykel
sanatı baz alınırsa; bu sanat dalında gayrimüslimlerin
ve kaynaklara göre de özellikle Ermeni sanatçıların
sıklıkla isimlerine rastlanmıştır. Kaynak taramalarına
bakıldığında, ne yazıktır ki çoğu sanatçının yalnızca
isminden haberdar olabilmekteyiz. Hatta bu kaynakların
bir kısmı da yine gayrimüslimler tarafından yazılmışlardır. Makalede yer alan isimlerden en önemlisi şüphesiz
Yervant Oskan Efendi’dir. Nitekim kendisinin, Türk
heykel sanatının eğitim alanındaki ilk hocası olması, ona
ayrı bir değer katmaktadır.

Saris, M, (2003). Başlangıcından Bugüne Ermeni Resim Sanatı.
İstanbul.

Gayrimüslimler veya Ermenilerin sanat hayatını konu
alan çok fazla yayın olmadığı düşünülürse, bu tarz çalışmaların artması gerekmektedir. Bugün yalnızca isimlerini öğrenebildiğimiz heykel sanatçıların, sonradan
çalışmalarına da ulaşılması ve sanat tarihine katkıda
bulunulması tek ümidimizdir. Bu doğrultuda, araştırmacıların bu konuda emek sarf etmelerini diliyoruz.

Pamukciyan, K. (2003b). Ermeni Kaynaklardan Tarihe Katkılar-III:
Zamanlar, Mekanlar, İnsanlar. İstanbul: Aras.
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XIX. YÜZYIL BURSA YAPILARINDA GÖRÜLEN
SÜSLEME ÖZELLİKLERİ
ORNEMANTATION IN 19TH. CENTURY BURSA
BUILDINGS
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ÖZET ABSTRACT
Bursa, tarih boyunca bir çok devlet , beylik ve hanedana ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Tarih boyunca
Bursa’da hüküm sürmüş olan siyasi kuruluşlar imar
faaliyetlerinde bulunarak Bursa’yı mimari eserlerle
donatmışlardır. Mimariye bağlı süsleme faaliyetleri
de yapı inşasıyla paralel olarak gelişmiştir. Dönem
dönem mimari ve süsleme özelliklerinde değişmeler
görülmüştür ki bu oldukça doğal bir eğilimdir.
Bildiri konumuz olan yapılar XIX. yüzyılda Bursa da
inşa edilmiştir. Bu yüzyılın temel özelliklerinden biri
sivil mimariye daha önceki dönemlere göre daha fazla
önem verilmesidir. Buna ilave olarak özellikle mimari
ve mimariye bağlı süsleme açısından barok, rokoko ve
ampir üsluplara eğilimdir. Bursa yapılarında görülen mimari ve süsleme özelliklerinde bu üsluplar
görülmektedir. Özellikle kalem işi süslemelerde bu
eğilimler daha belirgindir. Bursa yapılarındaki kalem
işi süslemelerde yağlı boya kullanılmış olup, pastel ve
canlı renkler bir arada görülmektedir. Altın sarısı renk
ve altın yaldız kullanımı da vardır. Ayrıca ahşap çıtalar
ile ahşap üstüne süslemeler oluşturulmuştur.
Bu bildiride XIX. yüzyılda Bursa’da inşa edilmiş olan
dini ve sivil mimari örneklerinde görülen süsleme
özellikleri değerlendirilmeye çalışılmıştır.
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Bursa, many states throughout history, is a city that is
home made principalities and dynasties. Throughout
history, political organizations that had prevailed in
Bursa. Bursa were equipped with the architectural work
found during construction activities. Architectural decoration activities connected with the building structure is
also developed in parallel. Period changes in the period
of architectural and decorative features were observed,
which is quite natural tendency.
Structures that we report the matter XIX. century was
built in Bursa. One of the main features of this century is
given more importance than in previous periods in civil
architecture. In addition, depending on the architecture
and decoration, especially in terms of baroque architecture is the tendency to rococo and empire style. Seen in
the architectural and decorative features of this style
are seen in Bursa structure. This trend is more evident
in stenciled decorations. Pen in oil painting decorations
in Bursa structure is used, pastels and vibrant colors
are seen together. There are also golden yellow color
and gilding use. Also on wooden decorations were created with wood slats.
In this paper, XIX. century, which was built in Bursa,
religious and decorative features seen in the examples
of civil architecture was evaluated

Giriş
Bursa ve civarı eski dönemlerden beri geçiş yolları üzerinde olması diğer sebeplerden dolayı devlet, beylik ve
hanedanların tercihi olmuştur. Bu siyasi kuruluşlar zaman içinde Bursa’yı imar açısından geliştirme çabasına
girişmişler ve ortaya çeşitli mimari akımlara ait yapılar
ortaya çıkmıştır.
İnşa edilen bir yapıyı süsleme faaliyeti insanlığın
varoluşundan beri bir ihtiyaç olarak görülmüştür.
Süsleme faaliyetleri genelde inşa edilen yapının, inşa
edilen yapının dönemi, niteliği, konumu ve mimarisine
göre şekillenmesi ile birlikte münferit uygulamalar da
görülmektedir. Bildiri konumuz olan süsleme faaliyetleri, Osmanlı mimarisinin ve süsleme sanatının tam
anlamıyla batılılaşma döneminin yaşandığı XIX. yüzyılda
Bursa yapılarında görülmektedir. Bu yüzyıl, kendinden
önce gelen iki yüzyılın devamı niteliğinde olup, kullanılan malzeme açısından suniliğe gidilmeye başlandığı bir
dönemdir. Özellikle kalem işi süslemelerde kullanılan
suni malzemeler (özellikle yağlıboya) doğal malzemeler
kadar sağlam olmamakta ve dolayısıyla çabuk solmaktadır. Bundan dolayı da sık sık restorasyonlara maruz
kalmaktadır. Uygun olmayan restorasyonlar da bu süslemelerin niteliğinin kaybolmasına sebep olmaktadır.
Bursa’da XIX. yüzyılda inşa edilen süslenen yapıların
süsleme özelliklerine bakıldığında dönemin etkisi kendini hissettirmektedir. Barok dönem süsleme özellikleri,
pastel ve canlı renkler, altın yaldızlar, varaklar, man138

zaralar, peyzajlar XIX. yüzyıl Bursa yapılarının özellikle
sivil mimari örneklerinin süsleme özellikleri içinde yer
alır. İncelenen yapıların süsleme özelliklerine bakıldığında özellikle birkaç yapının (Saatçi Köşkü-kendisi ve
kameriyesi ve Atatürk Müzesi kameriyesi) nin önemli
bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. Adı geçen yapıların
kalem işi süslemeleri dönemin özelliğini yansıtmaktadır. Bursa’da XIX. yüzyılda inşa edilen yapıların büyük
çoğunluğu o dönemde Bursa’nın taşra sayılabilen yerlerinde, önceden Hristiyan toplumun yaşadığı köylerde
yer almaktadır. Bu yapılar plan ve süsleme açısından
birbiri ile benzer özellikler gösterir, dikdörtgen planlı
ahşap düz tavanlı, kırma çatılı yapılardır. Süslemeler de
genelde ahşap tavanları üzerinde ahşap üzerine ahşap
malzeme ile; mihrap, iç duvarlar ve mahfil tavanlarında ise kalem işi olarak yer almaktadır. Bu bildiride
Bursa’da XIX. yüzyıl da inşa edilen yapıları süslemeleri
açısından incelenip değerlendirilmeye çalışılmıştır

Bulgular
Tahtalı Camisi: Minarenin kitabesine göre 1855-1856
yılında minare inşa edilmiştir, caminin de aynı tarihlerde inşa edildiği tahmin edilmektedir. (Türkiye Vakıf
Abideleri ve Eski Eserler, C.IV,1986,s.7) Yapının iç ve
dış duvarları sadedir mihrap kısmında yağlıboya ile
kalem işi süslemeler yapılmıştır. XIX. yüzyıl camilerinin
mihraplarının klasik motifi olan perde motifi bu caminin
mihrabında da yer almaktadır. Ayrıca mihrabın üç
yönden çeviren yazı motifi ve kavsara üzerinde yer alan
dikdörtgen çerçeve içinde de yazı motifi vardır.(Resim 1)
Gölyazı Camisi: Yapının kitabesi yok, mimari özelliklerine bakılarak XIX. yüzyıla tarihlenmektedir. Doğu duvarında tuğla süsleme bulunan yapının iç ve dış duvarları
sıvalı olup, ahşap tavanının ortasında ahşap tavan
göbeği ve mihrabındaki kalem işi süslemeler vardır.(
Türkiye Vakıf Abideleri ve Eski Eserler, C.IV,1986, s.16)
Saatçi Köşkü: XIX. yüzyıl yapısı olan bu köşk, ahşap çatkılı duvar sistemiyle inşa edilmiştir. Bu yapının üst kat
odalarının tavanlarında ve kameriyesinde iç duvarlarda
ev üst örtüde yağlı boya ile motifler yapılmıştır. Kameriyesi ahşap çatkılı duavr tekniğiyle inşa edilmiş olup
ahşap çıtalarla süslemeler oluşturulmuştur.( Resim 2)
Kameriyenin iç duvarlarında ve üst örtüsü boyalar ile
bölümlere ayrılmış bu bölümler içinde yer alan kartuşların içinde ise çiçek ve hayvan motifleri yapılmıştır. Bu
süslemelerde renk olarak sarı, yeşil gri, kahverengi,
kırmızı tercih edilmiş olup sarı ve yeşil renkler oldukça belirgindir. ( Resim 3) Saatçi Köşkünün üst kat
odalarından ikisinin tavanında yağlıboya ile süslemeler
yapılmıştır. Bu süslemelerde peyzajlar görülmektedir.
Ayrıca bitkisel motifler de süsleme kompozisyonu içinde
yer almaktadır. (Resim 4,5)
Atatürk Köşkü: XIX. yüzyıl yapısı olan bu köşk ampir
üslupla inşa edilmiştir. Bu yapının iç kısmı onarımlar
sonucunda orijinalliğinde uzaklaşmış iken dış duvar-

ları ve kameriyesi orijinalliğini bir ölçüde muhafaza
etmektedir. Ahşap çatkılı duvarlara sahip olan yapının
duvarlarında ahşap çıtalarla süslemeler oluşturulmuş
ayrıca sivri çatısı ve balkon korkuluklarında da ahşaptan ajurlu süslemeler bulunmaktadır. ( Resim 6) Yapını
kameriyesi de ahşap çatkılı duvarlardır burda da ahşap
üstü ahşap çıtalarla dış duvarlar hareketlendirilmiştir.
İç duvarlarda ve örtü sistemi içinde yağlıboya ile bitkisel
süslemeler yapılmıştır. Burda da üst örtü Saatçi Köşkünün kameriyesinin üst örtüsündeki gibi yağlıboya ile
bölümlere ayrılmış bölümler içinde yer alan kartuşlarda
vazo içinde çiçek motifleri vardır.(Resim 8)
Yeni Mahalle Camisi: İnşa tarihi belli değil ama XIX.
yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yapının dış
ve iç duvarları sıvalıdır, Yapının mihrabında kalem işi
süslemeler bulunur. Alçı kavsarası ve mukarnasları
yağlıboya ile kaplı olan mihrabın diğer kısımları ise
bitkisel motiflerle süslüdür. Mihrap nişinde perde motifi
vardır. XIX. yüzyılın diğer camilerinin mihrap nişlerinde
de görülen perde motifi bu mihrapta da görülmektedir.
Ayrıca mihrabın diğer kısımlarında bitkisel motifler
ağırlıktadır. Mihrabın mukarnaslı kavsarasının çevresinde kırmızı zemin üzerinde yeşil ile kıvrımdal ve çiçek
motifleri görülmektedir. Mihrabı iki bordür çevrelemektedir. En dıştaki bordürde zencirek, içteki bordürde ise
yazı ve bitkisel motiflerden oluşan süsleme kompozisyonu görülmektedir.( Resim 9)
Mustafakemalpaşa Şeyh Müfti Camisi: 1897 yılında
inşa edilmiştir. Bu yapının iç kısmı süsleme açısından
zengindir, özellikle kubbeyi taşıyan destek sistemleri
ve mahfil üzerinde süslemeler yer alır. Kubbeyi taşıyan
sütunlar üzerinde yer alan pandantifler için de dört
halifenin adı ve bitkisel motiflerden oluşam süsleme
kompozisyonları yer alır.( Resim 11) Ayrıca ahşap mahfil
tavanında ahşap tavan göbeği bulunmaktadır. ( Resim
12)
Hünkar Köşkü: Sultan Abdulmecid (1839-1861) döneminde 1844 yılında ampir üslupta inşa edilen bu yapının
dış duvarları ahşap çatkılı olup ince çıtalarla kaplanmıştır. Günümüzde dış duvarlar sıvalıdır. Yapının giriş
kısmı ise ahşap sütunlarla desteklenmiş olup ahşap tavan ile örtülüdür. Balkon korkulukları da ahşap şebekeli
olan bu yapının iç kısmında da bölümlerin üzeri ahşap
tavanlıdır, merdiven trabzanları da ahşaptır.( Yıldırım,
2001, s.198-199)
Belediye Binası :1879 yılına tarihlenmektedir. Bursa
valisi Reşit Paşa döneminde genişletilmiştir. Yapının zemin katı kesme taş duvarlı olan yapının buradan sonraki
duvarları ahşap hatıllar arası tuğla dolgu olarak inşa
edilmiştir. Ahşap tavanlı kırma çatılı olan yapıda çatı
kiremit kaplıdır. Orijinalliğini yitirmeyen yapılardandır.
( Mehmet Kaptanlar, Orhan Atak, Bursa Eski Belediye
Binası, (2010-2013), s. 1) Yapının çatı saçağı gösterişlidir, saçak kısmı ahşap çıtalarla düzenlenmiştir. Balkon
korkulukları, ahşap şebekelidi

Sonuç
Bu bildiride XIX. yüzyılda Bursa’da inşa edilen yapılar
süsleme özelliklerine göre değerlendirilmiştir. İncelenen yapılarda iki temel süsleme tipi ve yöntemi görülmektedir. Bunlar ahşap malzeme ile yapılan ve genelde
yapı tavanı, mahfil tavanı, sivil mimari örneklerinde
ise bunlara ilaveten dış cephe duvarlarında görülen
süsleme öğeleri ve genelde yağlı boya ile yapılan kalem
işi süslemeler. Her iki süsleme çeşidinde de restorasyonlar sonucunda orijinallikten uzaklaşma görülmüş
olup bu kalem işi süslemelerde kendini daha belli
etmektedir.
XIX. yüzyılın süslemeleri, XVII.ve XVIII. yüzyıl süslemelerinin devamı niteliğindedir. Osmanlı devletinde lale
devri (1718-1730) ile batı etkili mimari ve buna bağlı
olarak gelişen süsleme özellikleri görülmeye başlamıştır. Bu dönemden sonra mimariye bağlı süslemelerde
görülen abartılı motifler, C ve S kıvrımlı motifler, pastel
ve bazı yerlerde görülen canlı renkler, altın varaklar
ve yaldızlar çiçek motifleri batı özellikli süslemelerdir.(
Yılmaz Ergüvenç, tarih yok. s. 1)
Bursa sivil mimarisinin iki önemli yapısı olan Saatçi
Köşkü ve Atatürk müzesi süsleme açısından zengin yapılardır. Özellikle bu yapıların kameriyeleri hem ahşap
hem de kalem işi süslemeler açısından dikkat çekmektedir. Kameriyelerdeki ve Saatçi Köşkünün tavanlarındaki kalem işi süslemeler bazı yerlerde boya sürülerek
badana usulü yapılan süslemeler Bursa’daki sivil mimariye bağlı süslemeler açısında güzel örneklerdir.
Bursa 1855 yılında şiddetli bir depreme maruz kalmış ve
bir çok yapı yıkılmış ya da ağır hasar görmüştür.(Dara,
2001, s. 28) Bu depremlerden sonra yoğun restorasyon
faaliyetlerine girişilmiştir. Bursa’daki birçok yapının
restorasyonlarında ise XIX. yüzyılın özellikleri kendini az
ya da çok belli etmektedir.
XIX. yüzyılın süsleme özellikleri XX. Yüzyılın süslemelerini
de etkilemiştir. Bursa Keles ilçesi, Dedeler Köyü Camisinin
iç duvar süslemeleri buna örnek olarak verilebilir. Bu yapını n inşa tarihi belli değildir. Mimari özelliklerine bakılarak
yaklaşık olarak 150 yıllık olduğu tahmin edilmektedir.
Yapının duvar süslemeleri dönemi süsleme özelliklerini
gösterme açısından önemlidir. Bu süslemeleri yapan usta
ve süslemelerin tarihi bellidir. Buna göre duvar süslemeleri 1949 yılında K. Okur tarafından yapılmıştır.(Gülgen,
2012, s. 65-66) Caminin doğu ve batı ve güney duvarlarında
kalem işi tekniğinde yazı motifleri bulunmaktadır. Ayrıca
mihrap üzerinde de aynı teknikle yazılar bulunmaktadır.
(Gülgen, 2012, s. 68, 72, 73)
Bu yapının duvarlarında ve mihrabında görülen yazı motifleri XIX. yüzyıl yapılarından Tahtalı Cami ve Yaylacık Camii
deki yazı motifleri ile benzerdir. Her iki yapını mihrabında
da yazı motifleri bulunmaktadır. Bu süslemeler kalem işi
tekniğinde yapılmıştır. Keles Köyü Dedeler Köyü Camisi
mihrabında da kalem işi tekniğiyle yazı motifleri yapılmıştır.
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Dedeler Köyü Camisinin iç duvarlarında kalem işi ile
bitkisel motifler yapılmıştır. Duvarlar alçı ile macunlandıktan sonra kuruyunca kalem işi süslemeler yapılmıştır. Bu süslemeler, duvarların üst kısmında friz halinde,
pencere pervazlarında “S” kıvrımlar yapan bordür
kuşağı; duvarlarda yazılar arasında yarı natüralist çiçek
motifleri; Mihrap nişinin içinde perde motifi yer alır
.(Gülgen, 2012, ss. 75-76)
İç duvarlarda görülen bu süslemeler XIX. yüzyıl süslemelerinin tam anlamıyla devamı olmasa da etkilenme
olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir. Özellikle mihrapta görülen perde motifi, XIX. yüzyılda inşa
edilmiş camilerin çoğunda temel mihrap süsleme motifi
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Resim 3: Saatçi Köşkü, Kameriye, İç Kısımda Üst Örtüdeki Yağlıboya
Süslemeler (Resim, Tarafımızdan Çekilmiştir)

RESİMLER
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Resim 1: Tahtalı Köyü Camisi, Mihrap.
(Resim, Tarafımızdan Çekilmiştir.)

Resim 4: Saatçi Köşkü, Üst Kat Oda Tavanlarından Biri,
(Resim, Tarafımızdan Çekilmiştir.)

Resim 2: Saatçi Köşkü, Kameriyesi Dıştan Görünüm,
(Resim, Tarafımızdan Çekilmiştir.)

Resim 5: Saatçi Köşkü, Üst Kat Oda Tavanlarından Biri.
(Resim , Tarafımızdan Çekilmiştir.)

Resim 6: Atatürk Müzesi, Dış Cephedeki Ahşap Üstü Ahşap Süsleme
(Resim, Tarafımızdan Çekilmiştir.)

Resim. 10: Şeyh Müfti Camisi, İş Kısımda Kubbe Pandantifteki Kalem
İşi Süsleme (Resim Tarafımızdan Çekilmiştir).

Resim 7: Atatürk Müzesi, Kameriyesi (Resim, Tarafımızdan Çekilmiştir.)

Resim 11: Şeyh Müfti Camii, Mahfi Tavanındaki Ahşap Tavan Göbeği
(Resim, Tarafımızdan Çekilmiştir.)

Resim 8: Atatürk Köşkü Kameriyesi, İçten Üst Örtüdeki
Yağlıboya Süslemeler
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ÖZET ABSTRACT
Son yarım yüzyılda, ekonomik, kültürel ve teknolojik
değişimlerin de etkisiyle küreselleşme; toplumları,
yaşam biçimlerini ve gündelik hayatı büyük ölçüde
etkilemektedir. Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde
“tüketim” olgusu üretimin yerini almış, modern kent
gelişimi ve yönetiminde temel belirleyici olmuştur.
Yüksek seviyedeki telekominikasyon; bilgiye kolay
erişimi ve bankacılık, alışveriş, eğitim, eğlence, turizm gibi çeşitli aktivitelere uzaktan katılımı olanaklı
kılmıştır. Insanlar yarı gerçek veya elektronik imaj ve
işaretlerden oluşmuş simulasyonlarla çevrelenmiş bir
yaşama itilmektedirler. Geçmişdeki eğlence ve sosyalleşme alışkanlıkları değiştikçe yalnızlık ve kaybolma
hissi artmaktadır. Pazarlama stratejilerinin yeni yapı
kompleksleri ile inşa ettikleri kent yaşamı, bireyselliği
ve ayrışmayı belirginleştirmektedir.
Günümüzde, gittikçe büyüyen, kalabalıklaşan ve
çok-kültürlülüğü beraberinde taşıyan kentleri organize edebilmek ve anlaşılır kılmak için anahtar sözcük
“tasarım”dır. Gündelik hayatın araçlarından gazetelere, otobüs duraklarından dev binalara kadar, her detay
ve noktada, profesyonel tasarımcılara ihtiyaç duyarız.
Özellikle de yön-bulma, bilgi alma ve mekanların anlaşılırlığı için görsel çözümlemelere artan bir ihtiyaç
vardır. Stellin ve Mason’un sözleri ile (2000); “son otuz
yılda, mekan grafiği tasarım alanı, iletişim ve mimari
uzmanlığın bütünleşmesi olarak ortaya çıkmıştır.
Uygulayıcılar sadece görsel bir dil yaratmıyorlar,
kullanıcıları mekana yönlendirirken tüm duyulara açık
143

bir deneyim yaşatmakta ve mekana farklı bir imaj veya
tema verebilmektedir.” Mekan grafiği tasarımı, grafik
tasarım, mimarlık, endüstriyel tasarım, peyzaj ve kent
tasarımı gibi pek çok tasarım disiplinini kapsayan yeni
bir uzmanlıktır.
Mega kentlerde mekan ve zaman hissini güçlendirirken, ilişkileri iyileştirmek ve hayatı basitleştirmek
için gelecekte mekan grafiklerine daha fazla ihtiyaç
duyulacaktır. Bu alanda eğitimli uzmanlara gereksinim
artacaktır. Bu bildirinin amacı; mekan grafiği üzerine
eğitim almış uzmanların yetişebilmesi için tasarım
fakültelerinde eğitim programlarının açılabileceğini
irdelemektir.
In the last half-century, globalization greatly influences society, life styles and practices by the cultural,
economic and technological currents that it creates. In
both developed and developing countries, consumption
has replaced production and has become the main
driver for modern urban development and urban policy.
The high level of telecommunications has resulted in
excessive information and growing distance participation (electronic access) of individuals in various social
activities such as work, banking, shopping, education,
recreation, leisure, tourism, etc. People are literally
mobile or only experience simulated mobility through
the incredible fluidity of multiple signs and electronic
images. People do not socialize and entertain themselves as they do in the past and they feel alone and
lost. Marketing strategies also aggrandize individualism
and resolution of communities by constructing new type
buildings and places that have no relation with public.
Today, to organize and simplify the cities those are
getting bigger, crowded and multi-cultural, the key word
is “design”. From daily life equipment to newspapers, from
bus-stops to huge buildings, on every detail and points,
we need professional designers. Especially there is rising
need for visual solutions about way-finding, information and place-making design. The new terminology is
environmental graphic design. By the words of Stelling
and Mason (2000); “In the last three decades the field of
environmental graphic design has emerged as the integration of the communications and architecture professions.
Practitioners are creating not only a visual language but a
full sensory experience that orients users to a space and
may reflect a distinct image or theme”. Environmental
graphic design is new profession embracing many design disciplines including graphic design, architecture,
industrial design, landscape design and urban design.
In the future, it can be predicted that, we will require much
more environmental graphics for healing relations, and
making life easier in the mega-cities fostering a sense
of place and time. There will be more need for educated
professions on this area. In this paper, it will be examined
that, education programs can be opened for environmental graphic design in the design faculties to train experts in
this field.
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Mekan Grafiğinin Gelişmesine Neden Olan
Sebepler
Son yarım yüzyılda gelişen teknoloji ve küreselleşme
tüm dünyayı büyük ölçüde etkisi altına almıştır. Gelişen
ve gelişmekte olan ülkelere baktığımızda “tüketim”
olgusunun “üretim”in yerine geçtiği ve bunun yeni
kentlerin biçimlenmesinde temel faktör haline geldiği
görülmektedir (Lloyd ve Clark, 2001). Kentler, uluslararası pazarın önemli aktörleridir ve kent imajlarını belirleyen de pazara dönük yapı komplekslerinin ve onları
çevreleyen kentsel mekanların tasarımlarıdır. Günümüz
kentlerinde, Baudrillard’ın sözleri ile (2002), “ürünün
imaj değeri işlevsel değerlerin üstündedir”.
Küreselleşme ve teknoloji ile birlikte hız kazanan bilgi,
medya ve para akışı toplumları da etkilemiştir. Bilgiye kolay ulaşım ve interaktif katılım olanağı, gündelik
hayatları kolaylaştırmış ancak insanların sosyalleşme
alışkanlıklarını alt-üst etmiş, bu da kente dahil olmaktan ürken, fiziksel temas kurmayan yalnız bireylerin
artmasına neden olmuştur. Günümüzün yükselen bir
diğer problemi “bireysellik”tir. Küresel pazarlama stratejileri de bu olguyu yeni tip yapı ve mekan kompleksleri
ile güdümlemektedirler. Tek amaçları toplumu tüketime
zorlamak olan ve geçici süre ile kullanılan bu yapıları
-alışveriş merkezleri, oteller, havaalanları ve süpermarket zincirleri- Augé (Ayna 2011) “non-places” - mekan
dışı- diye tanımlamıştır. Kamuya açık gibi görünmelerine karşın tamamen kendi içlerine çevrilmiş, güvenlikli
kapılardan giriş yapılan bu büyük yapıların konumlarına
göre kent trafiği düzenlenmekte ve kamu gereksinimleri
yok sayılmaktadır. Yüksek cam duvarları görsel bir geçiş sağlıyor gibi görünse de, geçmişin küçük pencereli
yapıları ile karşılaştırıldığında çok daha fazla sokaktaki
hayattan yalıtılmıştır. Sennett (1999:s.131) “işitemeyeceğiniz, dokunamayacağınız ya da hissedemeyeceğiniz bir
şeyi görmek, içeridekinin erişilmez olduğu duygusunu
arttırır” sözleri ile bu ayrışımı özetlemiştir. Kırsaldan
kentlere doğru yaşanan göç dalgaları, son zamanlarda
artan sığınmacıların nüfusu, kentlerin turizme açılma
politikaları ile birlikte gelen ziyaretçilerin yoğunluğu,
kentleri kalabalık ve karmaşık hale getirmiş; bu da
mevcut bireylerdeki kente dahil olma korkusunu günden
güne arttırmıştır.
Son zamanlarda yapılan araştırmalar göstermektedir
ki; fiziksel çevre insan davranışını etkilemekte ve insan
faaliyetlerini, düşüncelerini ve duygularını şekillendirebilmektedir. Buradan yola çıkarak, yaşadığımız yerlerin,
dokunduğumuz, gördüğümüz, temas halinde olduğumuz
her öğenin incelikle tasarlanması gerektiği yüzyılımızın temel düşüncelerinden biridir. Anahtar kelime
“Tasarım”dır. Tibor Kalmann için (Price 2000) “tasarım
sadece bir dil’dir, asıl mesele anlamı vurgulamak için o
dilin nasıl kullanıldığı” dır. Farklı alanlarda çok çeşitli
tasarım disiplinlerinin ortak bir amacı vardır; insanları
etkilemek, yardımcı olmak, memnuniyetlerini sağlamak
ve daha yaşanılası güzel bir dünya yaratmak. Günümüz-

de tek bir tasarım disiplinin birçok alana hakim olması
yerine, alanında uzmanlaşmış tasarımcıların birarada
çalışarak sorunlara daha iyi çözümler getirdiği görülmekte ve bilinmektedir. Bu da, yeni alt-disiplinlerin
doğup gelişmesine zemin oluşturmuştur.
Yaşadığımız mekanların tasarımı denildiğinde akla ilk
gelen şüphesiz mimarlıktır. Mimari yapıtlar, geçmişten
günümüze çeşitli medeniyetlerin, kültürlerin, yaşam
biçimlerinin değer bulduğu, insanlığın ayak izleridir. Mimarlık sadece yapıları inşa etmez, insanların birbirleri
ile etkileşime geçtiği sosyal hareket alanlarını tasarlar.
Louis Hellman’ın (Price 2000) ifade ettiği gibi; “Binalar
kendine özel bağımsız tesisler değildir; hem kullanıcılarına hem de önünden geçip gidenlere toplumsal verim
kazandırırlar”.
Mimarlıkta modern döneme gelinceye kadar, her yapı
tipi için işlevine uygun, yıllar içinde biçimlenmiş ortak
şemalar vardı. Örneğin, okulun anlamı herkes için ne
ifade ediyorsa mimarlıktaki karşılığı biçimsel özellikler de ortak hafızada kayıtlıydı ve insanlar nerde bu tip
bir yapı ile karşılaşsa herhangi bir tabela aramaksızın
onun okul olduğunu bilirdi. Konut denildiğinde de her
toplumun kendi yaşam biçimini ifade eden mimari
tipolojisi vardı. Bu tür mimari gelenekler, ne yazık ki,
modern teknolojinin baskısı altında bozulmaya başladı
ve modern mimari ile birlikte tamamıyla değişti (Berger
2009).
Ludwig Mies van der Rohe ve Walter Gropius başını
çektiği Modern Mimarlığın öncüleri, “biçim fonksiyonu
izler” diyerek bina tasarımına akılcı yaklaşımı getirdiler. Onlara göre; Mimari Biçimin yaratılması, geçmiş
deneyimlerin imgelerinden kurtulmuş, sadece program
ve strüktür ile zaman zaman da sezginin yardımıyla
belirlenen mantıklı bir süreç olmalıydı (Venturi 1993:
s. 8). Biçimin içeriği güçlendirecek veya anlatacak her
türlü simgeselliğinden sakınan tutucu modernistlere
göre anlam, eskiden beri bilinen biçimlerin anıştırılması yoluyla değil, biçimin içkin ve fizyonomik özellikleri
aracılığıyla iletilmeliydi.
Gittikçe kalabalıklaşan ve karmaşık hale gelen bina
komplekslerinde yön bulma ihtiyacına daha akılcı çözüm
üretebilmek için mantıkla biçimlendirilmiş mekanların
daha büyük problemlere yol açtığı anlaşılmıştır. Çünkü
biçimlenmiş çevre ve mekana dair toplumsal kodlar
bozulmuş, yerine birbirine benzeyen, gelenekten uzak,
insanların alışkın olmadığı yapılar inşa edilmiştir. İşaret
ve harita gibi temel yön bulma aparatlarına bu dönemde
ihtiyaç doğmuştur (Bkz Görüntü 1 ve 2).

Görüntü 1 ve 2: Mies van der Rohe’un Illinois Insitute of Technology Üniversite Kampüsü; Binalar geleneksel kampüs özelliklerini
tamamıyle yok sayan modern bir anlayışla tasarlanmıştır. Tüm binalar
birbirine benzemekte, belirgin bir giriş cephesi ve ana kapı algılanmamaktadır. Bundan dolayı kampus içerisinde yönlendirme ve bilgilendirme amaçlı işaretlere, kiosklara ve haritalara ihtiyaç duyulmuştur
(Berger 2009).

II. Dünya Savaşının yıkımından sonra batıda, uygarlığın kendisi ve görünümleri üzerine yaygın bir kendini sorgulama süreci başlamıştır. Özellikle 50’ler ve
70’ler arasında, Modernizm de, insan duyarlılığının
kökenleriyle, beşeri hafızayla ilişkiyi ortadan kaldırdığı
gerekçesiyle eleştirilir. Tarihin bir anlamda silinmesi,
insanın kökünü kaybetmesi, tutunamaması, yabancılaşma duygusu ve buna eklenen metalaşma postmodernizmin çıkış noktaları olmuştur. Postmodernizmin
düşünsel alt yapısında Derrida, Barthes, Foucault, Eco
gibi kuramcıların öne sürdüğü göstergebilim alanının
etkisi vardır. Göstergebilim kuramına göre; sanatların kullandığı kodlardan tekniklere, modaya, reklama
kadar her şey anlamlı gösterge bütünleridir (Akyıldız
2013). Mekan ve kent, anlamlar ve simgeler ortamı
olarak tartışılmaya başlanmıştır. Modern mimarinin
yalın biçim dilini anlayamayan kamuoyu, simgelerin
oluşturduğu, çevresiyle iletişim kuran grafik bir anlatım
biçimini tercih etmiştir. Bunda küresel pazarın yönettiği “İkna Mimarlığı”nın payı büyüktür. Yeni ekonomi
anlayışı; ihtiyaca göre üretilen mal ya da hizmet değil,
kodlar ve kurallar ile düzenlenmiş, talep oluşturma
amaçlı üretime yöneliktir. Üreten toplum anlayışı yerini
tüketen topluma bırakmıştır. Birey, küresel ve tutarlı bir
göstergeler sistemi içinde, tüketim mallarının kazandırdığı görece toplumsal prestiji belirleyen anlamlandırma
düzeninin etkisi altındadır. Mekan da, 20. yüzyıldan beri
ivme kazanarak değişen ekonomik yapı ile birlikte diğer
her şey gibi (emek, üretim araçları, pazarlama) kapital
sistemin karlılığını maksimize edecek bir altyapı olarak
yeniden biçimlendirilmiştir. Asal fonksiyonları tüketim
olmayan barınma, sağlık, eğitim gibi mekanlarda bile
kimlik yaratma, teşvik etme, çekim merkezi oluşturma,
popüler olma gibi kaygılar içeren, göstergelere ve imajlara dayalı yeni tasarım anlayışları öne çıkmaya başlar.
Medyanın ve gelişen iletişim sistemlerinin aracılığıyla
görselleştirmenin önem kazanması da bu süreci güçlendirir. Venturi’nin ifadesiyle (1993) “Konuşan Mimari”,
bugünün sürekli değişen toplumunda canlı olan her şeyi
kucaklamak ister. Venturi ve onun gibi düşünen postmo145

dernizmin ve yeni simgesel mimarlığın savunucularına
göre mimarlık, toplumun temel iletişim sistemlerinden
biridir ve bu nedenle bilinen, öğrenilmiş bir dilin biçime
hakim olması gerekir. Buradaki dil, simgesel bir anlatımdır. Postmodern yapılar tek başına bir grafik dildir.
Verdiği hizmet hakkında topluma doğrudan mesaj verir
(Bkz. Görüntü 3).

Mekan Grafiği
(Çevresel Grafik Tasarım)
“İngilizcede “Environmental Graphic Design”, 2013’den
beri “Experiencial Graphic Design” isimleriyle tanımlanan bu yeni tasarım alanı, Türkçede “Çevresel Grafik
Tasarımı” veya “Mekan Grafiği” olarak anılmaktadır.
Grafik, görsel iletişim, mimari, iç mimari, şehir planlama, peyzaj ve endüstriyel tasarım gibi pek çok tasarım
disiplinini kapsayan çevresel grafik tasarım, yönlendirme, iletişim kimliği, bilgilendirme ve mekandaki düşünceyi şekillendirme üzerine yoğunlaşan bir alandır.
Çevresel grafik tasarım; doğal ve yapılandırılmış çevrede
yönlendirme, bilgi verme, tanımlama, tercüme etme ve
mekan duygusunu arttırma gibi işlevleri olan iletişim dizgelerinin içerdiği grafik öğelerin planlanması, tasarlanması ve sunumudur. Çevresel grafik tasarım, iki ve üç boyutlu
biçimler, grafikler ve işaretler kullanarak özel bir çevre
duygusu ve atmosfer oluşturmaya yarar (12) (Karamustafa
2003:30).

Görüntü 3: ABD’de, sepet üreticisi Longaberger şirketinin 1990’ların
sonunda inşa ettirdiği yedi kat üzerinde 3000 metrekareye yayılan
merkez binası şirketin en çok satan ürününün tam 160 kat büyütülmüş
hali olarak, yani kocaman bir sepet şeklinde tasarlanır (Çaylı 2013).

1960’lardan sonra büyük bir hızla değişen, dönüşen
metropoller, mega kentlerde -bina içi veya dışında- tüm
mekanlar imajlarla çevrelenmeye başlamıştır. Gittikçe
karmaşıklaşan ve çarpıklaşan bu kentlerde mimarlığın kendi grafik dili yeterli olamadığı için günden güne
grafik tasarım desteğine ihtiyaç duyulmuştur. Binalar,
geçmişte olduğu gibi okul, hastane, müze gibi net fonksiyonlara sahip değildir. Bir müze binası aynı zamanda
farklı fonksiyonları barındıran çeşitli uzantılara sahip
olabilmekte ve bu da karmaşayı arttırmaktadır. Ayrıca
inşa edilen bir yapı başka bir şirkete veya yönetime devredildiğinde işlevi ve imajı yenilenebilmektedir. Sürekli
gelişen ve değişen hayat da binalara ek fonksiyonlar ve
yapılar eklenmesini zorunlu kılabilmektedir. Küreselleşen dünya, seyahat olanaklarının artması ve turizm sektörünün gelişmesi, faklı dillerdeki insanların binalarda
dolaşımını arttırmıştır. Bu da binaların daha evrensel
grafik anlatımla ve farklı dillerde açıklamalarla desteklenme ihtiyacını getirmiştir.
Tüm bu sebeplerden dolayı, grafik tasarımın güçlü anlatım diline her zamankinden fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Hem kentli için hem de daha fazla ölçüde kente yeni
gelen ziyaretçiler için gerek dış mekanlarda gerekse
binaların iç mekanlarında yönlendirme ve bilgilendirme amaçlı yeni bir grafik tasarım olgusu gelişmeye
başlamıştır.
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Mekanı ilgilendiren grafiklerin planlanması, tasarlanması ve uygulamasında çalışan farklı disiplinlerden tasarımcılar merkezi Amerika’da bulunan Çevresel Grafik
Tasarım Kuruluşu’nu kurmuşlardır: Society of Environmental Graphic Design (SEGD). 1973’den beri aktif olan
kuruluşun günümüzde 20 ülkeden 1505 üyesi bulunmaktadır. Üyelerin farklı alan ve disiplinlerden oldukları
dikkati çekmektedir; grafikerler, iş adamları, galericiler,
teknoloji uzmanları, mimarlar, interaktif tasarımcılar,
yönlendirme uzmanları, eğitmenler ve öğrenciler v.b.
gibi. Hepsinin ortak amacı, insanları mekana bağlayan
deneyimleri tasarlayıp biçimlendirerek daha yaşanır
mekanlar yaratmaktır. Bu amaçla; her sene verdiği
ödüller ile nitelikli yönlendirme ve işaretleme dizgeleri
(sistem), sergileme tasarımları, haritalandırma, perakende mekanlar, spor etkinlikleri ve yerleşke tasarımı
gibi uygulamalarda daha iyi çalışmaların üretilmesini
özendirmektedir (Bkz. Görüntü 4 ve 5).

Görüntü 4 ve 5: 2014’ün “Mekansal İmaj ve Kimliklendirme”
alanında ödül alan çalışması; Monarch’da Cosmopolitan deneyimi.
Las Vegas’daki Cosmopolitan, otel lobisinde 8 adet masif strüktürel
kolonun üzerinde dijital panolarla, aynalı zemin ve tavan da kullanarak
teknoloji ile deneyim yaratmaktadır. https://www.segd.org/awards
2014-06-26 (13)

Mekan Grafiği; İhtiyaçlara göre, yönlendirme amaçlı, bilgilendirme amaçlı, mekansal imaj yaratma ve
kimliklendirme amaçlı olmak üzere üç temel başlık
altında gelişmiştir. Dijital tabelalardan, interaktif konsol
unsurlara, geleneksel boyamadan dijital çıktılara, ses,
koku ve doku duyumlarına kadar hitap edebilen çok çeşitli yelpazede ürün olanakları ile sınırları günden güne
genişleyen bu tasarım alanının halen daha net bir tanımı
yapılamamaktadır. Farklı alanlarda çok disiplinli bir
uzmanlık gerektiren yeni bir tasarım alanıdır ve geniş
kent mekanlarından küçük odacıklara kadar her ölçekte
ihtiyaç duyulmaktadır (bkz. Görüntü 6).

Görüntü 6. Çin’in merkezinde Jianianhua Center. Bina cephesinde
uygulanan renkli, cam ve görüntüsü değişebilen paneller, teknoloji
ve sanatın birlikteliğine en iyi örneklerden biridir. Bu tasarım ile yapı
bölgede çekim merkezi oluşturmuştur.

İnsanın en temel dürtülerinden biri korkudur. Kaybolma
korkusu, günümüz metropollerinde yalnızlıkla beraber gelir ve toplumsal depresyona sürükler. Kentler
büyüdükçe, yapılar göklere yükselip karmaşıklaştıkça
yönlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyulmuştur. Eskiden insanlar yön bulma için nirengi
noktaları belirler, onun üzerinden tarif yaparlar ve kendi
konumlarını belirlerlerdi. Günümüzde kent meydanları,
bir anıt, önemli bir mimari yapı, işlek bir ana cadde,
heykel, park gibi öğeler kentin nirengi noktalarıdır ama
bu mimari öğeler artık yeterli gelmemektedir. Hayatın
çok hızlı yaşandığı ve zaman kavramının gittikçe önem
kazandığı günümüzde, insanların nerede olduğunu ve
gideceği yere en kolay nasıl gideceğini anlatan yardımcı
unsurlara her zamankinden fazla ihtiyaç vardır (bkz.
Görüntü 7).

Görüntü 7. Newport Tower Pazarlama Merkezi, New Jersey.
https://segd.org/content/newport-tower-marketing-center, 2015

Berger (1999, s.7) “Bizi çevreleyen dünyada kendi
yerimizi görerek buluruz” sözleri ile çevremizi anlamlandırmada görsel algılamanın önemini vurgular. Mekan
grafikleri etkili ve hızlı bir görsel iletişim sağlarken,
kullanıcıların mekanı tüm yönleri ile de deneyimlemesine olanak tanır. Mekana güçlü bir grafik kimlik kazandırırken, bölgeyi canlandıran ve ilham veren nirengi
noktaları yaratır. İyi bir yönlendirme ve bilgilendirme
ile donatılmış bir bina, bir kent veya bir sokak, gelen
ziyaretçilere ve kullanıcılarına güven duygusu verir.
Özellikle hastane gibi karmaşık, risk faktörleri yüksek,
kullanıcı profili büyük oranda -hasta ve hasta yakınları
olduğu için- stresli, hassas, yardıma muhtaç insanlardan oluşmuş, yüksek tempolu mekanlar içerisinde iyi
tasarlanmış ve yerleştirilmiş bilgilendirme grafiklerine
büyük ihtiyaç vardır. Mekan grafikleri ile psikolojik destek sağlanabilir, bina daha iyi tanıtıldığı için zamandan
ve işgücünden tasarruf edilebilir, binada kaybolmanın
vereceği huzursuzluk hissinin yaratacağı stres faktörü
azaltılabilir, kullanıcılar gereken konularda iyi bilgilendirildiklerinden riskli ve rahatsız edici durumlar en aza
indirgenebilir (bkz. Görüntü 8).
Grafikler sayesinde mekanın anlaşılırlığı artar. Mekana ilişkin gereken bilgileri edinen kullanıcının mekan
içerisinde geçireceği süre boyunca yaşamı kolaylaşır,
zamandan kazanır, iş-verimi artar.
Mekan grafikleri ile tasarım; mekanın markasını, ruhunu, kimliğini en iyi şekilde yansıtan, işlevi, hizmetleri,
tarihi gibi tüm gereken bilgileri hızlı ve etkili biçimde
ziyaretçi ve kullanıcılarına anlatan, iç mimari, peyzaj ve
mimari öğeleri ile bütünleşmiş bir tasarımdır. Kısaca,
kullanıcısı ile iletişim kuran, hikayesini anlatan mekanlar diye de özetlenebilir (bkz. Görüntü 9).
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Görüntü 8. Randall Çocuk Hastanesi, Seattle. Hastanenin tüm bölümlerinde ve koridorlarda çocuk hastaların iyi hissetmesini sağlayacak
illüstrasyon ve grafikler kullanılmış, hastanelerin bilinen soğuk havasının yerine çok daha sıcak bir atmosfer yaratılmıştır. https://segd.
org/awards/healthcare. 2015

ve mimarisi ile uyumlu olmalıdır. Bu yüzden tasarıma
geçmeden önce mevcut projenin (mümkünse yapı inşa
edilmeden) analizi ile mekanların bağlantıları, geçişleri
ve nasıl bir grafik dile ihtiyaç duyduğuna karar verilmelidir. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte yeni teknik ve
olanaklar, interaktif katılımı mümkün kılan, sadece görsel algıya değil diğer algılarımıza da hitap edecek dijital
çözümlemeleri mümkün kılmaktadır (bkz. Görüntü 10).
Gelecekte tasarımın nerelere gideceğini tahmin etmek
zordur. Projenin alt yapısının da iyi bilinmesi ve projenin başında grafiklerinin de tasarlanarak inşaasından
önce alt yapı ihtiyaçlarının karşılanması, sonrasında
yıkım onarım yapılmadan tatbik edilebilmesi açısından
önemlidir. Böylelikle grafik öğeler askı gibi yapı elemanları üzerine asılmazlar ve uygulamada daha ucuza mal
olurlar.

Görüntü 10. Doğa Tarih Müzesi, Los Angeles. Doğa Laboratuvarı içerisindeki interaktif paneller özellikle çocuk ziyaretçilere 200’den fazla
yaşayan canlı türünü eğlenceli biçimde tanıtmaktadır. https://www.
segd.org/nature-lab-exhibit 2015.

Görüntü 9. New York Rebranding şehir müzesi. Giriş holüne asılı yıldız-ışıklı LED enstalasyon ziyaretçileri merdivenlere yönlendirmektedir. Diğer tüm grafikler LED tasarım ile uyum içerisindedir ve müzeye
kimlik kazandırmıştır. https://www.segd.org/museum-city-new-yorkrebranding 2014

Mekan Grafiği Eğitimi Neden Gerekli?
Günümüzde mekan grafiği alanında profesyonel işlere
imza atmış, ödül kazanmış şirketlerin profiline baktığımızda, farklı disiplinlerden uzmanların bir araya
geldiği ekip çalışması dikkati çekmektedir. Bu ekiplerin
bünyesinde mimarın yanında muhakkak bir grafik tasarımcının yer aldığı gözlemlenir. Fakat sadece bu alanda
uzmanlaşmış, yetişmiş eleman ülkemizde ve hatta
dünyada yok denilecek kadar az sayıdadır. Amerika’da
bazı mimarlık okulları “environmental graphic design”
üzerine eğitim için müfredat çalışmaları başlatmışlardır
(Stelling and Mason 2000).
Bir yapı kompleksi veya kent içinde bir bölüm mekan
grafikleri ile birlikte tasarlanmak istendiğinde bünyesindeki tüm mekanlar birlikte düşünülmelidir. Her öğe,
belirli bir imaj, kimlik veya temayı destekler nitelikte
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Projenin iyi ve sağlıklı analiz edilebilmesi için mimari
ve hatta kısmen inşaat bilgisine sahip olmak, teknik
çizimleri okuyabilmek, elektrik ve mekanik alt yapıyı anlayabilmek, en başta da mekan ve insanı kavrayabilmek
zorunludur. Projelendirme safhası için yaratıcı çizim ve
iyi bir kompozisyon yeteneği, tipografi, iletişim, fotoğraf,
illüstrasyon gibi alt disiplinlere hakimiyet gereklidir.
Işık, renk, malzeme, ölçek ve oran gibi kavramlar da
diğer gerekli alanlardır. Mekan grafiği üzerine uzman
olabilmek için ayrıca baskı ve üretim tekniklerini, bilgisayar programları ve teknolojik gelişmeleri takip etmek
ve sürekli kendini geliştirmek başarı için şarttır.
Tüm bu alanlarda bilgi sahibi olabilmek için ülkemiz koşullarında gençlerin öncelikle mimari eğitim almaları,
üzerine de grafik tasarımın bu alt disiplinleri için ikinci
lisans veya yüksek lisans eğitimi ile veya da dışarıdan
kurslarla eğitimlerine devam etmeleri gerekmektedir.
Ya da bunun tam tersi grafik tasarım eğitimi üzerine
mekan, insan gereksinimleri ve mimari ve teknik çizim
üzerine kendilerini geliştirmek zorundadırlar. Her ikisi
de uzun bir eğitim sürecidir. Bundan dolayı da hem
ülkemizde hem de dünyada, konuşan mekanlar için
mimarlar ve grafikerler birlikte çalışmak zorunda kal-

maktadırlar. Oysa bu alanda lisans düzeyinde yetiştirilecek uzmanlar ile zaman ve para tasarrufu sağlanacak
ve yeni bir iş alanı gelişecektir.

Sonuç
Küreselleşme, teknololojik gelişmeler, hızlı ulaşım
ağları, gittikçe kalabalıklaşan ve ayrışan nüfus yapısı,
mega yapı kompleksleri; kentleri ve kentlinin yaşamını
gittikçe artan bir ivme ile değiştirirken, çok fazla problemi de beraberinde getirmiştir. Bu problemleri en aza
indirgemek ve çözümler üretmek için tasarımcılar, uzmanlar, akademisyeneler, yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları bir arada çalışmaktadırlar. Her alanda olduğu
gibi tasarımda da uzmanlaşma ihtiyacı öne çıkmaktadır.
Artan gereksinimlere yetişebilecek daha fazla sayıda
yetişmiş eleman için üniversiteler günden güne yeni alt
disiplinlerde meslek yetiştiren bölümler açmaktadırlar.
Nasıl ki bahçe tasarımı yapacak bir tasarımcının hem
mimarlık hem de ziraat okuması zor olacaksa, mekan
grafiği üzerine çalışmak isteyecek bir gencin mimarlık
ve grafik disiplinlerini birarada alması da zor ve uzun bir
süreçtir.
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Bu makalede günümüz koşullarında mekan grafiğinin
neden gerekli olduğu ve bundan dolayı iyi donanımlı
tasarımcıların daha hızlı ve iyi yetiştirilebilmesi için
üniversitelerde yeni bir tasarım bölümü olarak açılabileceği irdelenmiştir.
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ÖZET ABSTRACT
Batı toplumlarında 1980’li yıllarda sanat, toplumsal
yaşamı manipüle eden görüntüleri hedef alan bazı
sanatçıların oluşturduğu Yeni Kavramsalcılık akımına
sahne olmuştur. Bu dönemde bilhassa kimlik politikaları üzerinden okunan bu sanat akımı, yeni kavramsalcıların tüm toplumsal eşitsizliklerden doğan
rahatsızlıklarının görsel anlatımı şeklinde ortaya
çıkmıştır. Toplumsal eşitsizlik konularının içinde yer
alan cinsiyet ayrımcılığına gösterilen tepkinin sanatsal
ifadesi, Yeni Kavramsalcılıktan daha önce baş gösteren Feminist Sanat içinde şekillenmiştir. Postmodern
sanatçılar bu dönemde, kendine mâl etme ya da temellük etme diye bilinen, genellikle medyadan ya da sanat
tarihinden görüntüleri aktararak dönüştürme tekniğini kullanmışlardır. Yeni Kavramsalcılık, Feminist
Sanat ve kendine mâl etme işinin postmodern birleşimi, postmodern üç kadın sanatçıyı, Barbara Kruger, Sherrie Levine ve Cindy Sherman’ı aynı noktada
buluşturmuştur. Bu araştırmada, Yeni Kavramsalcılık,
Feminist Sanat ve kendine mâl etme kavramlarına,
bu kavramların içinde etkin biçimde yer alan Barbara
Kruger, Sherrie Levine ve Cindy Sherman’ın çalışmaları üzerinden ışık tutmak amaçlanmıştır. Araştırmada
veri toplama tekniği olarak doküman analizi uygulanmış, konuyla ilgili yazılı kaynaklardan ve görsellerden
yararlanılmıştır. Alıntı ve göndermeler yapılmış, veriler konulara göre derlenerek yorumlanmış ve konular
arasında bağlantı kurulmuştur. Araştırmada elde
edilen veriler ışığında, Yeni Kavramsalcılık, Feminist
Sanat ve sanatta kendine mâl etme işi, postmodern
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sanatçılar tarafından aynı ortak çerçevede birtakım
üretimler gerçekleştirilmesini salık vermesi açısından
analiz edilmiştir. Bu bağlamda, Barbara Kruger, Sherrie Levine ve Cindy Sherman’ın bu ortaklıkta hemen
hemen aynı kaygılarla ve birbirine yakın tekniklerle,
medyadan ya da sanat tarihinden görüntüleri kendilerine mâl ederek ortaya koydukları yapıtların, Yeni
Kavramsalcılık ve Feminist Sanat’ı anlaşılır biçimde
örneklediği vurgulanmıştır.
In the West, art in the 1980s has witnessed Neo-Conceptualism created by the certain artists taking aim
at the images which manipulate the social life. In this
period, this art movement understood especially over
identity politics has showed up as a visual expression of neo-conseptualists’s unrest arising from all of
the social inequalities. The artistic expression of the
reaction to gender discrimination in this social inequalities has formed in Feminist Art which began before
Neo-Conceptualism. In this period, postmodern artists
have used transformation by citing the indicators from
media or art history in general going by the name of
appropriation as a technique. Postmodern combination
of Neo-Conceptualism, Feminist Art and appropriation
has brought together the three postmodern women artists who are Barbara Kruger, Sherrie Levine and Cindy
Sherman. In this research, to shed light to Neo-Conceptualism, Feminist Art and appropriation notions over the
artworks of Barbara Kruger, Sherrie Levine and Cindy
Sherman who have been actively in these notions has
been aimed. In the research, document analysis method
as data gathering technique has been applied, written
sources and images related to the issue have been
used. The issue has been quoted from the documents
and has refered to the documents, data have been
interpreted by editing in terms of the subjects and the
subjects have been correlated. In consideration of the
obtained findings in the research, Neo-Conceptualism,
Feminist Art and appropriation have been analysed
with regard to recommend to have been created certain
artworks in the same frame by the postmodern artists.
In this context, it has been emphasize that the works of
art created by almost the same concerns and the close
techniques by appropriating images from media or art
history by Barbara Kruger, Sherrie Levine ve Cindy
Sherman in this association have ensampled Neo-Conceptualism and Feminist Art clearly.

Giriş
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tüm disiplinlerde olduğu
gibi sanat disiplini içinde de yankı uyandırmaya başlayan
postmodernizm, tüm geleneksel teorilerin ve kavramların altını boşaltmaya başlamış, kalıpların dışına
çıkabilmeyi bütün yaratıcı çalışma alanları için gerekli
kılmıştır. Bu sürecin ileri yıllarında sanat dünyası,
toplum hayatını kuşatan tüm parametreler üzerinde
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belirleyici bir rol oynayan göstergeler sistemini hedef
alan ve sanatta eşsizliği makul bulmayan sanatçıların
uygulamalarından oluşan Yeni Kavramsalcılık akımına
tanıklık etmiştir. 1980’li yıllara tekabül eden bu dönemde kimlik politikaları üzerinden okunan bir sanat biçimi
gelişmeye başlamış; yeni kavramsalcılar, birilerinin
belli yargılarla sürekli ötekileştirilmesini hedef almıştır.
Bu ötekileştirmeye konu olan cinsiyet ayrımcılığına
gösterilen tepkinin sanatsal dönüşümünü, Yeni Kavramsalcılıktan da önce, 1960’larda başlayıp 1980’lerde ikinci
kuşak sanatçılarının üretimleriyle devam ettiği görülen
Feminist Sanat dâhilinde izlemek mümkün olmuştur.
Kendine mâl etme ya da temellük etme (appropriation)
diye bilinen, genellikle medyadan ya da sanat tarihinden göstergeleri alıntılayarak ve dönüştürerek yeniden kavramsallaştırma, bu postmodern sanatçıların
çoklukla başvurduğu bir teknik olarak yankılanmıştır.
Yeni Kavramsalcılık, Feminist Sanat ve sanatta kendine
mâl etme işinin postmodern ortaklıkları, 1980’lerin Batı
sanatında aktif olan üç kadın sanatçıyı, Barbara Kruger,
Sherrie Levine ve Cindy Sherman’ı aynı çerçevede
izlememizi sağlamıştır. Bu sanatçılar, yeni kavramsalcılar ve aynı zamanda ikinci kuşak feminist sanatçılar
arasında yer almışlar, ortak bir dil kullanarak kendilerine mâl ettikleri işler veya görüntüler üzerinden yeni
yapıtlar ortaya koymuşlardır. Bu üçgende vücut bulan
sanatsal ifade biçimlerinin, hemen hemen aynı kaygı ve
tekniklerle çalışan sanatçıların eş alanı oluşunun ortak
bilinç üzerindeki öneminin belirtilmesi konusundaki
eksiklik problem olarak kabul edilmiştir. Yeni Kavramsalcılık, Feminist Sanat ve sanatta kendine mâl etme
kavramlarının ortaklıklarına, bu kavramların içinde
etkin biçimde yer alan Barbara Kruger, Sherrie Levine
ve Cindy Sherman’ın sanatsal çalışmaları üzerinden ışık
tutmak bu araştırmanın amacını oluşturmuştur.
Araştırmanın genel amacına ulaşmak için önce Yeni
Kavramsalcılık, Feminist Sanat ve sanatta kendine mâl
etme kavramları incelenmiş, sonra Barbara Kruger,
Sherrie Levine ve Cindy Sherman’ın sanatsal çalışmalarının kolektif ruhuna vurgu yapılmış ve bu üç ortak sanat alanına, bu alanlarda aktif olan bu üç önemli sanatçı
üzerinden ışık tutulmuştur. Bu aydınlatma, geleneksel
sanatsal ve toplumsal değerlere karşı vücut bulmuş
bir uyarılmanın vurgulanmasının yanı sıra bu değerlere
karşı bireysel ama aynı zamanda ortak ruhla hareket
eden sanatçı duyarlığının vurgulanması dolayısıyla da
önem arz etmektedir.
Araştırmanın sağlıklı yürütülebilmesi için çeşitli sınırlılıklar getirilmiş, konu diğer postmodern sanatsal ifade
biçimleri içinde Yeni Kavramsalcılık, Feminist Sanat
ve sanatta kendine mâl etme kavramlarıyla ve diğer
postmodern sanatçılar içinde Barbara Kruger, Sherrie
Levine ve Cindy Sherman’ın sanatsal çalışmalarıyla
sınırlandırılmıştır. Araştırma bazı varsayımlar doğrultusunda gerçekleştirilmiş; kullanılan yöntemin konuyu
tespit etmek için uygun olduğu, literatür taramalarından
elde edilen verilerin, Barbara Kruger, Sherrie Levine ve

Cindy Sherman’ın sanatsal çalışmaları üzerinden irdelenen Yeni Kavramsalcılık, Feminist Sanat ve sanatta
kendine mâl etme kavramlarının ortaklıklarını objektif
olarak yansıtacak düzeyde olduğu kabul edilmiştir.

Yöntem
Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma
kapsamında veri toplama tekniği olarak doküman
analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda; problem hakkında
bilgi içeren yazılı kaynaklar analiz edilmiş ve çıkarımlar
yapılmıştır. Elde edilen veriler, aynı yöntemle ulaşılan ve
problemi örneklemeye uygun olduğu düşünülen görsel
materyallerle desteklenmiştir. Ulaşılan kaynaklardan
alıntılar ve kaynaklara göndermeler yapılmış, veriler
konulara göre derlenerek yorumlanmış ve konular
arasında bağlantılar kurulmuştur.

Yeni Kavramsalcılık, Feminist Sanat ve
Sanatta Kendine Mâl Etme (Temellük)
Nesneden çok toplumsal kavramları sanatın odak
noktası hâline getiren; toplumsal cinsiyet, cinsel kimlik
veya ırk ayrımcılığından, medya ve sanat kurumlarının
eleştirisine uzanan, iktidar ilişkilerinin yönlendirdiği
toplumsal kodları irdeleyen sanatçıların çalışmaları, 1980’li yıllarda postmodern Yeni Kavramsalcılığı
oluşturmuştur. Bu postmodern sanatçılar, toplumsal
kodların gizlediği alt anlamlara yönelik eleştirel bir
okuma yaparak, toplumsal düzeni belirleyen göstergeler sisteminden kendilerine mâl ederek dönüştürdükleri
imgelerden yeni anlamlar yaratmış ve bir sorgulama
sürecinin kapılarını aralamışlardır. Biricik sanatçı ve
biricik sanat yapıtı kültüne karşı çıkan yeni kavramsalcılar, Sherrie Levine, Mike Bidlo, Glenn Brown’un
yaptığı gibi sanat tarihinden veya Thomas Lawson,
Richard Prince, Cindy Sherman ve Barbara Kruger’ın
yaptığı gibi medya ve film dünyasından alıntılar yaparak
güncel sanat sorunlarını ve görsel kültürün şekillenme
süreçlerini irdelemişlerdir (Antmen, 2009, s.277-278).
Foster’a göre, göstergeler sisteminin kendisini ve etrafımızı çevreleyen tüm görüntülerin-görsel kültürün bu
kanaldan beslenerek doğuşunu eleştiren postmodern
sanatçı işte bu nedenlerle bir gösterge manipülatörüdür
(Aktaran: Antmen, 2009, s.277).
Bu dönemin kavramsal sanatçılarının ironik yaklaşımlarının temelinde, Jean Baudrillard’ın kapitalist toplumun
ileri aşamasında sanatın direnç gösteremeyen bir tüketim nesnesinden ibaret olduğu görüşünü destekleyen
bir bilincin izleri vardır. 1980’li yılların yeni kavramsalcı
sanatçılarını, önceki yılların kavramsal sanatçılarından
ayıran nokta da budur. 1960’ların Sitüasyonist akımının
öncülerinden Debord, kapitalist toplumsal düzenin ileri
aşamasında üretimin yerini tüketimin aldığından, bu düzenin kitlelerin bilincini yönlendiren güçlü mekanizmalar yaratarak ve bireyi pasif bir tüketiciye dönüştürerek,

kitle iletişim araçları sayesinde bir tür gösteri toplumu
yarattığından bahsetmiştir. Kitle iletişim araçlarının
pompaladığı yapay arzuların büyüsüne kapılan bireyin
tükettikçe yaşadığı yapay mutluluksa, gerçekte yaşadığı
yabancılaşma ve sıkıntıyı örten bir tür yanılsama olarak
nitelendirilmiştir. Baudrillard, Debord ve Sitüasyonistler, 1980’li yılların yeni kavramsalcı sanatçılarından çok
önce, gösteriyi görünür kılmakta sanatın işlevsel olabileceğine inanmakla birlikte, zaman içinde sanatın da
her koşulda bir tüketim nesnesine dönüşümüne tanıklık
etmişlerdir (Aktaran: Antmen, 2009, s.278-279).
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini hedef alarak kadın
haklarının tanınması ve korunmasını savunan Feminizm kavramı, 1960’lardaki sosyal değişimin bir sonucu
olarak evirildikten sonra uzun yıllar modernist ölçütlerle etkin bir mücadele içinde olmuştur (Şahiner, 2008,
s.120). Bu dönemden itibaren ABD’de sanat disiplini
içinde farklı rollerde yer alan bir grup feminist, kadının
sanat tarihinde ve sanat kurumlarında yeterince ve
doğru temsil edilmemesine, hatta çoğu zaman tümüyle
dışarıda bırakılmasına karşı bir mücadele başlatmışlardır. Bu mücadelenin içinde aktif rol alan sanatçıların
üretimlerinden oluşan ve toplumsal muhalefet ortamından beslenen Feminist Sanat, 1960’lı yıllarda cinsiyet
ayrımcılığından ırkçılığa her türlü ötekileştirici tavra
eleştiri getirerek kadınların davasının yoğun biçimde
gündemde tutulmasında etkili olmuştur. Bu sayede tarihin göz ardı ettiği kadın sanatçıların, sanat kurumlarında geçmişe oranla daha fazla temsil olanağı bulmasının
yolunu açmıştır (Antmen, 2009, s.239).
Göz ardı edilen, baskın ve güçlü bir yapı tarafından öteden beri bastırılan ve marjinalize edilen kadın sanatçıların, bu vakte kadar sanata kaynaklık eden geleneksel
kodları irdeleme ve alternatif bakış açıları geliştirme
istemleri, feminist sanatçıların, erkek egemen kültürün
dayattığı bu geleneksel kodları pratik olarak sorgulamaya koyulmalarıyla sonuçlanmıştır. Bu bağlamda
feminist söylem, sanatın pratiği ve pozisyonuyla ilgili bir
hesaplaşmayı barındırmıştır (Şahiner, 2008, s.120).
Amerikalı sanat tarihçisi Linda Nochlin’in 1971’de
yayınladığı “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok” isimli
makalesi, Feminist Sanatın tarihsel gelişim sürecinde
çığır açıcı bir öneme sahiptir. Nochlin, konuyu eğitim ve
kurumsal yapılar açısından ele alarak bir Michelangelo ya da Manet düzeyinde kadın sanatçının olmayışını,
kadınların başta eğitim olmak üzere birçok konuda
erkeklerle eşit haklara sahip olmayışına bağlamıştır.
Bu makale, 1960’larda bütün dünyada yaşanan politik
eylem ruhu ve kolektif bilinç duygusundan hareketle
yeni stratejiler belirleyen kadınlar için rehber niteliği taşımış, kadının sanat tarihinde ve sanat kurumlarındaki
yokluğunu sorgulamalarında cesaretlendirici olmuştur.
Geleneksel sanat tarihinin kadınlara hiç yer vermemesinin, kadınların gerçekten de iyi sanatçı olamayacağı
türünden bir öngörüye mi bağlanabileceği, kadınları
erkeklerden ayıran birtakım doğal, biyolojik farkların
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oluşunun kadınların sanatını erkeklerinkinden ayıran
farklı bir imgesellik ve ifadeye mi sebep olduğu, yaratıcılık sürecinin gerçekten de cinsiyetle ilgili bir olgu mu
olduğu ve tüm bunlara dair ölçütleri kimlerin, neden ve
nasıl belirlediği gibi sorular, kadınların sanatı ve sanat
tarihini yeni bir bilinçle irdelemesinin yolunu açmıştır.
Bu, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra sanat ve tasarım
alanlarında gözlemlendiği gibi, çoğu kadının dönemin modernist sanatına eklemlenmek için kendilerini
cinsiyetinden arındıran bir tavır takınmalarının yanı sıra
kadınlığını sanatın ve yaşamın bağlamı ve içeriği hâline
getiren sanatçıların ortaya çıkmasında etkili olmuştur
(Antmen, 2009, s.239-241).
Feminist sanatçılar, sanatta henüz hiç yapılmamışı yaratabilmek ve söylemlerini etkili bir ifadeyle dile getirmek için çalışmalarında çoğunlukla yeni malzemeler ve
teknikler kullanmışlardır. Bu yeni yaklaşımlar sanatta
temsil meselesinin gündeme gelmesinde rol oynamıştır.
Özellikle bu süreçte ortaya çıkan işlerde beden, temsilin
en etkin alanı olarak yeniden gözden geçirilirken, cinsellik ve kimlik gibi konuların farklı bir bağlamda ortaya
konulmuş olması, orijinallik ve aidiyet gibi geleneksel
temsil yöntemlerinin de yerle bir edilmesine yol açmıştır
(Şahiner, 2008, s.120-121).
Bir temsil meselesi olarak beden, 1960 ve 1980 arası
dönemde ilk kuşak feminist sanatçıların, tanrıça, doğa,
doğurganlık gibi arkaik temalara göndermeler yaptıkları
çalışmalarının yegâne alanı olmuştur. Bu tür çalışmalarda feminist sanatçılar, kendi bedenleriyle hesaplaşarak ve onları bu temalarla özdeşleştirerek özne
oluşlarını modernize etmişlerdir. Kadın sanatçılar, iktidarı elinde bulunduran eril söyleme karşı cephe almış
ve bunu, öteki/özne olarak duran temsillerini temellük
ederek (benimseyerek), kendi temsil biçimlerini ortaya
koyarak oluşturdukları çalışmalarında ifade etmişlerdir
(Karkın, 2010, s.75). Bir özne olarak kadın konusunun
ele alınması, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sadece
söylemler üzerinden değil, feminist sanatçıların yaptığı
gibi, sanatsal ve toplumsal pratiklerle şekillenmesini
gerekli kılmıştır. Feminist kuramın güncel temsilcilerinden olan felsefeci Luce Irigaray, bir özne olarak kadın
konusu üzerine yazdığı yazılarında bu gereklilikten söz
etmiştir (Aktaran: Sarup, 2004, s.176).
İlk ve ikinci kuşak feminist sanatçılar arasında, kadın
bedenine ve temsillerine yönelişlerindeki farklılıkları
sanat kitaplarından ve diğer kaynaklardan gözlemlemek
mümkündür. Antmen’in de (2009) örneklediği gibi, kadın
bedenini biyolojik yönleriyle ele alarak yüceleştiren
ilk kuşak feminist sanatçıların aksine sonraki kuşak
feminist sanatçılar, kadın bedenini, kadının varoluş
süreçlerindeki erkek egemen toplumsal kodları eleştirmelerinde en etkili araç olarak ortaya koymuşlardır. Carolee Schneeman’ın “Aybaşı Günlüğü” desenleri ve “Et
Şenliği” performansı, Monica Sjoo’nun “Doğum” resmi,
Judy Chicago’nun “Yemek Daveti” gibi yapıtlar, ilk kuşak
feminist söylemlerin sanatsal ifadeleri arasında sayıla-
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bilir. 1980’lerden sonra gündeme gelen Cindy Sherman,
Sherrie Levine ve Barbara Kruger’ın, kadın bedeninin
biyolojik özelliklerine odaklanmak yerine, yapısökümcü
bir yaklaşım içinde gerçekleştirdikleri kültürel çözümlemelerin sanatsal ifadeleri ise ikinci kuşak feminist
sanatçıların çalışmalarına örnektir (s.242).

Sanat tarihi ve geleneksel estetik değerlere karşı
eleştirel bir tavır içinde olan Feminist Sanat yapıtları,
döneminde dünya üzerinde tüm disiplinlerde yankı
bulan feminist söylemlerin görsel dili olmuştur. Bunlar
genellikle sanat tarihi boyunca hüküm süren erkek egemenliğinin yozlaşmışlığını ortaya seren, modernizmin
maço basmakalıplarına karşı çıkan yapıtlar olmuştur
(Aktaran: Karkın, 2010: 75).
Postmodern dönemde Yeni Kavramsalcılığın ve Feminist Sanatın ifade biçimlerinde sıklıkla karşılaşılan
benimseme yani kendine mâl etme kavramını, Fransız
edebiyat eleştirmeni Roland Barthes’ın 1967 tarihli
“Yazarın Ölümü” başlıklı denemesine temellendirmek
mümkündür. Barthes bu denemesinde, bir metnin tek
bir teolojik anlamı salık veren bir kelimeler dizisi olmadığı, içinde hiç birinin özgün olmadığı çeşitli yazıların
birleştiği çok boyutlu bir uzam olduğu saptamasında
bulunmuştur. Dolayısıyla bir çalışmanın açıklamasının
her zaman onu üretende arandığı geleneksel okuma
biçimlerine saldırmıştır. Bu, bilim ve sanat kapsamına
giren tüm disiplinler, bu disiplinlerin tarihini oluşturan
tüm yapıtlar ve bu yapıtları meydana getiren yaratıcıların hayal gücü ve fikir dünyaları için geçerli bir saptamadır. Söz konusu disiplinlerin, yapıtların oluşumunda
ve yaratıcı zihniyetlerin şekillenmesinde etkileşim
kavramının etkisini yadsımak güçtür. Barthes, her bir
göstergenin (bir kelime, ya da onun uzantısı olarak bir
imaj ya da fırça darbesi) tarihin ve toplumsal teamülün
bir ürünü olduğu iddiasında bulunmuştur. Bir metnin
kapsamını tanımlamada okuyucuya ve kültüre bir rol
biçerek, o metnin (ya da imajın) tek, değişmez bir yorumunu bulma olasılığını da reddetmiştir. Çünkü okuyucu
ya da kültürün kendisi de değişkendir. Dahası, orijinallik
kavramını inkâr ederek, metnin sayısız kültür odağından
elde edilmiş bir alıntılar ağı olduğunu, yazarın yalnızca
daima önceden bulunan bir fikri taklit edebileceğini,
dolayısıyla asla özgün olamayacağını öne sürmüştür.
Bu durumda yazarın aktarmayı düşündüğü içsel şeyin,
yalnız hazır-biçim bir sözlük olduğunu bilmek gerekir.
Bu görüş, öykünmenin ve etkileşimin sanat tarihi okumalarındaki varlığı göz önüne alındığında, sanatın tüm
alanlarını ve sanatçıları genelleyebilecek bir görüştür
(Aktaran: Fineberg, 2014, s.390).
Yetmişler sonlarında bu görüşten etkilenen pek çok
sanatçı kişisel deneyimlerinde ham madde olarak
hazır-nesne (ready-made) görüntülere ya da fikirlere
başvurmuştur. Sanat tarihinde, kendine mâl etme ya
da temellük etme (appropriation) olarak isim bulan bu
yaklaşımın temelleri, Pop Art’a dayanmaktadır (Fine-

berg, 2014, s.390). John Carlin’in de değindiği gibi, Pop
Art sadece bir 60’lar fenomeni olmayıp, sanatın temel
referans noktalarını değiştirmiş; onları doğadan kültüre, yani bilincimizde şeylerin yerini alan fabrikasyon
göstergeler sistemine kaydırmıştır (Aktaran: Fineberg,
2014, s.390). Pop sanatçılar, kendi imgelerinin hareket
noktası olan reklam ve çizgi roman gibi basılı materyali
oluşturan etkin medya dilini, iletmek istedikleri mesajların aracı hâline getirmişlerdir. Fakat Pop sanatçılar
ele aldıkları reklam ikonlarını ve tüketim toplumunu
aynı zamanda yüceltirken, 1980’lerdeki sanatçılar medya kültürünü, alt sınıf-üst sınıf farklılıklarını, dolayısıyla
tüm toplumsal ayrımcılıkları görselleştirmek adına
eleştirel bir tavırla ele almışlardır. Oldenburg’un, ev
ürünlerini anıt heykellere dönüştürüşü, Lichtenstein’ın
stilize ve estetize ederek soyutladığı reklam ve çizgi
romanları veya Warhol’un Marilyn Monroe’nun kamuya
mâl olmuş fotoğraflarından ürettiği adeta azizleri andıran resimleri, Pop Sanatın söz konusu yönüne örnek
gösterilebilir. 1980’ler sanatçılarının medya kültürünün
daha kritik ve hatta saldırgan açısını ele almış olmaları ise, maksimum zıtlık yaratmak için, sıklıkla aşağı
popüler kültür tabakasından, seks dergileri, ucuz aşk
romanları ve sabun köpüğü televizyon dizilerinden
aldıkları görüntüleri, seçilmiş yüksek sanat, tarih ve politika tabakasına entegre etmiş olmalarıyla açıklanabilir
(Arnason ve Prather, 1998, s.712).
Sanatta temellük etmenin, medya gücüyle bağlantı kurmak hatta tabiri caizse onun gümbürtüsünden faydalanmak için etkili bir strateji olduğu söylenebilir. Temellük
işi, medyanın orijinal bağlamlarından görüntüler çıkarıp
onları farklı kaynaklardan başka görüntülerle karıştırarak öz manalarının ikonografisini kaçınılmaz bir
biçimde boşaltmaktadır. Ödünç alınan görüntüleri yeni
bir bağlama oturtmak -ki bu yeniden kavramsallaştırmadır-, alıcıyı yeni bir ışıkta yeni orijinal kaynaklar
görme konusunda cesaretlendiren sarsıcı bir etki yaratmaktadır. Günümüzün eleştirel dilinde bu etki, kendine
mâl etme işini, ilk yaratıcının tasarımlarını parçalarına
ayıran ve alıcının üzerinde yeniden teşhir eden analitik
bir işlemi harekete geçirme anlamına gelen dekonstrüktif kılmaktadır. Neticede bu türden bir sanat eylemi,
toplumun, görsel kültür tarafından nasıl kolaylıkla
manipüle edilebileceğinin entelektüel bir farkındalığını
yaratmıştır (Arnason ve Prather, 1998, s.712).
Seksenlerde etkin olan temellük etme, farklı biçimlerde
vücut bulabilmiştir. Medyadan görüntülerin, bireysel
imajların veya geçmiş dönem sanatçılarına ait eserlerin aktarılması gibi yöntemlerle sanatçılar kendilerine
mâl etme eylemini gerçekleştirmişlerdir (Arnason ve
Prather, 1998, s.712). Sanat dünyası, kendine mâl etme
konusunu ve hazır-biçim görüntülerin gelişigüzel bir
araya getirilmesini, büyümekte olan kurumsal kitle
kültüründe, orijinallik ve otantiklik olanaklarının reel bir
bakış açısıyla yeniden değerlendirilmesinin bir parçası
olarak kabul etmiştir (Fineberg, 2014, s.390).

Levine, Sherman Ve Kruger’ın Sanatsal
Benzeşimleri
Yeni Kavramsalcılık, Feminist Sanat ve sanatta kendine
mâl etme işinin postmodern ortaklıkları, 1980’lerin Batı
sanatında etkin olan üç kadın sanatçıyı aynı çerçevede
izlememizi salık vermiştir. Amerikalı sanatçılar Barbara
Kruger, Cindy Sherman ve Sherrie Levine, 1980’lerin
yeni kavramsalcıları ve aynı zamanda Feminist Sanatın
ikinci kuşak sanatçıları arasında yer almışlardır. Bu iki
akım dâhilinde ortak bir dil kullanmışlar ve kendilerine
mâl ettikleri işler üzerinden yeni yapıtlar gerçekleştirmişlerdir.
Yüksek modernizmden postmodernizme geçiş sürecinde, 1970’lerin sonundan başlayarak 1980’ler boyunca,
temsili araçlar olarak fotoğrafçılık ve tipografi gibi yeni
ifade araçlarına karşı bir ilgi doğmaya başlamıştır.
Barbara Kruger, Cindy Sherman ve Sherrie Levine, bu
araçları sanatlarında kullanan sanatçılar arasında yer
almışlardır. Fotoğraf bu sanatçılar için, sanat tarihine
ilişkin geleneksel kodları reddederek medya kültürünün
yönlendirdiği toplumsal ortam içinde kadınların birer
kültürel ikon olarak rolü üzerine odaklanmak adına, dolaysız bir ifade aracı olmuştur (Morgan, 2000, s.194-196).
Amerikalı sanatçılar arasında en saf postmodernist olarak nitelendirilebilecek olan Sherrie Levine (1947-…), sanat tarihinden doğrudan aktarma işini yaparken olduğu
gibi, orijinalliğin modernist efsanesine karşı savunduğu
dekonstrüktif tarzı devirirken de cüretkâr davranmıştır. 1981’de Levine, Edward Weston, Walker Evans ve
Andreas Feininger gibi, hepsi erkek olan, usta fotoğraf
sanatçılarının işlerini yeniden fotoğraflayarak kendi
yapıtlarını oluşturmuş ve sanat dünyasını şok etmiştir.
Levine’in bu kopya serisi açıkça, modernizm - orijinallik
ideallerinin ve hatta eril estetiğin kuyusunu kazmıştır.
Sanatçının, geleneksel sanatsal değer standartlarını
çökertmesinde, sadece bu fotoğraf reprodüksiyonunun
değil aynı zamanda bir kadın sanatçı olarak geçmiş
dönem erkek sanatçıların sanatsal işlerini kopyalamış
olmasının da katkısı olmuştur. Bu yüzden Levine’in,
Léger, Mondiran, Lissitzky ve Stuart Davis tarafından
yapılmış resimlerin sanat kitaplarındaki reprodüksiyonlarını suluboya ve guvaş boya ile yeniden boyayarak yeni
bir seri oluşturması da şaşırtıcı değildir (Arnason ve
Prather, 1998, s.713).
Sherrie Levine’in, bu ünlü erkek sanatçıların yapıtlarını çeşitli biçimlerde kopyalayarak kendine mâl etmiş
olması Yeni Kavramsalcı sanatına örnektir. Bu yapıtları temellük etmesindeki ele avuca sığmayan kadınsı
duyarlılık, öteki üzerindeki kısıtlamaları ve yok sayıcılığı
sergilenmesinde karşılık bulmuştur. Onun işlerinde
farklılığın ifadesi, gerçekte kültürel, sosyal ve cinsiyete
dair ayrımların ortaya konulması olmuştur. Pop Sanat
geleneğini de arkasına alarak Duchamp’ın hazır-nesnelerine göndermede bulunan Levine, özellikle sanatın
yapısökümüne girişirken bu stratejiye en uygun araç
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olan fotoğraftan yararlanmıştır. Fotoğraf, gerek tarihi
bağlamı gerekse üretilme biçimi göz önüne alındığında,
kurgusal özellikleri açısından bu stratejinin uygulanmasında etkin bir sanatsal metot olarak öne çıkmıştır.
Levine’in yeniden fotoğraflamalarıyla izleyiciye anlatmaya çalıştığı şey; geleneksel biçimci ve ikonografik
yöntemlerle girişilen analizlerin yetersizliğidir. Levine’in
sanatsal meselesi, fotoğrafları kuşatan çerçevenin ötesine dikkat çekmektir (Şahiner, 2008, s.123-125).

Sherrie Levine, bu tarz doğrudan aktarma yoluyla
ürettiği çalışmalarının yanı sıra, çağrıştıracak düzeyde, yani daha az kendine mâl ederek yaptığı işlerde de
yine benzer hedefler izlemiştir. Yüksek modernizmin
erkek egemen estetiğini, Barnett Newman’dan Ellsworth Kelly’e, Brice Marden’dan Frank Stella’ya ve
Daniel Buren’e kadar uzanan bir grup erkek sanatçılar
tapınağı üzerinden ele aldığı, bu büyük modernist şerit
ressamlarının sentezi niteliğinde olan, Hard-Edge serisi
buna örnektir. Bir dar, üç geniş şeritten oluşan temalar
üzerinde iki renkli çeşitlemeler sunan, küçük kazein ve
mum panellerden meydana gelen bu seride sanatçı, tam
bir minimal resim görüntüsü sunmuştur (Arnason ve
Prather, 1998, s.713).
Sherrie Levine’in, erkek sanatçıların yapıtlarını temellük ederek gerçekleştirdiği bu türden bir sanat, kadının
eril etki altındaki dünyada yerini sorgularken, bir yandan
da başkasının hazır-nesne dışavurumlarını kullanan
kişinin, bu dışavurumlar üzerinden kendini ifade etme
olanağını araştırmaktadır. Böyle bir yöntemin, orijinal
bir duyguyu ifade edebilme imkânını sorgulamaktadır
(Fineberg, 2014, s.390).

Şekil-1: Sherrie Levine, Walker Evans’ın Ardından: 4, 1981. Analog
Fotoğraf Baskısı, 25.4x20.3 cm., Whitney Amerikan Sanatı Müzesi,
New York, Kaynak: Fineberg, 2014, s.391.

Bir diğer yeni kavramsalcı Amerikalı sanatçı Cindy
Sherman (1954-…), 1970’lerin ortalarından sonra New
York’ta kendisini 1950’lilerin kıyafetleriyle ve ardından
farklı kostümlerle farklı ortamlarda fotoğraflamaya
başlamıştır. Her ne kadar hepsinin modeli sanatçının
kendisi olsa da, bu fotoğrafların hiçbiri alışıldık anlamda
oto-portreler değildir. Sanatçı bunun yerine, çok çeşitli
rolleri keşfedebilmek için fotoğrafın gerçekliğine dair
yaygın inancı kullanarak, içinde rol yaptığı hayali anlatılar yaratmıştır. Genellikle kadınlara biçilen basmakalıp
rollere yönelmiş ama görünüşe göre dikkat çekmek
istediği şey, rollerin gündelik yaşamda var olan biçimleri değil, medyadaki temsilleri olmuştur. Çalışmaları
bu denli çağrışımsal olduğu için söz konusu ikinci
dereceden uzaklık özellikle dikkat çekicidir (Fineberg,
2014, s.394). Cindy Sherman, işlerini, kişileştirilmiş
duyguların fotoğrafları olarak nitelendirmiştir (Aktaran:
Fineberg, 2014, s.394).
Cindy Sherman, magazin, gazete veya televizyon gibi
görsel kitle iletişim araçlarında bolca yer verilen imgelerden yola çıkarak, bunları tersine çevirmiş; bu imgelerle örtüşen pozları vermek yerine ironik bir yaklaşımla izleyiciyi düşünmeye sevk etmiştir. Batı toplumundaki
birçok kadının arzuları, düşleri ve endişelerini görünür
kılmıştır (Yılmaz, 2006: 318).

Şekil-2: Sherrie Levine, Çeşme (Duchamp’tan Sonra: A. P.), 1991.
Bronz, Yükseklik 36.8 cm., Paula Cooper Galerisi, New York, Kaynak:
Marter, 2011, s.148
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Sherman 1975-1982 yılları arasında, film karelerinden
dergilerin orta sayfalarına (…) kadar giden ilk çalışmalarında bakış altındaki özneyi, temellük sanatının diğer
erken dönem feminist çalışmalarının da ana konusu
olan resim-olarak-özneyi canlandırır. (…). Burada Sherman, kendi-kendini-gören kadın öznelerini, fenomenolojik bir içkinlik (kendimi kendimi görürken görüyorum)
değil; psikolojik bir uzaklaşma (Olmayı hayal ettiğim
kendim değilim) içinde gösterir. Bu sebeple Sherman

Untitled Film Still no.2 (1977) [İsimsiz Film Kareleri
no.2] adlı çalışmasında, yapmacık genç kadın ile aynaya
yansıyan yüzü arasındaki mesafede hayal edilen ile, asıl
bedenin birbirlerine geçmiş imgeleri arasındaki uçurumu, moda ve eğlence sanayisinin her gün ve her gece
işlettiği kendini (yanlış) tanıma uçurumunu gösterir
(Foster, 2009, s.187).

Pek çok kılığa bürünerek sabit kimliğe meydan okuyan
Sherman, görüntülere bakıldığında her bir karaktere
kendisini her şeyiyle ne denli kaptırmış olduğunu düşündürmektedir. 1970’lerde yalnızca doğrudan medyadan, sinema ve televizyon dünyasından ilham alarak küçük siyah-beyaz fotoğraflar çeken sanatçı, daha büyük
ölçeklere ve zengin renk tekniği kullanımına 1980’lerin
sonuna doğru geçmiştir (Fineberg, 2014, s.394). 19871990 yılları arasında moda fotoğrafları ve sanat tarihi
portrelerinden felaket resimlerine kadar geniş bir
repertuarda çalışmıştır. Moda ve sanat tarihi serileriyle,
modanın ve sanat tarihinin idealleştirdiği güzellik tanımlarını eleştirel bir dille ele almıştır. Sherman, moda
dünyasının büyülediği tüketim kurbanlarını çevreleyen
görüntülerin parodisini yapmış ve aristokratlardan oluşturduğu geniş bir galeriyle (Rönesans, Barok, Rokoko ve
yeni-klasik akımlarında Rafael, Caravaggio, Fragonard
ve Ingres’a gönderme yaptığı taklitlerle) sanat tarihiyle
alay etmiştir. Sanatçı kurgu içinde kurgular yarattığı
fotoğraf karelerinde, sadece paralel düzlemde aktarmalar yapmamış, birbirine tamamen zıt kavramları ve
görüntüleri de (güzel-çirkin, yaşlı-genç, iç-dış vb.) bir
arada kullanarak geleneksel kodların eleştirisine alt
metinler oluşturmuştur (Foster, 2009, s.187-188).

Şekil-3: Cindy Sherman, İsimsiz Film Kareleri no. 2, 1977. Fotoğraf,
Kaynak: Foster, 2009, s.191

Şekil-5: Cindy Sherman, İsimsiz, 1981. Fotoğraf, 61x121.9 cm., Metro
Pictures, New York, Kaynak: Arnason ve Prather, 1998, s.724.

Şekil-4: Cindy Sherman, İsimsiz Film Kareleri no.224 (Caravaggio’nun
Bacchus’undan Sonra), 1990. Fotoğraf, 121.9x96.5 cm., Metro Pictures, New York, Kaynak: Arnason ve Prather, 1998, s.724.

Fotoğrafı kullanma konusunda, Sherman’ın çalışmaları
çağdaş sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir. Kişisel
olmakla birlikte kolektif bir bilinci görselleştiren bu
anlatı biçimi, aslında ait olmadığı fakat büründüğü tüm
rolleri benimserken onu izleyen kitlenin de aynı biçimde
düşünmesini arzulamıştır. Tıpkı Robert Arneson’un
1970’ler ve 1980’lerdeki oto-portrelerinin, sıradan insan
etkileşimlerinde gözler önüne serilen narsist kendi
üzerine düşünmeyi araştırması gibi, Cindy Sherman’ın
fotoğrafları da o medya biçimleri içindeki narsist kendini
yansıtmayı araştırmıştır. Sherman’ın fotoğrafları, kitle
kültürü içinden seçtiği hazır-kimlikleri birer birer yaşama varsayımına dayalıdır. Gerek erken dönem çalışmalarındaki gibi Hollywood şöhretlerinin fotoğraflarından
gerekse 1980’lerin sonlarındaki çalışmaları gibi korku
filmi karelerinden esinlenerek, ortak toplumsal hislere
tercüman olmuş ve aynı zamanda narsistik kültürün
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boşluğuna bir pencere açmıştır. Alıcının, Sherman’ın
fotoğraflarında sergilediği karakterlere karşı hissettiği
aşinalık duygusunun nedeni, karakterlerin belirli bir
film ya da reklamdan alınmasından değil (alınmamıştır), tüketim kültürü içindeki stereotipler olmalarından
kaynaklanmaktadır. Sherman’ın yapıtları, çağdaş kitle
kültürünün klişeleri içinde ortaya çıkan kişisel çözülmelerin varoluş süreçlerine dair bir kaygı uyandırmaktadır
(Fineberg, 2014, s.394-395).
Yeni Kavramsalcılığın eleştirel tavrı içinde bir anlatım
aracı olarak Slogan Sanatı diye adlandırılabilecek bir
sanat biçimi ortaya çıkmıştır. Amerikalı yeni kavramsalcı Barbara Kruger’ın (1945-…), tüketim toplumuna
yön veren kitle iletişim araçlarını eleştiren yapıtlarını bu
sanat biçimi içinde değerlendirmek mümkündür (Şenel,
2013, s.387). Fineberg’in de (2014) değindiği gibi, Kruger,
slogan sanatı içindeki çalışmalarından da anlaşılacağı
üzere, popüler dergi sayfalarında yer alan görüntüleri kendine mâl etmiştir. Fakat, Levine ve Sherman’ın
yapıtlarından farklı olarak, Kruger’ın kendine mâl
etme eyleminin politik bir boyutu vardır. Kibrit kutularının, tişörtlerin, alışveriş torbalarının, posterlerin ve
fotomontajların üzerine koyarak dağıttığı yazılı mesajlarında Kruger’ın sesi, “Sizin kültürünüze göre doğayla
oynamayacağız”, “Kendimizin en iyi düşmanı olmayacağız”, “Parçalanmış objeleri sömürgeleştiriyorsunuz” gibi
ifadelerle öfkeli ve suçlayan bir sestir (s. 461-462).

bu dekonstrüksiyon işlemi, belli görüntülerin, herhangi
bir doğruyu vurgulamaktan ziyade, sosyal efsaneleri
tüketim toplumu üzerinde manipüle etme işlevini nasıl
yerine getirdiğini açığa çıkarmaktadır (Arnason ve Prather, 1998, s.712-713).

Şekil-6: Barbara Kruger, İsimsiz, 1987. Fotoğraf, Kaynak: Yılmaz,
2006, s.320.

Altmışların ortalarında Mademoiselle dergisinde grafik
tasarımcısı olarak çalışmış olan Kruger, basın organlarının tüketim toplumu üzerindeki etkisini bilen bir sanatçı olarak, oluşturduğu resim-metin kombinasyonları
ile günümüz medya kültürünün en manipülatif açılarını
ortaya koymuştur. Özellikle toplumun her an gözü
önünde olan moda dergileri gibi dergilerin tasarımındaki teknikleri temellük etmiştir. Alıcının herhangi bir
medya görüntüsüne tepkisinin büyük oranda o görüntüyü sunan kişinin görüntü hakkındaki açıklamasıyla
birlikte şekillendiğinin farkında olan sanatçı, geliştirdiği
tekniklerle izleyici üzerinde oldukça etkili bir gösterge
manipülatörü olmuştur. Onun işlerinde, alıcının gördüğü şeyi anlaması, o görüntüye verilen basit ve doğrudan
bir tepki değil aksine, alıcı için özellikle yapılandırılmış
bir şeydir (Arnason ve Prather, 1998, s.712).
Aslında doğal olarak, medya yeni anlamlar iletmek için
görseller manipüle ettiğinde ve sanatçılar bu görselleri
kendine mâl etme yoluyla başka bir düzleme oturttuğunda, alıcılar kendiliğinden hemen hemen tüm resimlerin anlamlarını yeniden yapılandırmaya girişir. Bu ilk
yaratıcıdan sonraki yaratıcıya, ondan da izleyiciye aktarım işi, bir tür tamamlanma işlemidir ve her aşamasında içinde barındırdığı mesajlarla birlikte hareket ederek
son tahlilde amacına ulaşır. Aslında izleyici, bir kültürün
nasıl işlediğini ve inandığı şeyleri, o kültürün kullandığı
görsel imajları yapı söküme uğratarak büyük oranda
ortaya çıkarabilir. Salt görsel medya tek başına bunu
sağlamak için yetkindir. Alıcı tarafından gerçekleştirilen
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Şekil-7: Barbara Kruger, İsimsiz (Bakışın Yüzümün Kenarına Vurur),
1981. Fotoğraf, 152.4x101.6 cm., Vijak Mahdavi ve Bernardo
Nadal-Ginard Koleksiyonu, Kaynak: Arnason ve Prather, 1998, s.712.

Şekil-8: Barbara Kruger, İsimsiz (Başka Kahramana İhtiyacımız Yok),
1987. Serigrafi Baskı ve Vinil, 276.8x533.4 cm., Emily Fischer Landau
Koleksiyonu, Mary Boone Galerisi, New York, Kaynak: Lewis ve Lewis,
2009, s.111.

Kruger’ın, tüketim toplumunu ifade eden kocaman siyah
beyaz fotoğrafları, grafik tasarım üzerinde oynamalardan, çıkarma ve eklemelerden ibaret olması nedeniyle,
izleyicinin karşısına bazen reklam afişi tadında çıkmıştır.
Bu tip eserlerinin bazılarında “Yeterince Eğlendik mi?”,
“Alışveriş Yapıyorum, O Hâlde Varım”, “Göründüğümüz
Gibi Değiliz”, “Başka Kahramana İhtiyacımız Yok” vb. yazılar yer almıştır (Yılmaz, 2006, s.319). Eserlerinde, bilhassa
kadınların hislerinin görsel dili olmuştur. Tüm toplumsal
değerlerin ve ölçütlerin belirleyicisi olurken, kadınların
etkileşimde olan değil de etkilenen olarak kategorize
edilmesine sebep olan erkek egemen dünyayı eleştiren
bir tavır sezilmektedir. Yılmaz’ın da (2006, s.319) belirttiği
gibi, bu yazıların birtakım tarihsel göndermeleri olmakla
birlikte toplumsal anlamda dikkat çektiği asıl şey, tüketim
ve eğlence duygusunu sürekli körükleyen medyanın ikiyüzlülüğü iken sanatsal düzlemde düşündürmek istediği şey,
özgünlük, temsil, ileti ya da modern ekonomiden sonra
belirginleşen sanat yapıtının değişim değeri gibi konulardır. Her iki açının da iletmek istediği ortak mesaj, bir karşı
duruş niteliğinde var olmakta ve hem topluma hem sanata
yön veren değerlerin eleştirisinden beslenmektedir.

Sonuç
Araştırmada, postmodern dönemin ileri aşamasında
şekillenmeye başlayan Yeni Kavramsalcılık, Feminist
Sanat ve kendine mâl etme olgularını, bu sanat hareketlerinin içinde yer alan üç kadın sanatçı, Barbara
Kruger, Sherrie Levine ve Cindy Sherman’ın çalışmaları
üzerinden aydınlatmak amaçlanmıştır. Önce bu sanatsal
eğilimler incelenmiş daha sonra bahsi geçen sanatçıların sanatsal benzeşimleri üzerinde durulmuş ve hem
eğilimler hem sanatçılar arasındaki bütünlüğe dikkat
çekilmiştir.
Araştırma neticesinde, birbiriyle anlam ve pratikler
bağlamında iç içe olan bu sanatsal eğilimlerin, aynı
ifade dilinden konuşan çeşitli sanatçıları kendi ortak
alanlarında bir araya getirdiklerine vurgu yapılmıştır.
Barbara Kruger, Sherrie Levine ve Cindy Sherman’ın

yapıtlarının, bu eğilimler içindeki farklı ve ortak yönleri
tespit edilmiştir. Bu bağlamda, bu sanatçıların birbirine yakın kaygı ve yöntemlerle, medyadan ya da sanat
tarihinden görüntüleri kendilerine mâl ederek ortaya
koydukları yapıtların, Yeni Kavramsalcılık ve Feminist
Sanat’ın açık bir dille okunmasına katkı sağladığı vurgulanmıştır. Aynı biçimde, öne sürülen anlam, kullanılan
yöntem ve teknikleri itibarıyla bu akımların ortak bir
paydada buluştuğuna dikkat çekilmiştir. Toplumsal
düzeni yönlendiren göstergeler sistemini oluşturan
sanat tarihi, medya ve sanat kurumlarının, yüksek sınıf,
yüksek sanat, üstün ırk, cinsiyet veya cinsel kimlikleri
yüceltirken bunların dışında kalanları ötekileştiren
tavrı bu akım ve sanatçıların odak noktası olmuştur. Bu
eşitsizliklere dur demenin yolunu sanatsal ifadelerinde
bulan sanatçılar, kural koyanlara karşı yine kural koyucuların yönettiği göstergeler sistemini kullanmışlardır.
Görsel kültürü oluşturan görüntüleri temellük ederek
yeni eserler yaratmışlar, bunlar üzerinden tepkilerini
ifade etmişlerdir. Kadın olmanın toplum içindeki zorluklarını, kadın olmanın verdiği duyarlık ve keskin anlatım
yetenekleriyle eleştiren sanatçılar, günümüz toplumlarında ve sanat ortamında dahi etkisini sürdüren
geleneksel kodların yumuşatılmasında önemli bir rol
oynamışlardır. Bu katkı, sanatsal ve toplumsal düzlemde atılmış büyük bir adımın yansımasıdır.
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ÖZET ABSTRACT
İletişim, yirminci ve yirmibirinci yüzyılları tanımlamak
için kullanılan kavramların başlarında geliyor; insanlık savaşları dahi ‘naklen’ izleyebildiği bir ‘iletişim
çağı’nda yaşıyor. Sonunun nereye varacağını bilemediğimiz bir iletişim teknolojisi insan yaşamının her anına
ve alanına sızmış durumda. Bütün dünyada olup biteni
büyük ya da küçük ekranlardan anında öğrenebiliyor,
istediğimiz bilgiye ya da türlü içerikteki görüntüye
zaman ve mekan sorunu olmaksızın ulaşabiliyoruz.
Günümüz bireylerinin iletişim teknolojilerinden uzak
kalması olanaksız. Bu gelişmişliğe karşın, insanlar
acaba eskiye göre daha mı yaşamın içinde ve mutlu?
Yoksa, insanı insan yapan değerlerden giderek ‘gönüllü’ olarak uzaklaşan, daha yalnız, daha içine kapanık,
saldırgan, dünyaya ulaştıkça kendi dünyası ve yaşam
alanı küçülen bireylere mi dönüştük?
Gelinen noktada iletişim olgusuna bağlı olarak;
iletişim tasarımı, görsel iletişim tasarımı gibi kavramların doğru tanımlanması ve konumlandırılması
gerekmektedir. Çünkü bu konularda kavram, tanım ve
alan karışıklığı bulunduğu gözlenmektedir. Örneğin, tek başına ‘iletme’ eylemi herhangi bir ‘iletişim
tasarımı’nın tanımı olmamalı, iletişim olgusunu
açıklayamamalıdır. Salt bir takım veri toplamını görsel
bir biçime dönüştürmek de ‘görsel iletişim tasarımı’
olarak kabul edilmemelidir; bu ancak ‘mesaj’a ilişkin
probleme çözüm önermek olarak değerlendirilebilir.
Görsel biçime dönüştürmek sadece ‘mesaj’ın, bir diğer
deyişle ‘ileti’nin oluşturulmasıdır. Tek başına mesaj/
ileti bütünüyle bir iletişim tasarımı olamaz, iletişim
olgusunun tümünü oluşturamaz. Bir diğer yandan, mesajın alıcıya iletilmesi ile iletişim süreci sona ermez.
İletişim olgusu daha dinamik bir yapı içerir.
Temel sorunlardan bir diğeri, ‘grafik tasarım’ ile
‘görsel iletişim’ disiplinlerinin aynı alanlar üzerinde
üretim yapıyorlar görüntüsü vermelidir. Buradaki alan
tacizinin saptanması ve açıklanması gerekmektedir.
Disiplin alanlarının netlik kazanması, o disiplinlerin
daha doğru temelde ve yönde gelişmelerine olanak ta161

nıyacak, bu disiplilerin eğitimini alanların da bir kimlik
sorunu yaşamamalarının önüne geçecektir.
Communication is one of the primary concepts that are
used to define the twentieth and twenty first centuries;
humanity is living in a ‘communication age’ in which
even wars can be followed on ‘live transmission ’.
Communication technology has infiltrated in every moment and area of life and we cannot foresee where this
will end up. We can learn what happens in the world
instantly with the aid of big or small screens and we
can reach information that we need or any picture with
various content without having any problem about time
and place. It is impossible for people who live in this
century to keep themselves away from the communication technology. In spite of these developments, are the
people more involved in life and happier than they were
in the old times? Or, are we transformed into individuals
who move away voluntarily from the values that make
up human beings, who are lonelier than before, more
withdrawn, more aggressive and whose own world and
living space become smaller as they reach the whole
world?
At this point, depending on the notion of communication; the concepts such as communication design and
visual communication design have to be defıned and
located accurately. Because, it is observed that there
are complications of concept, definition and area on
these topics. For example, the action ‘to communicate’
shouldn’t be the definition of any ‘communication design’ on its own and shouldn’t explain the notion of communication. Also, transforming a group of absolute data
collection into a visual form shouldn’t be accepted as a
‘visual communication design’; this can only be evaluated as a suggestion of solution for a problem related
with the ‘message’. To transform into a visual form is
only the formation of the ‘message’ in other words the
‘communication’. The message/communication alone
cannot be a complete communication design and cannot
form the whole notion of communication. On the other
hand, communication process does not end up with the
delivery of the message to the receiver. The notion of
communication includes a more dynamic configuration.
Another main problem is that ‘graphic design’ and
‘visual communication’ disciplines appear to produce in
the same areas. Here, the harassment of the area has
to be determined and explained. Clarification of these
disciplinary areas will provide the chance for these
disciplines to develop on a more accurate foundation
and direction, and prevent those who study in these
disciplines from having problems of identity.

İletişim olgusu üzerine
I
Bundan 100-200 yıl sonra, insanlık eğer hala varlığını
devam ettiriyorsa, yaşadığımız zaman dilimi için yapıla162

bilecek tanımlamalardan birinin “İletişim Çağı” olacağını söylemek bir kehanet olmasa gerek. Çünkü tarihinin
hiçbir döneminde insanoğlu bu denli ‘araç-gereç’ yolu
ile iletişim olanaklarına sahip olmamıştı. Dolayısı ile
iletişim, yirminci ve yirmibirinci yüzyılları tanımlamak
için kullanılan kavramların başlarında geliyor; insanlık savaşları, felaketleri dahi ‘naklen’ izleyebildiği bir
‘iletişim çağı’nda yaşıyor. Sonunun nereye varacağını bilemediğimiz bir iletişim teknolojisi insan yaşamının her
anına ve alanına sızmış durumda. Bütün dünyada olup
biteni büyük ya da küçük ekranlardan anında öğrenebiliyor, istediğimiz bilgiye ya da türlü içerikteki görüntüye
zaman ve mekan sorunu olmaksızın ulaşabiliyoruz.
Çevresi ile olan ilişkilerini iletişim yolu ile kurabilmesi,
insanın en önemli özelliklerinden biridir. Kabul edilir ki,
yaşadığı çevreye-dünyaya uyum sağlaması insanoğlunu
mutlu kılar. Toplumsal ilişkilerimizde değişik amaçlara
yönelik iletişim araç, yöntem ve ortamları kullanarak
ilişki içinde bulunduğumuz bireylerle benzeşme, birlik,
ortaklık oluşturur; bulunduğumuz sosyal ve fiziksel
çevreye uyum sağlarız. Bu nedenle de, insanlar tarih
boyunca bir yandan hazırda var olan işaretleri anlamlandırarak doğa ile iletişim kurma becerilerini geliştirmişler, bir yandan da kendi aralarında iletişimi sağlayabilmek için diller, semboller, araç-gereçler, ortamlar
üreterek geliştirmişlerdir. Bilgiyi, düşünceyi, duyguyu
en özlü, kolay, anlaşılır ve hızlı ifade edip aktarabilme
kaygısı insanın temel sorunlarından olagelmiştir.
Günümüz bireylerinin iletişim teknolojilerinden uzak
kalması, nimetlerinden yararlanmaması olanaksız. O
nedenle, yapılacak saptamalar ve gözlemler teknoloji,
iletişim teknolojisi karşıtlığı olarak algılanmamalıdır.
Ancak aracı ve ortamı doğru konumlandırmak, sağlıklı
iletişim için uygun seçimlerde bulunmak konularında günümüz insanının çok da isabetli davranmadığını
söylemek gerekir. Tam da bu noktada, şu sorular ister
istemez zihinlerde beliriyor:
Bu gelişmişliğe karşın, insanlar acaba eskiye göre
daha mı yaşamın içinde, daha mı uyumlu ve mutlu?
Yoksa, insanı insan yapan değerlerden giderek ‘gönüllü’
olarak uzaklaşan, kendi kabuğuna çekilip yalnızlaşan,
daha içine kapanık ve saldırgan hale gelen, dünyaya
ulaştıkça kendi dünyasını ve yaşam alanını küçülten
bireylerin sayısı hızla artıyor mu? Bir kıyas yapma niyeti
ile değil, ancak eskiye dönük bazı yaşantıları anımsamak durum saptaması için yararlı olabilir.
Çok gerilere gitmeye gerek yok; bundan otuz-kırk
yıl öncesinin manyetolu telefonlarından akıllı telefon
teknolojisine -yediden yetmişe- geçmiş bulunuyoruz.
İstediğimiz an ve mekânda, o akıllı teknolojinin farklı
özelliklerini de kullanarak istediğimiz kişi ya da kişilerle
iletişim kurabiliyoruz, haberleşebiliyoruz. Hatta bunu
görüntülü de yapabiliyoruz.
Yukarı da sözü edilen manyetolu telefon öyle her hanede
bulunmazdı. Uzaklarda olan yakınların sesini duyabilmek için telefonu olan eve misafir olunurdu. Önce

santrale bağlanılır, karşı tarafın numarası yazdırılır,
demli çaylar ve sohbet eşliğinde, heyecanla o ses beklenirdi. Çok geç saatlere kalınırsa, ev sahibini rahatsız
etmemek için görüşme iptal edilirdi. Eğer şanslı iseniz,
görüşme yaptıktan sonra, ücret telefon dantelinin arasına sıkıştırılırdı.
“Bak postacı geliyor, selam veriyor, herkes ona bakıyor,
merak ediyor” şarkısı öğretiliyor mudur artık okullarda? Öğretilse de, günümüz çocukları için bir anlam
ifade ediyor mudur? Posta ne, postacı kim ola? Mektup
beklemenin heyecanı, postacı yolu gözlemenin tanımsız
sancısı ne denli yabancı günümüze. Kutlama günlerinde
gönderilecek kişinin özelliğine göre anlamlı posta kartları seçme telaşı; gelen mektupları ve kartları özenle
destelemeler, onları kutularda ve sandık köşelerinde
saklamalar, ara ara çıkarıp naftalin kokuları arasında
tekrar tekrar okumalar artık eskiye ait bir keyif .
Ne kadar çok şey yazılabilir, ne anılar anlatılabilir mektup üzerine: sanatçıların, bilim insanlarının yayınlanan
mektupları yaşanan dönem ve kişiler hakkında derin
ipuçları vermez mi okuyucuya. Mektup tadını bilmeden
Balzac’ın “Vadideki Zambak”ı, Goethe’nin “Genç Werther’in Izdırapları” yavan gelmez mi; Nazım’ın Kemal
Tahir’e, Bedri Rahmi’nin Eren Eyüboğlu’na mektuplarında nice zenginlikler keşfedilmez mi.
Artık telefon açmak için komşuya misafir gidilmiyor,
telefon kulübelerinin önünde sıra beklenmiyor. Elimizin
altındaki cep telefonları ile anında görüşme yapabiliyor, mesajlaşabiliyoruz. Mektup yazmayı unutalı uzun
zaman oldu, e-posta yolu ile dünyanın bir ucu ile anında
ve hızlı bir şekilde haberleşebiliyoruz. Yerel ve evrensel gündemi izlemek için gazete almaya, roman, şiir
okumak için kitapçıya uğramaya gerek yok günümüzde.
Başımızı kaldırmadığımız o ekran bizlere her konuda
hizmet veriyor çünkü.
İletişim olgusunun bir sonucu, anlaşmaktır. Hedef
alınan kurum, birey, veya toplumun davranışlarını
istenir şekilde etkilemek için her iki taraf için aynı
anlamı taşıyan ‘sinyal’ler gönderilir. Eğer istenen tepki
sağlanmışsa, ‘anlaşma’ gerçekleşmiş olur. Yüzyüze,
aynı ‘dil’de, uygun ortamda sağlanan iletişimin daha
avantajlı olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü işin
içerisine ses, sesin rengi, jest ve mimikler, hatta dokunma ve sessiz kalma bile girer karşılıklı iletişimde. Kuşku
yok ki anlaşamamanın bir çok nedeni olabilir, fakat,
günümüz dünyasında bireyler ve toplumlar arasında bu
denli çatışmanın bulunması herhalde iletişim araçlarının eksikliğine ve yetersizliğine bağlanamaz. Özellikle
kişiler arasındaki ilişkilerde “öyle demek istememiştim”, “onu kastetmemiştim”, “yanlış anladın”, “yanlış
anlaşılıyorum” gibi cümlelerin sıklıkla duyulması ve
karşılaşılması, ortak dil üzerinden bile hareket edilse,
ya iletişim ortamının, ya iletişim aracının ya da mesaj
içeriğinin doğru seçilmediğini gösterir.
İkinci bölüme geçmeden önce; teknolojinin günlük

yaşantımıza kattığı ‘sanal’ dünyaya ilişkin ekte verilen
okuma parçasına göz atmak yerinde olacaktır.

II
Gelinen noktada iletişim olgusuna bağlı olarak; iletişim
tasarımı, görsel iletişim tasarımı gibi kavramların doğru tanımlanması ve konumlandırılması gerekmektedir.
Çünkü bu konularda kavram, tanım ve alan karışıklığı
bulunduğu gözlenmektedir.
Yapılabilecek tüm tanımlardan çıkarılacak en yalın
sonuç; iletişimin bir bilgi, görüş ya da davranışın ‘iletim’i
olduğu ve iletilen bilginin toplumdaki diğer bireylerce
alındığıdır. Demek ki, iletişimin sağlanabilmesi için sadece bir iletinin türetilmesi yeterli değildir. Bilgi içeren
bu iletilerin çeşitli yollarla yalnız aktarılması da iletişimi
oluşturmaz. Bildirişim görevi yüklenen iletişim aracının
bir ‘alıcı’sının olması ve bu alıcının iletiye olumlu ya da
olumsuz bir tepki göstermesi gerekir. İletilen bilgiye tepki yoksa, iletişim olayı gerçekleşemez. ‘İletme’
eylemi ile sınırlı kalır. Oysa; bir bilginin, bir görüşün ya
da bir davranışın iletilmesindeki temel amaç, ‘paylaşılma’nın sağlanmasıdır. İletişim aracı bu paylaşma
eylemini sağlayan unsurdur. Herhangi bir şeyin ‘iletişim
aracı’ olarak nitelendirilebilmesi için tek koşul, ‘gönderici’ ile ‘alıcı’ arasında bir bağıntı kurması ve bir ‘ileti’
taşımasıdır. İletiyi alıcıya ulaştıran her şey ise ‘iletişim
aracı’dır. O halde, tek başına ‘iletme’ eylemi herhangi
bir ‘iletişim tasarımı’nın tanımı olmamalı, iletişim olgusunu açıklayamamalıdır. İletişim olgusu bir bütündür
ve tüm ögelerinin birbiri ile uyum içerisinde bulunması,
çalışması gerekir. Bu ögeleri sıralamak gerekirse; iletiyi
gönderen (kaynak da denilebilir), iletiyi alan (alıcı), ileti/
mesaj, iletişim aracı ve iletişim ortamı iletişim olgusunun temel bileşenleridir. İletinin alıcıya iletilmesi ile
iletişim süreci sona ermez. Alıcı, iletiye tepki verdiğinde iletişim gerçekleşir. Bu durumda alıcı ‘gönderen’
konumuna, gönderen ise ‘alıcı’ konumuna geçer. İletişim
olgusunun dinamik oluşu işte bu nedenledir.
Tek başlarına ya da ikisi hatta bir kaçı bir arada kullanılabilen iletişim araçlarını, genel bir yaklaşımla “söze
-ya da sese- dayalı iletişim araçları”, “sese dayanmayan
iletişim araçları”, “dokunsal iletişim araçları” ve “görsel
iletişim araçları” olarak sınıflandırabiliriz.
Bütün bunlar değerlendirildiğinde, ‘iletişim tasarımı’ veya “görsel iletişim tasarımı”ndan kasıt, aslında
iletinin, aracın ya da ortamın tasarımı olmalıdır. Salt bir
takım veri toplamını görsel bir biçime dönüştürmek de
‘görsel iletişim tasarımı’ olarak kabul edilmemelidir; bu
ancak ‘mesaj’a ilişkin probleme çözüm önermek olarak
değerlendirilebilir. Görsel biçime dönüştürmek sadece
‘mesaj’ın, bir diğer deyişle ‘ileti’nin oluşturulmasıdır.
Tek başına mesaj/ileti bütünüyle bir iletişim tasarımı
olamaz, iletişim olgusunun tümünü oluşturamaz.
Temel sorunlardan bir diğeri, ‘grafik tasarım’ ile ‘gör163

sel iletişim’ disiplinlerinin aynı alanlar üzerinde üretim
yapıyorlar görüntüsü vermelidir. Buradaki alan tacizinin
saptanması ve açıklanması gerekmektedir. Disiplin
alanlarının netlik kazanması, o disiplinlerin daha doğru
temelde ve yönde gelişmelerine olanak tanıyacak, bu
disiplinlerin eğitimini alanların da bir kimlik sorunu
yaşamamalarının önüne geçecektir.

Ek:1
“Sanal… Yani, var da yok… Soyut değil. O başka bir şey.
Cüzdanıma baktım, para dışında bir sürü kart, kağıt.
Banka kartı, kredi kartı, alışveriş kartı, bir takım notlar
falan. Eskiden para diye bir şey vardı, bilir misiniz.
Kağıt olanlarını ütüleyip cüzdanına istifleyenleri bilirim.
Annemin para çantası vardı örneğin, çıtçıtlı, içinde sarı
yirmibeşlikler, bakır 10 kuruşluklar, kağıt beşlikler ve
baş ağrısı için birkaç ‘Optalidon’. Bir de ‘Pertev Yağlı
Krem’ kokusu; hanımlar o kremi bir parça bir ellerinin
üzerine sıkar, diğer ellerinin tersi ile yayarlardı.   O çanta ve koku çocukluğumun en nostaljik anılarından biri
olarak belleğimde asılı durur.
Şimdi maaşın bankaya yatıyor, sen ekranın başına
geçiyorsun, şuna şu kadar yollanacak, buraya bu kadar
yatırılacak. Otomatik ödemeler daha bir komik. Hooop
dokunmadan eritiyorsun ‘sanal’ paranı, el sürmeden
sıfırlıyorsun. Paran var da, yok yani. Cüzdanlar boş.
Nakit yerine kart taşıyorsun, olmayanın yerine başka bir
şeyi koyuyorsun. Olanı –aslında olmayanı- kolayca buharlaştırıyorsun. Ekonomi, psikoloji, sosyoloji bilimleri
bunu daha uygun açıklarlar: ‘olmayan’ın maddi ve hatta
manevi değeri ‘anlık’tan kolay uçar, değerini bulamaz.
O yüzden de kolayca harcıyorsun, üstelik eski deyimle
‘bozuk para gibi’ bile değil; çocukluğumda yirmi kuruşa
bir simit ve sade gazoz alınırdı çünkü.
Sanal, var da yok…
Cüzdanla sınırlı değil bu durum. Sanal bir dünyada
‘yalnız’ yaşıyoruz. Parmaklarımız daha çok çalışıyor
beynimizin, yüreğimizin yerine. Tutsak olmuşuz. Eğitim,
kültür, sanat ve insana ait birçok değer yerine son
çıkan teknolojik alete sahip olmak önceliğimiz. Bir yığın
sanal hesabımız var. Bazılarımızın yüzlerce, kimilerinin
binlerce, milyonlarca sanal ‘arkadaş’ı var görmediği,
karşılıklı oturup çay-kahve içmediği.
Yok da, var yani: sanal…
“Araba karşı şeride geçti, diğer aracı biçti, şu kadar
ölü bu kadar yaralı”. Neden? Sürücü mesaj yazıyordu!..
Şaka gibi. Direksiyon başına geçince tüm işlerimizi
telefonla halletme, eş dost akrabayı vs. anımsama dürtülerimiz kabarıyor birden. Kırmızı ışıkta ilk iş olarak
gelen mesajları okuyan, cevap yazanları biliyorum. O
sayılı anlarda dahi sanal dünyaya koşacak kadar çok mu
‘meşgul’üz, çok mu ‘yalnız’ız…
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Yeşil yandı, önümdeki araç gitmiyor kavşakta. Bir zaman
sonra aheste aheste ‘lütfen’ kımıldıyor. Geçerken göz
ucuyla bakıyorum, amcam ya da ablam yüzünde tanımsız bir gülümseme ile mesaj yazıyor. İçmeye ayranımız
yokken ne oldu, nasıl oldu da bu ‘iletişim’ girdabına
balıklama daldık?.. Her şeyimiz ekranda, ekran yoluyla.
Var da yok. Kutlamalarımız, sövmelerimiz, sevmelerimiz, küskünlüklerimiz, sevinçlerimiz.
Nasıl bireyler olduk biz böyle. Hem içine kapanık hem
saldırgan. Mutsuz ama mutluymuş gibi yapan. Mektup
yazmayı, posta kartı atmayı unutan. Gerçeği erteleyip,
öteleyip tercihini ‘sanal’dan yana kullanan. Küçük ya
da büyük bir ekranın karşısında tüm dünyaya ulaşabilen ama orada, ‘kendi dünyası’nda öylece tek başına
oturan. Parmak uçları bir operatör doktor hassasiyetinde geliştikçe giderek yüzeyselleşen, sığlaşan,
samimiyetsizleşen. Sıklıkla iletişim ‘facia’ları yaşayan.
“Nerelerdesiiiiiin, göremedim seniiiii, görüşelim (tercümesi, buradan yazışalım)…öptüm çoook çok, xxxxx )))))”
dediğimiz, uzun zamandır ‘çevirim içi’ olmayan bir liste
üyesi…
Bu tahribattan nasıl kurtulmak mümkün, işte ona benim
de aklım yetmiyor. (Yetiyor da, yetmiyor. Var da yok.)
Bu nasıl bir çelişki ve bir ucube handikap ki dünyaya
ulaştıkça kendi dünyamız küçülüyor. İnsana ait şeylerden gönüllü olarak uzaklaşıyoruz. Topyekün tedaviye
ihtiyacımız var. İtiraf edelim, bağımlı olduk. Derdimiz
kim ‘çevirim içi’, kim değil. ‘Akıllı’ telefonunu yanına almayı unuttuğunda ya da kaybettiğinde delirenler, yakını
ölmüş gibi üzülenler. Şarjım bitiyor paniği yaşayanlar.
Uslu duran, dersini çalışan çocuğunu ‘ayped’ ya da cep
telefonu ile ödüllendiren anneler, babalar. Yani sen, ben,
o… Hepimiz… Aklımızı, yüreğimizi bir ‘alet’in emrine
verdik. Uyuştuk, uyuzlaştık, tembelleştik. Yazı yazmayı
unuttuk. Günlük konuşmalarımızda kullandığımız kelime sayısı düşüyor da düşüyor.
Cep telefonu da değil üstelik, masa telefonu; bir yere git
on arkadaş, paaat masa üzerine. Öyle ya her an Birleşmiş Milletlerden, Beyaz Saray’dan arayabilirler; yeni bir
ihale, ithalat, ihracat bağlantısı yapabilirim; yazlık site
inşaatımda, limanda yük boşaltan gemilerimde ters giden şeyler olabilir; on dakika sonra Milano ile telekonferans bağlantım var. Kaçınız telefonlarını ve benzerlerini
evde bırakıp benimle çay-kahve içmeye gelir? Sen, ben,
o...hepimiz.
Burada keseyim…Şu ‘sohbet’ programının yeni sürümünü indirip yeni gelen modele bakmaya gideceğim. Çok
şeker bişii ama yaaaa…
Hadi ‘layklayın’ beni… Layklamayanı silerim… Ya paylaş
ya da terket tımam mı… Feys mesıncırda göörüşürüüüüz… byeeeeeee xxxxxxx”
(https://www.facebook.com/notes/erdal-aygen%C3%A7/sanal-yani-var-da-yok/10152303470841334)
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ÖZET ABSTRACT
Sanat Eğitiminde hangi yöntemi uygularsanız uygulayın dillendirilen sorunlar değişmez. Yıllardır konu
edilen bildik sorunlarla birlikte anılmayan yeni ve
önemli bir sorun, Güzel Sanatlar Eğitimi veren bölümlerin çoğalmasıyla ortaya çıkmıştır. Özellikle bazı vakıf
üniversiteleri kontenjanlarını doldurabilmek için ‘’Yetenek Sınavı’’ yerine ‘’Sıralama Sınavı’’ yapmaktadır.
Bu sınavlar incelendiğinde Yükseköğretime Geçiş
Sınavından 140 puan ve ona yakın bir puan almış, hiçbir
üniversiteye giremeyen, daha önceki yaşantısında çizim ve sanatın yer almadığı, 100 puan üzerinden 5 puan
alan adayların Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğrenci
olma hakkına sahip oldukları görülmektedir.
Ailelerin dar gelirli olması nedeniyle %100 burs olasılığı ile sınava giren çok sayıda yetenekli aday kayıt
yaptıramamakta ve eleme uygulanmadığı için öğrencilik hakkı verilen yetersiz öğrencilerle sanat eğitimi
amacına ulaşamamaktadır.
Yapılan bir yetenek sınavı analizinde tüm sayısal
veriler kullanılarak çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır.
Sonuçlar genelde eğitim, özelde sanat eğitimi adına
üzerinde önemle durulması gereken bir sorunu açığa
çıkartmaktadır.
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Although the methods and approaches vary in art
education, some basic problems do not change at all.
In addition to the common ones, a new and a significant
problem has arisen due to the increase in the number of
the departments in Fine Art Education. Some foundation
universities have been conducting “Grading Examinations” instead of “Talent Examinations” to fill their
quotas.
Having analysed these exams, it has been detected that
the students, who have taken 140 points and approximate scores in the University Entrance Exam, who could
not study in any universities, who have never been interested in drawing and art, and who have got 5 points out
of 100 points, have enrolled in the Faculties of Fine Arts.
Most talented students of low-income families have not
been able to register though they have the possibility
of receiving %100 scholarship. However, for the fact
that there is no elimination, these low-quality students,
accepted to the programme, slow down the education
process.
The analysis of a talent examination, based on all the
necessary numerical data, has presented remarkable
results. The results have revealed a noteworthy problem, related to education in general, and art education
in particular that should be taken into consideration.

Giriş

Sanatlar Fakültelerinin önemli bir bölümü kendilerine
özgü değerlendirme sistemi uygulamaktadır. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), Yükseköğretime Geçiş Sınav
Puanı (YGS) ve Özel Yetenek Sınav Puanlarıyla (ÖYSP)
lise dönemini de içine alan bir süreci gözeten YÖK’ün
değerlendirme sistemine karşın, bazı Güzel Sanatlar Fakülteleri çizim yeteneğini değerlendiren Özel
Yetenek Sınav Puanını ön plana çıkartmaktadırlar. Oysa
‘’Yükseköğretim programları için özel yetenek sınavları
Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilke ve kurallar
doğrultusunda, bu programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumları tarafından yapılacaktır’’ ifadesi yeterince
bağlayıcıdır (Kılavuz, 2014c, s. 23).
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavlarında;
•

Müzik Bölümü adaylarından 180 YGS, diğer bölüm
adaylarından 225 YGS puanı istenmektedir.

•

Birinci aşama sınavını eleme sınavı olarak değerlendirmekte, 100 puan üzerinde 50 puan alamayan
adaylar 2. aşamaya giremez.

•

Genel değerlendirmeyi YÖK’ün belirlediği sisteme
uygun gerçekleştirilmektedir (Yönerge, 2014, s. 5).

Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek
Sınavlarında;

Çok yönlü zekâ eğitimine dönük süreçleri içeren sanat
eğitimi; görsel okur- yazarlık temelinde bireysel farklılıkları ve toplumsal davranış alanını, başta sanatsal
olmak üzere her alanda kullanılabilecek yaratıcılığı
ve analitik yargı gücünü geliştiren, estetik bir yaşam
kazandıran, bireyin kendini kanıtlamasına ve kültür üretimine katkı veren sistemler bütünüdür. Bu bütün, Sanat
Tarihi, Estetik, Eleştiri ve Uygulamanın sürece katılmasıyla sağlanır ve istendik sanatsal davranışlar gerçekleşir. Böylece genel anlamda eğitimin kültürlenme,
toplumsallaşma, üretici olma ve bireyselleşme şeklinde
ifade edilen dört amacı da gerçekleşmiş olur.

•

Tüm bölümlerde 250 YGS puanı istemektedir (
Kılavuz, 2014a, s. 4).

•

Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde, Genel Kültür
% 30, Desen % 30, İmgesel %40 oranında; Resim Bölümünde desen % 60, imgesel desen % 40
oranında, Heykel Bölümünde desen % 50, imgesel
desen % 50 oranında değerlendirmeye katılmaktadır (Kılavuz, 2014a, s. 5).

•

Genel değerlendirmeyi YÖK’ün belirlediği sisteme
uygun gerçekleştirmektedir (Kılavuz, 2014a, s. 6).

Ülkemizde sözü edilen amaçları gerçekleştirirken,
geçmişten bugüne farklı sorunlarla içiçeliğini sürdüren
Sanat Eğitimi, çözümlenen ve var olan sorunları ile sürekli tartışılan bir alandır. Yaşam düzeyinin yükseldiği,
sanatın farklı yönleriyle toplumsal yaşantıya girmeye
başladığı günümüzde, okul öncesi dönemden üniversitelerimize kadar halen tartışılmaya devam etmektedir.
Yıllardır klasikleşen ve dillendirilen sorunların yanında
pek yer bulamayan, üniversite düzeyinde eğitilecek hedef kitlenin sanat eğitimine cevap veremeyen yetersizliği
temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde;

Bilindiği gibi üniversitelerimizin ilgili bölümlerine öğrenci alımı Yükseköğretim Kurulunun belirlediği sınav
değerlendirme yöntemiyle olması istenirken, Güzel
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•

Müzik Bölümü 180 YGS puanı, diğer bölümler
225 YGS puanı ile aday kabul etmektedir (Kılavuz,
2014b, s. 5).

•

Baraj sınavında 100 puan üzerinden 40 puan alamayan adaylar elenmektedir.

•

Yerleştirme sınavlarında ustalardan karakalem %
45, Desen % 40 ve Dosya ve mülakat sınavı % 15
oranında değerlendirilmektedir.

•

Başarı puanı hesaplanırken baraj sınavının % 30’u,
Yerleştirme Sınavının %70’i alınmaktadır.

•

Kesin kayıtlarda başarı puanına YGS %15 oranın-

da, OBP %3 oranında ilave edilmektedir (Kılavuz,
2014b, s. 6).
Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi, Atılım Üniversitesi 140 YGS puanını, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi 180 YGS puanını, Eskişehir
Anadolu Üniversitesi 200 YGS puanını başvuru koşulu
olarak istemektedir. Başkent ve TOBB Üniversitelerinin
Özel Yetenek Sınav Puanını %80, %90 gibi oranlarda,
YGS puanını % 10, % 20 oranlarında alarak değerlendirme yapmaları keyfiyetin ölçüsü hakkında bilgi vermektedir.
Bu yöntemlerin hangisinin yukarıda ifade edilen uygulama, sanat tarihi, estetik ve eleştiri alanlarında bir
bütün halinde verilen eğitime doğru aday tespit ettiği
tartışılmalıdır. Yıllardır görev aldığım yetenek sınavları
benzer sorunları içermekle birlikte, süreç ve sonuçlar
bağlamında bazı vakıf üniversiteleri olumsuz benzerlikler göstermektedir. Bir üniversitemizde 2014- 2015
Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavlarının tüm
aşamalarıyla analizi sorunun tespitinde güvenilir veriler
sunmaktadır.

2. Problem
Bazı Vakıf Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri
Özel Yetenek Sınavı adı altında Aday Sıralama Sınavı
yapmaktadır. Burs kazanamamaları nedeniyle yeterli ve
yetenekli adaylar kayıt yaptıramamaktadır. Kontenjan
sayısını doldurmak en önemli amaç olarak görüldüğün-

den, Özel Yetenek sınavında bir eleme yapılmamakta ve
sıralamada en sonda yer alan aday öğrenci olabilmektedir.

3. Yöntem
Özel Yetenek Sınavına esas olan YGS, OBP, ÖYSP
puanlarının YÖK’ün belirlediği esaslar doğrultusunda
değerlendirilmesi sonucunda; bölüm bazında sınava
katılan, asil listede yer alan, asil listeden kayıt yaptıran,
yedek listede yer alan, yedek listeden kayıt yaptıran ve
asil listelerle kesin kayıt listelerinde yer alan adayların
verilerinin karşılaştırılması yapılacaktır.

4. Bulgular
Sınavlara 480 aday başvuruda bulunmuştur. Sınava
giren aday sayısı 384’tür. 96 adayın sınava girmemesi,
kayıt sürecinde gelişecek davranışların göstergesi gibidir. 3 bölüm tercihi yapma olanağının verildiği adaylardan 226 aday İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünü,
79 aday Grafik Tasarımı Bölümünü, 51 aday Endüstri
Ürünleri Tasarımı Bölümünü, 28 aday Moda ve Tekstil
Tasarımı Bölümünü 1. Sıradan tercih etmiştir.
Bölüm verilerinin analizi yapıldığında, tüm bölüm
adaylarının ortak davranış sergiledikleri görülecektir.
Her bölüm için hazırlanan tabloda tüm sayısal değerleri
karşılaştırıldığında asil listelerle, kesin kayıt listeleri
arasındaki önemli farklar sorunun boyutunu net bir
biçimde ortaya koymaktadır.
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4.1. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
Bölüm kontenjanı 40 öğrencidir. Diğer 186 aday yedek olarak değerlendirilmiştir. Bölüm sınavına giren
tüm adaylarla ilgili sayısal sınav verileri aşağıdaki gibidir.

Asil

Asil Kayıt

Yedek

Yedek Kayıt

Toplam
Kayıt

Aday Sayısı

40

3

186

37

40

YGS Ortalaması

262

261

194

195

200

ÖYSP Ortalaması

80

78

26

26

30

ÖYS Standart Puan Ortalaması

61

60

43

44

45

ÖYSP Karesi Ortalaması

6554

6249

1125

987

1183

OÖBP

352

361

320

335

337

Yerleştirme Puan Ortalaması

168

168

129

131

134

Tablodan izlenebileceği gibi, bölümü kazanan 40
adaydan 3’ü kayıt yaptırmıştır. Kayıt oranı %7,5’tir. Asil
kazananlarla, kayıt yaptıran 3 aday arasında YGS, ÖYSP,
ÖYS Standart puan, ÖYSP karesi ve Yerleştirme puan
ortalamaları arasında fazla bir fark olmadığı, asil kazananlarla yedek kazananlar, yedekten kayıt yaptıranlar
ve son kayıt yaptıranlar arasında büyük sayısal farklar
görülmektedir.Asil kazananların YGS ortalaması 262
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 24 azalarak 200
puana inmiştir. Asil kazananların ÖYSP ortalaması 80
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 63 azalarak 30
puana gerilemiştir.
Asil kazananların ÖYS Standart Puan ortalaması 61
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 26 azalarak 45
puana düşmüştür. Asil kazananların ÖYSP karesi 6554
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 79 azalarak 1183
puana inmiştir. Asil kazananların OBP ortalaması 352
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki %4 azalarak 337
puana gerilemiştir. Asil kazananların yerleştirme puan
ortalaması 168 iken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 20
azalarak 134 puana düşmüştür.
Özel Yetenek Sınavları ve Yerleştirme Puanları sırayla
64-180, 90-178, 64-171, 95-171 olan ve bu puanlara yakın
puan elde eden adayların kayıt yaptırmadığı, 27-118,
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23-115, 8-115, 7-115, 11-114, 7-113, 6-112 ve bunlara yakın
puanlı adayların kayıt yaptırdığı tespit edilmiştir.
Bölüme en yüksek ve en düşük puanla kayıt yaptıran
adaylar arasındaki fark daha net bir değerlendirme
yapma olanağı sağlamaktadır. Bu farklar:
YGS Puan farkı: 287 – 144 = 143 puan
OBP farkı: 388 – 335 = 53 puan
ÖYSP farkı: 93 – 6 = 87 puan
Yerleştirme Puanı farkı: 182 – 112 = 70 puandır.
Bu bölümde yedek listenin 185. sırasındaki aday kayıt
yaptırmıştır.

4.2. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Bölüm kontenjanı 30 öğrencidir. Diğer 21 aday yedek olarak değerlendirilmiştir. Bölüm sınavına giren
tüm adaylarla ilgili sayısal sınav verileri aşağıdaki gibidir.

Asil

Asil Kayıt

Yedek

Yedek Kayıt

Toplam Kayıt

30

8

21

22

30

245

247

188

169

202

ÖYSP Ortalaması

77

81

37

21

37

ÖYS Standart Puan
Ortalaması

60

62

47

42

47

ÖYSP Karesi

6246

6806

2181

703

2331

OÖBP

346

356

293

303

317

Aday Sayısı

YGS Ortalaması

Yerleştirme Puan
Ortalaması

163

166

129

123

135

Bölümü kazanan 30 asil adayın 8’i kayıt yaptırmıştır.
Kesin kazananların kayıt oranı yaklaşık olarak % 27’dir.
Asil kazananlarla, kayıt yaptıran 8 aday arasında YGS,
ÖYSP, ÖYS Standart Puan, ÖYSP karesi ve Yerleştirme
Puan ortalamaları arasında kayda değer bir fark olmadığı, ancak asil kazananlarla yedek kazananlar, yedekten kayıt yaptıranlar ve son kayıt yaptıranlar arasında
büyük sayısal farklar görülmektedir.

Bölüme en yüksek ve en düşük puanla kayıt yaptıran
adaylar arasındaki farklar oldukça fazladır. Şöyle ki:

Asil kazananların YGS ortalaması 245 puanken, kesin
kayıt yaptıranlarınki % 18 azalarak 202 puana inmiştir.
Asil kazananların ÖYSP ortalaması 77 puanken, kesin
kayıt yaptıranlarınki % 52 azalarak 37 puana gerilemiştir. Asil kazananların ÖYS Standart Puan ortalaması 60
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 22 azalarak 47
puana düşmüştür. Asil kazananların ÖYSP karesi 6246
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 62 azalarak 2331
puana inmiştir. Asil kazananların OBP ortalaması 346
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki %8 azalarak 317
puana gerilemiştir. Asil kazananların yerleştirme puan
ortalaması 163 iken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 17
azalarak 135 puana düşmüştür.

Yerleştirme Puanı farkı: 184 – 109 = 75 puandır.

YGS puan farkı: 334 – 144 = 190 puan
OBP farkı: 347 – 299 = 48 puan
ÖYSP farkı: 81 – 8 = 73 puan

Bu bölümde yedek listenin 21. sırasındaki aday kayıt
yaptırmıştır.

Özel Yetenek Sınavları ve Yerleştirme Puanları sırayla
72-178, 99-168, 93-165, 90-162, 94-161, 95-159, 90-157,
92-156 ve 91-154 olan ve bu puanlara yakın puan elde
eden adayların kayıt yaptırmadığı, 9-128, 26-119, 5-113,
5-109, 8-109, 5-110, 14-107 ve bunlara yakın puanlı adayların kayıt yaptırdığı tespit edilmiştir.
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4.3. Grafik Tasarımı Bölümü
Bölüm kontenjanı 30 öğrencidir. Diğer 49 aday yedek olarak değerlendirilmiştir. Bölüm sınavına giren tüm adaylarla
ilgili sayısal sınav verileri aşağıdaki gibidir.

Asil

Asil Kayıt

Yedek

Yedek Kayıt

Toplam Kayıt

Aday Sayısı

30

4

49

24

28

YGS Ortalaması

248

266

190

195

205

ÖYSP Ortalaması

79

88

45

25

34

ÖYS Standart Puan
Ortalaması

61

64

50

43

46

6464

7814

2767

1123

2078

OÖBP

361

368

327

319

326

Yerleştirme Puan
Ortalaması

166

174

136

126

132

ÖYSP Karesi

Bölümü kazanan 30 asil adayın 4’ü kayıt yaptırmıştır.
Kesin kazananların kayıt oranı yaklaşık olarak % 13’tür.
Asil kazananlarla, kayıt yaptıran 4 aday arasında YGS,
ÖYSP, ÖYS Standart Puan, ÖYSP karesi ve Yerleştirme
Puan ortalamaları arasında kayda değer bir fark olmadığı, ancak asil kazananlarla yedek kazananlar, yedekten kayıt yaptıranlar ve son kayıt yaptıranlar arasında
büyük sayısal farklar görülmektedir.
Asil kazananların YGS ortalaması 248 puanken, kesin
kayıt yaptıranlarınki % 17 azalarak 205 puana inmiştir.
Asil kazananların ÖYSP ortalaması 79 puanken, kesin
kayıt yaptıranlarınki % 57 azalarak 34 puana gerilemiştir. Asil kazananların ÖYS Standart puan ortalaması 61
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 25 azalarak 46
puana düşmüştür. Asil kazananların ÖYSP karesi 6464
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 68 azalarak 2078
puana inmiştir. Asil kazananların OBP ortalaması 361
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki %10 azalarak 326
puana gerilemiştir. Asil kazananların yerleştirme puan
ortalaması 166 iken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 20
azalarak 132 puana düşmüştür.
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Özel Yetenek Sınavları ve Yerleştirme Puanları sırayla
91-175, 82-171, 86-171, 92-167, 89-167, 96-161, 90-160, 90159 olan ve bu puanlara yakın puan elde eden adayların
kayıt yaptırmadığı, 10-120, 9-116, 10-123, 10-122, 6-122,
11-120, 10-118, 16-115, 11-114, 10-106 ve bunlara yakın
puanlı adayların kayıt yaptırdığı tespit edilmiştir.
Bölüme en yüksek ve en düşük puanla kayıt yaptıran
adaylar arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.
YGS puan farkı: 296 – 143= 153 puan
OBP farkı: 378 – 271= 107 puan
ÖYSP farkı: 92 – 10 = 82 puan
Yerleştirme Puanı farkı: 183 - 106 = 77 puandır.
Bu bölümde yedek listenin 49. sırasındaki aday kayıt
yaptırmıştır.

4.4. Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
Bölüm kontenjanı 20 öğrencidir. Diğer 8 aday yedek olarak değerlendirilmiştir. Bölüm sınavına giren tüm adaylarla
ilgili sayısal sınav verileri aşağıdaki gibidir.

Asil

Asil Kayıt

Yedek

Yedek Kayıt

Toplam Kayıt

Aday Sayısı

20

6

8

4

10

YGS Ortalaması

233

253

175

170

220

ÖYSP Ortalaması

64

54

13

14

38

ÖYS Standart Puan
Ortalaması

56

52

39

39

47

ÖYSP Karesi

4766

3392

201

243

2132

OÖBP

356

373

275

300

344

Yerleştirme Puan Ortalaması

156

158

115

117

142

Bölümü kazanan 20 asil adaydan 6 aday kayıt yaptırmıştır. Kesin kazananların kayıt oranı yaklaşık olarak %
30’dur. Asil kazananlarla, kayıt yaptıran 6 aday arasında
YGS, ÖYSP, ÖYS Standart Puan, ÖYSP karesi ve Yerleştirme Puan ortalamaları arasında çok büyük farklar
olmadığı, ancak asil kazananlarla yedek kazananlar,
yedekten kayıt yaptıranlar ve son kayıt yaptıranlar arasında büyük sayısal farklar görülmektedir.
Asil kazananların YGS ortalaması 233 puanken, kesin
kayıt yaptıranlarınki % 6 azalarak 220 puana inmiştir.
Asil kazananların ÖYSP ortalaması 64 puanken, kesin
kayıt yaptıranlarınki % 41 azalarak 38 puana gerilemiştir. Asil kazananların ÖYS Standart Puan ortalaması 56
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 34 azalarak 47
puana düşmüştür. Asil kazananların ÖYSP karesi 4766
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 68 azalarak 2132
puana inmiştir. Asil kazananların OBP ortalaması 356
puanken, kesin kayıt yaptıranlarınki %3 azalarak 344
puana gerilemiştir. Asil kazananların yerleştirme puan
ortalaması 156 iken, kesin kayıt yaptıranlarınki % 9
azalarak 142 puana düşmüştür.

5. Değerlendirme
1.

Asil listeden kayıt yaptıranlar genellikle %100 burs
kazanan adaylardır. Bu adaylar devlet okullarının
sınavlarında başarı elde edemeyenlerdir. Asil listede % 50 burslu olduğu halde kayıt yaptırmayanlar,
öğrenim ücretini ödeyemeyecek ailelerin çocuklarıdır. Bu nedenle sıralamada en sonlarda yer alan
adaylar kayıt yaptırma olanağı bulmaktadır.

2.

Başarı sıralamasında önde ve sonda olan adaylar
arasındaki fark, geçmiş eğitim yaşantısına bağlıdır.
Bu farkın kapatılması mümkün değildir. Bu gençlere geçmişte sorumluluk verilmediği, kolejlerde
rahat sınıf geçmelerinin sadece o anı kurtarmak
olduğunun görülmediğini ve öğrencilik rolünün
kabul ettirilemediğini geçmiş deneyimlerimizle
görmekteyiz. Bu anlamda en büyük sorumluluk
ailelere düşmektedir. Duygusal sorunların, gerilim
ve çatışmaların yaşandığı, etkileşimlerin sağlıklı
yürümediği aile ortamları sözü edilen sonuçları
doğurmaktadır. Böyle ortamlarda aile bireylerinin rolleri olması gerekenin dışına kaymakta ve
‘’problem çocuk’’ modeli oluşmaktadır (Onur, 1995,
s. 110). Olumsuz arkadaş seçimi bu süreci daha
zor bir hale getirmektedir. Başarısız öğrencilerin
çoğunda sözü edilen aile yapıları görülmektedir.

3.

İlgi, istek ve motivasyon eksikliği ya da yokluğu
üst düzeydedir. Sadece fiziksel büyümenin istenen
sanatsal davranışları geliştirebilecek olgunlaşmayı
sağlayamadığı söylenebilir (Selçuk, 1994, s. 25).

4.

Adaylar genellikle Üniversiteye giriş sınavlarında
düşük puanlar alan ve Güzel Sanatlar Fakülteleri
dışında hiçbir Fakültenin kabul etmediği adaylardır.
Bu adaylar, askerliği er olarak yapmak istemedikle-

Özel Yetenek Sınavları ve Yerleştirme Puanları sırayla
85-179, 92-178, 93-157, 84-153, 73-149, 78-147 olan ve bu
puanlara yakın puan elde eden adayların kayıt yaptırmadığı, 15-118, 14-119, 23-121 ve bunlara yakın puanlı
adayların kayıt yaptırdığı tespit edilmiştir.
Bölüme en yüksek ve en düşük puanla kayıt yaptıran
adaylar arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.
YGS puan farkı: 313 – 176 = 137 puan
OBP farkı: 445 – 250 = 195 puan
ÖYSP farkı: 78 – 5 =73 puan
Yerleştirme Puanı farkı: 189 - 109 = 80 puandır.
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rinden, sosyal bir statü elde etmek istediklerinden,
evlilik kurumunun oluşumunda gerekli gördükleri
için ya da aile baskısına karşı koyamadıkları için
okumak istediklerini belirtmektedirler. Bu kişilerde
Maslow’un ihtiyaçlar piramidindeki kendini gerçekleştirme, bilme, anlama ve estetik ihtiyaçlar bilinci
gelişmemiştir.
5.

Sınav Yetenek Sınavı değil, Sıralama Sınavıdır. Sınava giren her adayın kayıt yaptırabileceği sonucunu getirmektedir.

6.

Yeterli olmayan bu adaylar okuma, çalışma,
öğrenme ve okula düzenli devam etme alışkanlığı olmayan öğrenciler grubunu oluşturmaktadır.
Duygularını ve zihinlerini eğitim ortamının dışında
şekillendirmişlerdir.

7.

Bu öğrenciler, daha önceki yaşantıları gereği
sağlıklı, dengeli, uyumlu bir yaşamı düzenleyip
sürdürme ve kendini geliştirmek için fırsat ve olanaklardan yaralanma ve kendilerini gerçekleştirme
gereksinimi duymamaktadır (Uçan, 1990, s. 13).

8.

Bu öğrencilere gösterilen sevgi, ilgi ve güven duygusu karşılıksız kalmaktadır. Bu nedenle öğrenme
oluşumu için aktif davranışlarda bulunmamaktadırlar.

9.

Onların beklentilerini, amaçlarını ve yeterliklerini gözeterek oluşturulan fırsatlar istenildiği gibi
değerlendirilmemekte, eğitim amacına ulaşamamaktadır. Bir başka ifadeyle, öğrencilerin gelişiminin yetersizliği, öğrenmenin gerçekleşmesini
engellemektedir. Öğrenciyi tüm yönleriyle tanımak,
öğretim yaşantısını doğru bir şekilde düzenlemek,
öğrenme için uygun ortamlar hazırlamak dahi istenen sonucu vermemektedir (Başaran, 1994, s. 26).

6. Öneriler
1.

Siyasi iradelerin toplum tarafından bilinen doğru
kültür ve sanat eğitimi politikaları geliştirmeleri
gereklidir.

2.

Sanatsal davranış geliştirebilecek yeterliğe sahip
sanat eğitimcileri yetiştirilmelidir.

3.

Nitelikli sanatın toplumsal yaşama katılımının
sağlanması önemsenmelidir.

4.

Tüm yaş gruplarında sanat eğitiminin kendine özgü
program ve ilkeleriyle uygulanması önemsenmelidir ve tüm kategorilerde alan eğitimini sanat
eğitimcileri vermelidir.

5.

Bilimle, teknolojiyle toplumsal gelişmelere ve
toplumsal beklentilere bağlı olarak programların
geliştirilmesi süreç haline getirilmelidir. Batı dün-
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yasından yararlanmakla birlikte, bilimde olduğu
kadar, kültür ve sanat alanında da ne, neden ve
nasıl sorularına çözüm üretecek teorisyenlerin
yetiştirilmesi gereklidir.
6.

Toplum olarak her alanda evrensel geçerliği olan
standartlar geliştirilmeli, sanat eğitiminde de bu
standartlara uyulmalıdır. Uygun olmayan adaylar
sanat eğitimine dahil edilmemelidir.

7. Sonuç
Eğitimde başarının yarıdan fazlası öğrenci hazır
bulunuşluğu ve öğrenme alışkanlığına bağlıdır. Alana
ilgisi olmayan, hiçbir deneyim yaşamamış, çalışma ve
öğrenme alışkanlığından uzak adayların sanat eğitimine
yönelmeleri, sanat ve eğitimi algısının toplumsal boyutta ne kadar sorunlu olduğunu göstermektedir. Ancak bu
sorunlu algı bazı üniversitelerde ödüllendirilmektedir.
Başarı durumları çizelgelerde ve sayısal verilerde açıklanan bu adaylarla ve sözü edilen sınav yöntemi ile sanat
eğitimi amaçlarını gerçekleştirmek mümkün değildir.
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ÖZET ABSTRACT
Dünyanın çeşitli ülkelerinde, yakın tarihte yüzleşmesi
zor olan bazı karanlık süreçler, söz konusu süreçlerin
ve kaybedilenlerin hatırlanması, unutulmaması niyeti
ile anıtlaştırılmıştır. Toplumsal acının, kentsel alanlardaki temsil problemi, sanat tarihsel süreçte anıtların ve heykelin algısında değişimlere yol açmıştır.
Sıfatı yüce olmayan durumların hatırlanması, “anıt”
anlayışını “yüceltme” refleksinden, “anıtsal” olanı
“yüce” olandan ayırt etmeyi gerektirir. Bu bildiri, yüzleşmesi zor olan tarihsel süreçlerin izini, çağdaş sanat
tarihinde anıt fikrini sorunsallaştıran belli başlı yapıtlar üzerinden sürer. Söz konusu yapıtların içerdikleri
“karşı” (savaş karşıtı, ırkçılık karşıtı, adaletsizlik
karşıtı) söylemi ve eleştiriyi, çağdaş sanatın tartıştığı
mekana özgülük ve ilişkisellik bağlamında ele alır.
Anıtların halkı bir araya getirme gücü, günümüzde,
anıtın fiziksel mevcudiyetinden öte, işaret ettiği hafıza
ve yarattığı tartışma alanı ile ilgilidir.
The dark and troubled character of the memory of
recent history has caused a gradual shift in the perception of public monuments. The practice of monument
making “to celebrate our glorious past” no longer
corresponds to our need in finding ways to confront the
troubled memory of certain events in history. Troubled
sections of history require other ways of being represented and interpreted in public space. The problem of
the public representation of violence, injustice, disasters, murders or any other “un-monumental” sections
of history have caused a transformation in the idea
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of the monument and of memorialization. Any critical
view that positions the monument as an anti-amnesic
component of collective memory requires the idea of
the “monument” to be freed from the urge to “glorify”.
This article aims to trace the transformation of the
difficult periods in history though specific works of art
that problematize the concept of the monument. Such
works of art follow a discourse of “counter” or “against”
(against war, against discrimination, against fascism,
against injustice). Any monument or example of public
art is as powerful as the memory it opens up into question. It is as effective as the public debate it initiates and
sustains.

Giriş
Günümüzde, isimleri içinde “anıt” kelimesi geçen, toplumsal hafızayı harekete geçirmeyi hedefleyen ve kendini en geniş anlamıyla kamusal alanda konumlandıran
sanatsal çalışmalar, anıtın alışıldık ve kısıtlı ifadelerini
ve günümüzdeki anlamını sorgular niteliktedir. Aynı
meydanı, parkları ya da sokakları paylaştığımız anıtların
nasıl bir hafızayı muhafaza ettiği sorusu, beraberinde
bu anıtların biçimsel ve düşünsel düzeyde, toplumsal
hafızayla ilişkileri bağlamında eleştirilmelerine yol
açar. Bu eleştiriler ise, anıt pratiğini, toplumsal hafıza
kaybının karşısında bir pratik olarak yeniden tanımlamayı gerektirmiştir. Bu yazının inceleyeceği örnekler,
tarihin şanlı oluşuna dair ezberi yücelten bir anlayış
yerine, yakın tarihin yüce olmayan hafızası ile eleştirel
bir şekilde hesaplaşmayı seçer. Bu yüzleşmeyle anıtlar,
geçmişin yeniden anlamlandırılacağı alanlar olarak
önem kazanırlar.

“Anıt”ın “Yüce”Den Ayrılması
Rosalind Krauss, 1979 yılında “October” dergisinde
yayınlanan, “Mekana Yayılan Heykel” isimli makalesinde, “heykel” olarak tanımlanan alanın nasıl genişlediğine, genişletildiğine odaklanır. Öncelikle, heykelin ve
anıtın tarihsel sınırları olduğunu, tanımlı kategorilere
işaret ettiğini ve heykel mantığının, anıt mantığından
ayrı olmadığını hatırlatır. Heykelin tanım olarak nasıl
bulanıklaştığını ve anıt mantığının nasıl “zayıfladığını”,
anıtlardaki anlatımın öznelleşmesi, simgesel dilinden
sıyrılması, kaideyi terk etmesi, göçebeleşmesi, ne
manzara, ne de mimari olanın alanına, yani heykelin
alışıldık alanının ötesine geçmesi üzerinden anlatır.
Resim olmayan, tiyatro olmayan, kısıtlı tanımlarıyla
heykel de olmayan çalışmaların, malzemeye dair kalıcılık ve temsilin ötesinde bir yaşam edindiğini vurgular.
Heykel ve anıt, kültürel terimlerle bağlantılı olarak her
türlü mecrayı ve ortamı kullanan bir dile dönüşmüştür.
(Krauss, 1979, s. 30-44) İfade dilini tamamen özgürleştiren anıt pratiklerini incelemeden önce, bu dönüşümün
basamaklarına göz atmak faydalı olacaktır.
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Günümüzde anıtın alışıldık anlamıyla kalıcılığını, yüksekliğini, yüceliğini, eziciliğini, içerdiği erkek egemen
zihniyeti sorgulamak, aynı zamanda sanatın tanımlarının geçirdiği değişimin de hafızasına sahip çıkmak
demektir. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrası Almanya’nın
Yahudi Soykırımı’nın hafızası ile yüzleşme süreci, anıt
dilinde köklü bir değişikliğe yol açmıştır. Soykırım
anıtları, bakışları yukarıdan aşağıya çevirmiş, anıtı bir
boşluk olarak ele almıştır. Soykırım anıtları üzerine
uzmanlaşmış olan araştırmacı James E. Young (1992),
1990’ların başlarında, klasik anıt anlayışını eleştiren
anıtlar için, ‘karşı-anıt’ terimini kullanmıştır (s. 267).
Karşı-anıt, genellikle soyut bir ifadeye sahiptir. Anıtın neyi temsil ettiğini ve temsilin kendisini sorgular.
Young’ın bu bağlamda işaret ettiği ilk çalışma, heykeltraş Sol Lewitt’in Münster Sarayı’nın önüne yerleştirdiği ve Münster’de kaybedilen Yahudilere adadığı, küp
şeklinde siyah taşlardan oluşan kendisi de küp formunda bir kütledir; minimalist bir heykeldir. Young’a göre
bu “siyah form”, siyah bir tabutu andırır. (Young, 1992,
s. 267-296) Karşı-anıtlar ve minimalizmin biçim dili
arasındaki “ (...) aynılık algısı, zaman ya da mekandaki
yabancı her şeyi, zaten bildiğimiz ve olduğumuz şeye
indirgemeye yönelik bu strateji, bizi rahatlatır.” (Krauss,
2002, s. 103) Minimalizmin fabrika üretimi pürüzsüz
yüzeyleri ve küpleri, yankısını sadece Almanya Soykırım
Anıtları değil, Maya Lin’in (gazileri kahramanlaştırmadığı, savaşı yer yüzeyinde derin kara bir kesik olarak
cisimleştirdiği için) tartışma yaratan “Vietnam Gazileri
Anıtı” ve çok daha yakın zamanlı New York’ta 11 Eylül
Anıtı’nda da bulmuştur.
Karşı-anıtlar söz konusu olduğunda sıkça referans
verilen minimalizm, 1960’larda heykelin temsil dilini
sorgulayarak sanatta bir kırılma noktası oluşturmuştur.
İzleyici ile aynı zemini paylaşan yapıt, kendi dışında bir
şeyi temsil etmeye çalışmaz. Referansı kendinedir. Sanatçının fabrikaya malzeme ve boyut bildirerek siparişi
üzerine üretilmiştir. Ölçek, ne bir anıt kadar büyük, ne
de bir nesne kadar küçüktür. (Kaye, 2000, s. 26) Yapıtın
algısı, galeri mekanında nerede durduğu ve izleyicinin
mekana ve yapıta göre nasıl konumlandığı ile değişmekte, dolayısıyla da minimalizm, mekana-özgülüğün
(site-specificity) heykel üzerinden sorgulanmaya başladığı bir alan olmaktadır. (Kaye, 2000, s. 3) 1960’larda
minimalizm üzerinden gündeme gelen mekana-özgülük,
1989’da heykeltraş Richard Serra’nın “Tilted Arc” isimli
New York Federal Plaza için özel olarak tasarladığı
kamusal heykelinin mahkeme kararıyla kaldırılmasına
varan tartışmaların da konusu olur. Heykeltraş, meydanın, içinde ve çevresindeki yapılar ve insanlarla ilişkisini
incelemiştir. Plazanın yarısını kaplayan çalışmayan
bir fıskiyeyi ve insanların yürüyüş patikalarını dikkate
almış, mekana özgü bir iş üretmiştir. Bu nedenle, heykelin yerini değiştirmek, onu yok etmektir. (“The Trial
of Tilted Arc”, 1986) Özellikle belli bir yere özgü üretilen
yapıt, yeri değiştiğinde anlamını kaybeder. Soykırım
Anıtları da çoğunlukla bulundukları mekanın özellikleri

incelenerek tasarlanmıştır. Buradaki anlamıyla “mekan
kavramı, sadece bir yapıtın teşhirindeki biçimsel ya da
estetik bağlamı içermez; mekanın hem politik, toplumsal ve sembolik anlamlarını, hem de sanat yapıtı, seyirci
ve birlikte bulundukları yerin tarihsel bağlamını içerir.”
(Deutsche, 1996, s. 162) Karşı-anıtlar tarihsel bağlamı
irdeledikçe, karşı-hafıza ve karşıt-kamusallıkları açığa
çıkarır. Egemen bir tarih söylemi karşısında, buna
uymayan tanıklıkların anlatısı, anıtı kamusal alanın
anlamını sorgulayan bir araç olarak, belli bir biçimsel
bir dile bağlı kalmaksızın yeniden tanımlamaya yönelir.
Vurgu, nesne üretiminden eyleme kayar. Bu, bize 1960’lı
yıllarda Joseph Beuys’un sanatın klasik kurallarını
yıkan “toplumsal plastik” kavramını hatırlatır. Toplumsal bilinç, heykeli eylem üzerinden kendini yeniden
tanımlamaya davet eder. “1970’lerin sonunda ‘her insan
bir sanatçıdır’ sözüyle Beuys, yaşam, sanat, politika ve
toplum arasında bir birlik oluşturmuştur.” (Erkayhan,
2011, s. 104) Dada’nın sanata karşı çıkan tavrı ve Situasyonist’lerin gündelik yaşam pratiğine dair alışkanlıkları
bozmaya yönelik eylemleri benzer bir bakışı besler.
Anıt, karşı-anıt derken 1990’lar ve 2000’lerde, kamusal
alanda (public sphere) konumlanan çalışmalar etkinlik
kazanır. Bakışlarındaki çeşitlilik, tanımlara da farklılık
getirir. İlişkisel sanat, diyalogsal ya da diyalojik sanat,
sanatsal müdahaleler, katılımcı sanat, kitle iletişim
araçlarını iktidarı eleştirmek üzere kullanan taktiksel
medya, bu çeşitliliğin ifadeleridir. Anıt pratiğini irdeleyen sanatçılar, kısıtlı tanımların aşılmış olduğu bir sanat
tarihinin bilincinde olmalıdır. Bu bilinç, biçimsel dili
düşünsel olan ile zorlamanın imkanlarını da hatırlatır.
Gurur değil utanç içeren bir hafızanın kentsel alanda
nasıl bir yer edineceği, nasıl muhafaza edileceği ya da
tartışmaya açılacağı, anıt fikrinin değişimi ve kamusal
sanatın gelişiminde tetikleyici bir soru olmuştur. Bu
doğrultudaki çalışmaların bir bölümü, taktik olarak
yüce, kutsal yada güçlü ve egemen temsillerini türlü
şekillerde baş aşağı etme yöntemini kullanır. Baş aşağı
etmek, al aşağı etmek, aşağı bakmak, derinlere inmek,
tabana yayılmak suretiyle, son derece fiziksel bir düzeyde dikey ve hiyerarşik olarak ezici olanı daha da tepeye
çıkarmaya yarayan ifadeleri bozar. Bunların arasında
ilgimizi çeken, ezici bir anıtsallık, ya da zaman içinde
mimari yarışmalar anlamında hafıza anıtı inşa pratiği
için yeni bir norm haline gelmiş “Vietnam Gazileri Anıtı”
ya da 11 Eylül hafıza anıtının görkemli biçimsel dilinden
ziyade, sıradan insanların müştereklerini önemseyen
çalışmalardır. Yücenin, gökdelenlerle yükselen mimari
bir anıtsallıktan sıyrılışı, Michel de Certeau’nun “Şehirde Yürümek” isimli makalesinde gayet şiirsel bir dille
ifade edilir. İlerlemek istediğimiz zemin, bu metinde
şehirde yürüyenlerin her gün adımlarıyla yeni bir kent
planını ördükleri şehirdir. New York’ta İkiz Kule’lerin
halen ayakta olduğu bir zamanda kaleme alınmış olan
yazı, New York’u “anıtsallık özelliğini fazlasıyla taşıyan abartılı ve devasa yerlerin kenti” olarak tanımlar
(Certeau, 2008, s. 185). Kelimenin bu kullanımında “Anıt

aslen baskıcıdır. Kurumun (kilise, devlet, üniversite)
makamıdır. Anıt etrafında örgütlenmiş bir mekân sömürgeleştirilmiş ve ezilmiştir. Büyük anıtlar fatihleri ve
muktedirleri yüceltmek için yapılmışlardır” (Lefebvre,
2003: 21). Anıtı baskıcılığından sıyırmak, “anıt” anlayışını “yüceltme” refleksinden, “anıtsal” olanı “yüce”
olandan ayırt etmeyi gerektirir. Dünya tarihinin en karanlık dönemlerine sahne olan çeşitli ülkelerde, gerek
karşı-anıt olarak tanımlanan belirli açık alan heykelleri,
gerekse seçtikleri meydanların belleği ile hesaplaşan
sanatsal müdahaleler, bu tarz bir ayrışmanın temsilidir.
Bu metinde birçok kez ismi geçen karşı-anıt pratiğini,
Jochen Gerz ve Esther Shalev-Gerz’in iki farklı çalışması üzerinden açıklamak, bahsettiğimiz ayrışmayı fiziksel
olarak da görünür kılacaktır:

Bakışın Yönünü Değiştiren Anıtlar
Jochen Gerz ve Esther Shalev-Gerz’in, “Faşizm Karşıtı
Anıt”ı, 1986’da ilk “dikildiği” hali ile on iki metre yüksekliğinde, üzeri kurşun bir yüzeyle kaplı, içi boş bir dikilitaştır. Yükseklikle eş tutulan yüceliği, faşist zihniyeti
temsil eder. Sanatçılar, bölgede yaşayan toplulukları,
bu toplulukların ana dillerinde yazılmış metinlerle
(Almanca, Arapça, Türkçe, İbranice, Fransızca, İngilizce)
anıtın üzerine isimlerini yazmaya davet eder. İsimler
kazındıkça, anıt aşınacak, alçalacak, en sonunda geriye
boşluk kalacaktır. Vurgulanan, ırkçılığı dünya üzerinden
silebilecek olanın sadece kendimiz olduğudur. Halk,
anıtın üzerine yazı yaza yaza, 7 senede aşındırır; eritir.
(Young, 1993, s. 30 ) “İşin tamamlanması, izleyicinin
eylemini gerektirir.” (Thompson, 2012, s.21) Bununla
birlikte, anıtı daha canlı kılan taraf, uyandırdığı öfke olmuştur. Anıt, saldırılara uğramış, üzerine gamalı haçlar
kazınmıştır. Ne olduğunu hatırlamanın Nazi’lerin kendi
imzalarından daha iyi bir yolu var mıdır?” (Young, 1993,
s. 35) Faşizm yanlısı yeni kuşak naziler, anıta kazıdıkları
imzaları ve tavırlarıyla, ırkçılığın geçmişe değil bugüne
de dair olduğunu hatırlatmıştır. Onların imzaları da,
faşizm karşıtı imzalar gibi, anıtı alçaltmaya yaramıştır.
Geriye kalan boşluk ve anıtın yavaş yavaş alçalışının
belgesi olan fotoğraflar ve çok dilli metinlerdir. Jochen
Gerz ve Esther Shalev-Gerz, “Faşizm Karşıtı Anıt” ile
yer seviyesine indirdikleri anıtı, 1993’te “Irkçılık Karşıtı
Anıt” ile görünmezleştirirler.
Kentlerde “ne kadar görünür olur ise o kadar iyi” zihniyeti ile yerleştirilen her unsur gibi, anıtlar da geleneksel
ve maskülen örnekleriyle, dev işaretleyicilerdir. Bu
zihniyeti alaşağı etmiş bir tavır, Jochen Gerz ve Esther
Shalev-Gerz’in “2146 Taş -Irkçılık Karşıtı Anıt” isimli görünmez anıtıdır. Bu anıt için, 61 farklı Yahudi topluluğunun yardımıyla, İkinci Dünya Savaşı öncesi 2146 Yahudi
mezarlığının listesi çıkartılmıştır. Sanatçı ve öğrencileri,
üç sene boyunca gizlice Saarbrücken Eyalet Parlamentosu önündeki meydandan, arnavut kaldırımı şeklindeki
zeminden fırsat buldukça birer taş çıkarıp atölyeye
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taşır. Çıkarılan taşın yerine, bir süreliğine geçici bir taş
yerleştirilmiş, atölyeye taşınan gerçek taşın üzerine
listedeki mezarlıklardan birinin ismi kazınmıştır. Üzeri
yazılı taşlar, yazılar görünmeyecek, aşağı bakacak
şekilde tekrar meydana yerleştirilmiştir. Her birinin
üzerinde listedeki mezarlık isimlerinden biri yer alan
2146 adet taşın hepsi yerleştiğinde proje duyurulmuş,
parlamento tarafından kabul görmüş, “Kale Meydanı”
ismi, “Görünmez Anıt Meydanı” (Platz des Unsichtbaren
Mahnmals) olarak değiştirilmiştir. (Gerz, 1993, parag.
1) Anıtın görünmez varlığı, bir meydanın adını değiştirtmiştir. Hafızalaştırma, isimlendirme yoluyla yapılmıştır.
Tüm işbirliği ve zanaat, yerin altında gizlidir.
Karşı-anıtları temsil ettikleri hafıza üzerinden değerlendiren James E. Young’a göre, bu çalışmalar seçilmiş
insanları yücelten temsillere, izleyiciyi pasifleştiren
pratiklere ve kahramanlık söylemlerine, kavramsal ve
ironik bir bakışla itiraz etmektedir. (Young, 2000, s.96)
Benzer bir yaklaşımla, Maya Lin tarafından tasarlanmış olan 1982 tarihli “Vietnam Gaziler Anıtı”, Vietnam
Savaşı sonrası kahramanlıkları değil yıkımı, yası ve
utancı zeminde kara bir kesik olarak cisimleştirmeyi
seçer. Yakın geçmişle yüzleşmeyi karşı-anıtların diliyle
yapar. İzleyiciyi, yerde bir kesik yaratan pürüzsüz siyah
granit duvar üzerinde savaşta hayatını kaybetmişlerin
isimlerini bulmaya ve bu sırada kendi yansımalarıyla
karşılaşmaya davet eder. Bir kahramanlık kutlaması
değildir. Utanç duvarıdır. Bu nedenle de karşı çıkanı çok
olmuştur. Anıtın yakına, kahramanlığın temsili başka bir
anıt dikilerek, savaşta kaybedilen hayatların kahramanlık olduğunu görmek isteyen topluluklar yatıştırılmıştır.
Öne sürdüğümüz üzere, anıtların anlamı, tarihsel bağlamla yüzleştiği ölçüde değişir. Bu, anıtın biçimsel diline
de etki eder. Dolayısıyla, zaman içinde, hafıza anıtları
pratiği, minimalizm ve karşı-anıtlarda gördüğümüz
pürüzsüz yüzeylerin estetiğini de eleştirilir. Eleştirilen,
başka bir deyişle Vietnam Gazileri Anıtı’nın biçimsel
dilinin hakim bir anıt dili haline geldiğidir. Jürisinde
Maya Lin’in bulunduğu 11 Eylül Anıtı da bu dili, daha da
aşkınlaştırarak devam ettirmiştir.
Anıtsallığı, savaşların ve şehitliğin kutsadığı maskülen
bir yücelikten sıyırmaksızın, anıt ve heykel pratiğini
insanileştirmek, yaşamın, canlılığın yaşatıldığı ve savunulduğu alana çekmek imkansızdır. Hafızanın canlı tutulmasından korkan ve belleği öldürüp amnezi rejimini
sürdürmekten mutluluk duyacak egemenler, “hafızanın
etrafını kuşatıp bir anıta çevirmek, bir şekilde anılaştırmak ve anıtlaştırmak” istemektedir. (Pender, 2007,
s. 21). Hafıza ise şimdiki zamanla ilişkilendiği ölçüde,
yaşadığı anın diğer anlarla bağlantılarını kurdukça,
düşündükçe canlı kalır. Dolayısıyla anıtın değişen dili
de, anıtın hangi hafızayı yaşattığı üzerine anıtın kendisine getirilen bir itiraz ile gelişir. Aynı kamusal mekanı
paylaştığımız anıtların temsil ettikleri üzerine eleştirel
düşünceler, beraberinde anıtları tekrar hafızalaştıran
müdahaleleri de getirmiştir. Bu müdahaleleri gerçekleştiren ise her zaman sanatçılar değildir. Amerika
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kıtasında, New Mexico’daki “Juan De Oñate Anıtı”nın
yerli halktan bir kesim tarafından kopartılan ve bronzu
eritilerek hafızasını kaybetmiş insanlara madalyonlar
halinde sunulan sol ayağı, böyle bir örnektir.

Ayağı Kopartılan Anıt
Anıtlara gelen en ironik eleştiri, anıtların en çarpıcı
karakterinin fark edilmeyişleri olduğudur. (Musil, 1986,
s. 320) Fark edilmeme meselesi, durdukça kanıksanma,
bulunduğu zaman, yer ve yaşamla ilişkilenmeme ile
ilgilidir. Anıtların anlamı ile ilgilendiğimiz nokta, görünmezliklerini aştıkları noktalardır. Mesela “Faşizme
Karşı Anıt”tan bahsederken, anıtın uğradığı saldırılar,
tam da görünürlüğünü ispatlar niteliktedir. Sanatçı
Sam Durant, kendi web sitesinde “defaced” yani yüzleri
silinmiş ya da tahribata uğramış anıtların fotoğraflarına
yer verir ve ne şekilde saldırıya uğradıklarının bilgisi ile
teşhir eder. Bu saldırılar bazen muhafazakar, bazen de
eleştirel ya da adaletsizlik karşısında yerinde duramayan bir itkiyle yapılmıştır. Juan De Oñate’nin New Mexico
(A.B.D)’deki anıtının kopartılan ve eritilip halka dağıtılan
ayağının hikayesi ise bir karşı-hafıza eylemdir. Müdahale zamanlama olarak, Oñate’nin bu toprakları keşfedişinin 400’üncu yılı kutlamalarını seçer. Juan De Oñate’nin
ismi, “yeni dünyanın” kaşifleri, yani Amerika’nın ilk
sömürgecileri arasındadır. 1600’lü yıllara yaklaşırken, sömürge valiliği sırasında yerli halka yani Acoma
Kabilesi’ne uyguladığı şiddetin kahramanlaştırılacak
bir tarafı yoktur. Savaş suçlarından dolayı New Mexico’dan sürülmüştür. Buna rağmen, aynı kişinin anısına
yapılmış başka bir şehirdeki atlı heykeli, dünyanın en
büyük bronz atlı heykellerinden biridir. Yazar Erika Doss
(2010), Oñate heykelinin sağ ayağın kesilmesine, “Memorial Mania: Public Feeling in America” isimli, Amerika’da anıt çılgınlığının izini sürdüğü kitabının toplumsal
öfkeyi ele aldığı bölümünde yer verir. Halkın bir kesmi
için Juan De Oñate kahramandır: 600 ispanyol askeri ile
Amerika kıtasında ilk Avrupalı yerleşimi kurmuş olan,
Katolik dinini ve de atı getiren kişidir. New Mexico’daki
yerli halk için ise aynı kişi, acımasız bir fetihçidir. Köyleri
ve ritüel mekanlarını yerle bir etmiş; İspanyol egemenliğine karşı gelen savaşçıların sağ ayağını kesmiştir.
(Doss, 2010, s. 313)
Juan De Oñate’nin atlı heykeli, bir kesim için görünmez
olsa da, bu heykelin bahsetmediği katliamı unutmayan bir kesim için ise, son derece aşağılayıcıdır. New
Mexico’da Oñate Anıtı Ziyaretçi Merkezi önünde yer alan
anıtın ayağı kesildiğinde, bu eylemi yapanların gazetelere haber vermesi gerekmiştir. Oñate’nin anıtının sağ
ayağını kesenlerin, ilgi çekmek için basına bir açıklama
göndermesi gerekmiştir. Acoma Pueblo Kardeşleri
adına sağ ayağı “çıkardıklarını”, Oñate’nin bu toprakları keşfedişinin 400’üncu yılını kutlamanın hiçbir yüce
ya da onurlu yanı olmadığı belirtirler. Bu eylem, bir
tarihten bahsedilecekse, her yönü ile bazı kısımlarını
dışlamadan bahsedilmesi gerektiğini duyurur. Basın

yoluyla bildirdikleri, sağ ayağın eritileceği, eritilmiş bu
bronzdan madalyonların döküleceği ve madalyonların
kendi tarihlerini bilmeyenlere satılacağıdır. Heykelin
ayağının koparılması sonrası, bazı gazeteciler, heykelin
bu şekilde bırakılmasını, ve olmayan ayağın da Acoma
tarafını yani şehrin yerli nüfusunu temsil etmeyi sürdürmesini önermiştir. Heykeltıraşa göre de, heykeli, ayağı
çıkartıldıktan sonra görmeye gelen çok daha fazla insan
olmuştur. (Loewen, 1999, s. 119-123) Oñate anıtı, ancak
eksik bir ayakla tarih üzerine düşünenlerin alanına
geçer. Kopuk sağ ayağı, anıtı “hafızalaştırır”. “Anıtlar
ölü ve fakat canlıdır, ya da vampirler gibi “hortlak”tırlar,
insanları iktidarla ölümcül bir oyun oynamak için kışkırtırlar.” (Ahıska, 2011, parag. 2 ) Oñate anıtının da yaptığı
budur. Sağ ayağın eksikliği, anıtı hafızalaştırır.
Oñate anıtının tahribatının içerdiği hafıza, Meltem Ahıska’nın Tophane’deki İşçi Heykeli’nin izini, hafıza, iktidar
ve “ucubelik” üzerinden sürdüğü makalesini hatırlatır.
Bu makale, Türkiye’de anıtlar meselesine kafa yoranlar
için müthiş metaforlar sunar. Yazı ilerledikçe, İstanbul’un Karaköy semtinde Tophane Parkı’nda yer alan
İşçi Anıtı unutulmuşların alanından hafızanın alanına
geçer. Ahıska’nın nefis tanımı ile, “ölümle yaşam arasında kendilerine ait bir yaşam sür(en)” anıtlar, kendilerinin
farkında olanların müdahaleleri ile yaşayanların alanına
yaklaşır. Ahıska’ya göre anıtların bu arada kalmış
yaşamını “ ve ondan türeyen arzuyu iktidar çerçevesinde
-iktidarın hem üretici hem de yıkıcı güçlerini göz önünde
tutarak- sorgulamamız lazım.” (Ahıska, 2011, parag.
3 ) Meltem Ahıska, okuyucuyu İşçi Anıtı’nın yer aldığı
mekanı bir kereden fazla ziyaret etmeye çağırır. Anıtın
yer aldığı Tophane mahallesinin geçmişine ve içinde
bulunduğu nezihleştirilme sürecine değinir; demografisini kısaca ortaya koyar. Yazarın Tophane’yi ziyaretinin
sebebi, 2010 yılında buradaki galerilerin mahalle sakini
oldukları iddia edilen bir grup erkek tarafından uğradığı
saldırıdır. Ahıska, bu olay sonrası açığa çıkan Tophanelilere dair tahayyülleri önemsemektedir. Mahallelinin
gerçekte yaşadığı deneyimler temsil edilmemektedir.
Bu bağlamda Ahıska,“ bu karmaşık tarihte temsil
edilemez olan üzerine düşünmek için, bir başka deyişle
iktidar, tarih, hafıza/karşı-hafıza üzerine düşünmek
için” kırık İşçi Anıtı’nın izini sürer. Temsil edilmeyen
üzerine düşünmek, anıt pratiğindeki ezberleri de bozan
yaklaşımın kendisidir. Ahıska, 1970’li yılların sonlarında, solcu üniversite öğrencileri için Tophane’deki İşçi
Anıtı’nın sosyalizmi temsil eden bir sembol olarak algılanarak faşistlerin saldırısına uğramasının büyük bir
problem olduğundan bahseder. 2000’li yıllarda verdiği
toplumsal hafıza derslerindeki öğrencilerin ise heykelin
varlığından haberdar olmadığını görür. Zaman içinde
heykel, neye benzediği anlaşılmayan bir şeye dönmüştür. Anıtı tekrar görünür kılan ise, Yeni Sinemacılar ve
Ha Za Vu Zu’nun birlikte örgütlediği bir sanat olayı, bir
müdahaledir. Bu müdahaleyle anıt yerinden kaldırılmaya çalışılır. Yetkililerin tepkisi beklenirken, beklenilmeyen ise Tophanelilerin anıta sahip çıkışları, ona dair

duygusal belleklerinin devreye girişi, belki de içlerinde
bulundukları yerlerinden edilme tehdidi ile yöneldikleri
bir reflekstir.

Tophane’deki anıtın, yazımız anlamında önemi, heykelin
tahribatının şimdiye ve geleceğe taşıdığı kırılganlıktır.
Meltem Ahıska’nın değerlendirişi ile anıt, kendi aslının
yani İşçi Heykeli’nin hatırasına sahiptir; hafızaların
tahribatının hatırasıdır. İktidar karşısında kırılganlığı,
tahrip edilmişliği ile Tophane Parkı’nda durmaya devam
eder. Ahıska, bu durumu Derrida üzerinden olumlu ve
umutlu bir değerlendirme ile bağlar: geçmişe hapsedilip
öldürülmeyen, geleceği karşılamaya açık tüm deneyimler, ucube olarak gelenlere kucak açar. Böylece Ahıska
(2011), ucubeye dönüştürülmenin hafızasını taşıyan İşçi
Anıtı’nı, “kırılgan bir umut kaynağı” olarak tanımlar (parag. 18). Ahıska’nın metni üzerinde özellikle durmamızın
sebebi, aynı zamanda metnin kendisinin, İşçi Anıtı’na
dair oluşturduğu hafızadır. Anıtı, hikayesiyle zihnimize
kazır. Bunu metaforlarla yaptığı için de okuyucu için
unutulmaz hale gelir.

Belediye “Şey”Leri
Hafızalaştırmak, hatırlatmak ve düşündürtmek ile uğraşan yaklaşımlara tezat olarak, İstanbul ya da Ankara
gibi merkezlerde ve çoğu şehirlerin meydanlarında
karşılaştığımız, heykel olarak da tanımlanamayacak
“şeyler” ise, yakın dönemdeki artışlarıyla, toplumsal
bellek ile hatırlama değil unutturma üzerinden kurulu ilişkiyi daha da şiddetli devam ettirmektedir. Anıt,
yoğunluklu olarak uygulanış şekliyle, iktidarı elinde
bulunduranların güçlerinin temsilidir. Günümüzde,
anıt ya da heykel denilemeyecek, tanımlaması güç olan
“şeyler”, çoğu kentin girişini, kentleri birbirine bağlayan ana yolların refüjlerini, ve bazı kent içi meydanları,
parkları, “süs”lemektedir. Kenti, “ünlü” olduğu “şey”le
özdeşleştirip, o “şey”i devleştirerek, günümüzde dış
mekan kullanımı yaygın olan çoğunlukla polyester türevi
dökümleriyle “görünür” noktalara yerleştirmek, halkın
kullanımına açık “umumi” alanlarda, halkın kullanabileceği açık alanları keyfiyetle doldurmaktadır. Devleştirilmiş sebzeler, meyveler, nesneler, hayvanlar, izleyici ilk
bakışta genellikle ne olduğunu söyleyebildiği için bir tür
rahatlatıcı işlev görür. Bahsettiğimiz, düşünmemenin
akıllara durgunluk verici rahatlığıdır. Kelime olarak neyi
işaret ediyorsak – ki bu kavram olmamalı- onun bire
bir temsili, toplumsal hafızayı ve aynı zamanda hayal
gücünü ve sanatsal düşünceyi öldürmenin en kısa fakat
muhafazakar yollarındandır. Ayrıca, anıtın, anıtlaştırdığı
konu ile benzerlik üzerinden kurduğu ilişkinin yıkılmasına dair en bilinen örnek, 19.yüzyılın sonlarına aittir:
Rodin, Balzac’ın anıtını yapalı bir asırdan fazla olmuştur.
Heykelin başı dışında, kolları ve elleri dahil tüm vücudu,
onu tamamen saran ve ayrıntıları belirsizleştiren bir
kumaşın içine gizlenmiştir. Tekinsizdir. Bir yazar olan
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ve kalıplar dışında düşünen ve yaşayan Balzac üzerine düşündürtür. Rodin, heykelinde fotografik bire bir
bir benzerlik amaçlamamıştır. (Johnson, 2010, s.98)
Balzac’ı, halk içinde tanınan yönlerini de dikkate alarak,
itirazlara yol açacak şekilde betimlerken, belirsizliğe ve
yoruma yer açmıştır. Resmi dile sahip heykellerin ehli
ya da terbiyeli durmaya çalışarak gerçeği sansürleyen
duruşunu bozar. (Schor, 1997, s. 18) Rodin’in heykeli
gibi, Brancusi de heykelin değişiminde kırılma noktalarındandır. Yüzleşmesi zor tarihsel süreçlerin hafızalaştırılmasının ortaya koyduğu biçimsel problemler, Rodin’in Balzac’ı yüceleştirmeden ve fotoğraflaştırmadan
anıtlaştırma çabasından ayrı değildir. Anıtsallaştırma,
eğer düşünceye dair ise, eril bir yüceleştirme çabasını
terk eder. Sanatın toplumsal tarihinin farkındalığı, anıtın
dilini değiştirir.

Meydandan Mahalleye Uzanan Anıtlar
Toplumun ve onu oluşturan toplulukların adalete, barışa
dair talepleri arttıkça, anıtlar ve hafıza arasındaki
mesafe, kamusal mekanlarda daha görünür olmaktadır.
Bunu söylerken aklımızdaki görüntü, Galatasaray Meydanı’nda Şadi Çalık’ın “50. Yıl Anıtı” ile Cumartesi Anneleri’nin yan yana gelişidir. Cumartesi Anneleri’nin 500.
haftadaki oturumunda, anıtın etrafında artık meydana
sığmayan bir kalabalık toplanmış, halk yere oturdukça
anıt da daha görünür olmuştur. Kayıp yakınların fotoğraflarını tutanlar, anıtı yaslanacak ve fotoğrafların da
seviyesini yükseltecek bir platform olarak kullanmıştır.
Anıtın işaretlediği, Cumhuriyet’in 50.yılıdır. Heykeltıraşı
Şadi Çalık’ın diğer işlerindeki deneysellik ve aykırılık,
bu anıta kaidenin tasarımı, dönemine göre yenilikçi
malzeme kullanımı ve metnin kullanışı sile yansımıştır.
Cumhuriyet’in 50. Yıl kutlamaları kapsamında heykeltıraşlara sipariş eden anıtlarda, “(...)sanatçılar özgür
bırakılmış, farklı biçimsel ve tematik eserlere imza
atılmıştır. Dolayısıyla 1973 yılı da kamusal alanda heykel
uygulamaları açısından bir dönüm noktası niteliğindedir.” (Tekiner, 2010, s. 181-182) Bu heykellerden hayatta
kalan çok azdır. Şadi Çalık, bir röportajında, Türkiye’de
sanatçının yapıtını serbest bir şekilde biçimlendirerek
şehre yerleştirmesinin ancak 50 senede mümkün olabildiğine dikkat çeker. Sanatçıya göre, “Gerçek anıt, bu
düşünce düzeyine erişmektir” (“Heykel Olmayan Yerde
Heykel Yapmak İçin Yaşamak”, 1974 ). Anıtın kaidesinde
yer alan 1923 ve 1973 rakamları, yatıktır; diyagonaldir.
Dik değildir. Rakamların kendisi birer objeymişçesine
birbirinden farklı seviyelerde yükseltiler oluşturur; yüzeyi hareketlendirir. Paslanmaz çelik boruların yükselişi
de diyagonaldir; etrafındaki binaların dikeyliğini hafifçe
büker. Yine de sanatçının diğer işlerindeki aykırılığa
oranla daha ehlidir. 1923-1973 ibaresi, bir zaman aralığını işaret etmesi ile ilgimizi çeker. Bu zaman aralığının
taş üzerine işlenişi, mezar taşları üzerindeki tarihleri
hatırlatabilir. Yakın tarihte ve günümüzde, zorla kaybedilen yakınları için adalet isteyen Cumartesi anneleri ile
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yan yana geldiğinde, farklı bir okuması çıkar: Kaybedilen
yakınların bir mezarı yoktur; Galatasaray bütün kaybolanların sembolik mezarı haline gelmiştir. (Koçali,
2004, s.358) Çok öznel bir yorum olarak eleştirilebilecek bu bakış açısı, yakın tarihin, plastik dili kuvvetli bir
anıt örneği ile yan yana gelişinden türemiştir. Anıtlar
ile toplumsal hafızayı birlikte düşünmek için, ilgi çekici
bir metafordur. Bizim anıta bakışımızda ilgimizi çeken,
anıtın yerini işaretleyen çelik borulardan çok, kaidesidir. Kaide, anıtı zeminden kopartmaz. Kaide, eğiktir.
Rakamlar, anıt çevresinde toplananların oturarak yatay
düzlemde oluşturduğu tabandan yayılan hareketi, bıçak
gibi kesmez. Aralarında uzanır. Düşünme mesafesini
bırakır.
Anıtlar ve toplumsal hafıza arasındaki mesafeyi sorunsallaştıran, bu mesafe üzerine düşünen sanatçılar
arasında kamusal mekanlardaki müdahaleleriyle göze
çarpan en önemli sanatçılardan biri, Krzysztof Wodiczko’dur. Wodiczko, halka açık mekanlarda, meydanlarda,
anıtlar ya da hükümet binaları gibi güç temsilleri olan
yapıları üzerine yansıttığı projeksiyonları ile bu mekanları yeniden canlandırmayı, toplumsal hafızayı canlandırmayı hedeflemiştir. Projeksiyonları ile amaçladığı,
bir gösteri ya da “mutlu bir kimlik temsili ya da şehrin
ihtişamlı galerisi, ideolojik tiyatrosu ve mimari-sosyal
sistemi ile pasif bir işbirliği” değildir. (Debord, 1958,
s.50) Sanatçının Meksika sınırında yer alan Tijuana’da
gerçekleştirdiği bir çalışma, bir kültür merkezinin
anıtsal kubbesini, geçici süreliğine bir ekrana dönüştürür. Bu ekran, yüzleşmesi zor bir hafızayı görünür ve
işitilir kılmayı amaçlar. Sanatçı, taciz ve aile içi şiddet
gibi konuşulması zor durumlara maruz kalan kadınları
kamusal mekanda konuşmaya davet etmiştir. Sanatçının bir ekip ile tasarlamış olduğu, başa ve çeneye
monte edilebilen bir kamera-mikrofon sistemi, kadınların görüntülerini kubbeye yansıtmaya yarar. (“Tijuana
Projection”, 2001) Kadınların yüzleri, kubbeyi tamamen
kaplar. Yansıtıldığı şekli ile benzer biçimlerde yuvarlaklaşan yüzleri ayrıştıran, kadınların sesleri ve hikayelerdir. Claire Bishop, Antagonizma ve İlişkisel Estetik
isimli makalesinde, Rosalyn Deutsche’nin kamusal
olanın demokratikleşme sürecinde çatışmanın ifadesi
ile ilişkisine dair fikirlerine yer verir; Rosalyn Deutsche’nin “kamusal alanın ancak kabul edilmiş dışlamaları
göz önünde bulundurup itiraza açıldığında demokratik
kalabildiğini” (Bishop, 2007, s. 39) öne sürdüğünden
bahsedip, tam da çatışmanın demokratik kamusal alanın varlığının koşulu olduğunu söylerken, Deutsche’nin
takip ettiği kaynağın Laclau ve Mouffe’un kuramları
olduğunu hatırlatır. Bu metinde Bishop, aslen kürator
Nicolas Bourriaud’un 1990’larda ilişkisel estetik ile
tanımlamaya çalıştığı bir pratiği sürdüren sanatçıların
çalışmalarını, ilişkisel antagonizma olarak nitelendireceği kavram üzerinden inceler. Toplumda bastırılmış
olanı açığa çıkarmaya niyetli olan ilişkisel antagonizma,
Bishop’un bakışıyla, ilişkisel estetiğin önerisinden çok
daha sert yapıtlar ortaya koymakta olan Santiego Sierra

ve Thomas Hirschhorn’un kendi pratiklerine özgü ve kolayca sınıflandırılamayacak işleri üzerinden okunabilir.
Bu sanatçıların “pratiklerine temel oluşturan öznellik
modeli ahenkli topluluğun kurgusal tümsel öznesi değil,
sürekli akışa açık kısmi özdeşleşmelerin bölünmüş
öznesidir.” (Bishop, s. 47) Bishop, Hirschhorn’un Gramsci, Spinoza, Deleuze ve Bataille’a adadığı, tek tek farklı
yerlerde gerçekleştirdiği anıtlarını bu şekilde okur.
Felsefecilerin isimleriyle anılan –isimlendirilen- ve derme çatmalığın biçimsel dili ile, çabukluk içinde, karton,
kağıt, bant gibi geçici ve maket estetiğini çağrıştıran
malzemelerden, buluntulardan inşa edilen ve sunağı
andıran bu bağımsız mekanlar, kullanılan, konuşmalar
düzenlenilen platformlar olarak ancak yaşadıkları süre
kadar bulundukları mahallelerde etkili olurlar.

tek bir elden geldiği sürece de, ifadenin tam olarak
özgürleşmesi kolay görünmemektedir. Yöneticiler,
ifade edilen hafıza kayıplara ve acılara da dair olsa,
ölçek olarak daha büyük ve gösterişli olanı tercih eder.
Hafıza alanlarının inşasına dair çalışmalar, yakın tarihle
yüzleşebildiğimiz, meseleleri tartışabildiğimiz, çatışmaları görmemezlikten gelmeksizin adalet ve barış için
çalıştığımız ölçüde gelişmektedir.

Hafıza Anıtları

Toplumsal bellek kayıpları karşısında anıtların kalıcılığını, bellekte kalıcılıkları üzerinden ele almak gerekir.
Ezberi sorgulayan bir sanatsal tavır, anıtlara dair ezberi
de sorgulamalıdır. Anıt, hafızayı canlandırmak üzere
tasarlandığında, izleyicisini de “hafızlaştırmak” istemez.
Düşündürtmek ister. İfade alanının imkanlarını zorlar;
verili tanımlar içinde kısıtlı kalmaz. Dolayısıyla malzemeyle de kısıtlı kalmaz; düşüncesine en uygun mecrayı
seçer. Bu nedenle de dili, günümüzde onu yorumlayan
sanatçılar kadar çeşitlidir.

Türkiye’de, “yüce” kavramından vazgeçmekte zorlanan
anıt anlayışı, hafıza anıtları girişimlerinin ve anıtı güncel
anlamda yorumlayan bazı çalışmaların haricinde, nasıl
olup da “yüce”nin etkisinden kurtulamadığı sorusundan
kaçınmaktadır. Bu alanda son derece önemli ve kapsamlı bir araştırmayı, İstanbul merkezli bağımsız bir insan hakları kuruluşu olan ve bir grup hukukçu, gazeteci
ve insan hakları savunucusu tarafından kurulmuş olan
Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Merkezi, “Türkiye’de
Hafızalaştırma” başlığı altında www.memorializeturkey.
com sitesi üzerinden paylaşmaktadır. Bu sitede, Türkiye’deki hafıza anıtları üzerine görsel ve yazılı bir bellek
oluşmaktadır. Yazımızda kullanılan “hafızalaştırma”
ve “hafıza anıtları” kelimeleri, bu çalışmayla dilimize
yerleşmiş olan kelimelerdir. İngilizce’de “memorial”
denilen olguya, Türkçe’de heykel, abide, anıt ya da anma
alanları tam olarak denk gelmemektedir. Tam da bir
bellek yaratmak üzere anmak amacıyla tasarlanan bu
anıtlar, “Türkiye’de Hafızalaştırma” çalışması başlığı
altında, hafıza anıtları vurgusuyla tartışmaya kazandırılmıştır. Bu terimin izi ayrıca sürülebilir. Sitede arşivlenen hafızalaştırma çalışmaları, 78’liler Vakfı tarafından
başlatılan ve çeşitli şehirleri dolaşan “12 Eylül Utanç
Müzesi”, Malazgirt’te 2012’de inşa edilen ve biçimsel dili
ile Peter Eisenman’ın 2007’de inşa edilen “Katledilen
Avrupalı Yahudiler Anıtı”nın biçimsel dilini çağrıştıran
“Dersim Katliamı Anıtı”, devletin meşruiyetine tehdit
olarak algılanan ve çeşitli biçimsel ifadelerle cisim
bulan “Uğur Kaymaz Anıtı” , “Ceylan Önkol Anıtları” gibi
biçimsel olarak heykeller, parklar, müzelerden gezici sergileri ve tiyatrolara çeşitlilik gösteren kamusal
hatırlama eylemlerinin derlemesini içerir. Bu anıtların
çoğunda, yerel yönetimlerin tercihlerinden çoğu zaman
bağımsız olmayan bir biçimsellik gözlemlenir. Ortak
payda, geçmişin tek tip anlatımına dair dokunulmazlığın
bozulmasıdır. Bununla birlikte, temsil edilmek istenen
meseleler, sanatçıların ya da mimarların kullandıkları
biçimsel dilde karşılıklarını tam olarak bulamamıştır; ifade arayışı sürmektedir. Anıtların maddi desteği

Mesela, kadın cinayetleri üzerine farkındalığı arttırmak
üzere bilgisayar ortamında tasarlanan ve konumlanan, internetle erişim sağlanan ve 2008’den bu yana
yeni verilerle, yani öldürülen her kadın ile yenilenen
“anıt-sayaç” kendi ismi içinde “anıt”a referans vermektedir. “ ‘Anıt Sayaç’, Türkiye’de kadına yönelik şiddetten
ölen kadınların anısını yaşatmak için internet üzerinden
kurulmuş bir anıt ve her gün güncellenen bir sayaçtır.” (“Anıt-sayaç”, 2013, parag. 2) Dolayısıyla, dijital bir
anıttır. Tam olarak başlığı, “Şiddette Ölen Kadınlar İçin
Dijital Anıt”tır. “Anıt” fikrini hafıza ile etkin bir şekilde ilişkilenmeye davet eder. Geleneksel ve maskülen
uygulanışlarıyla anıttan, sakladığı, hapsettiği, dondurduğu hafızanın hesabını sormaktadır. Anıtsallığı, ağ
sistemi içinde, düşünsel bir boyutta yapar. Anıtsallığı
sorgular. Anıt-Sayaç sayfası içinde, yani ekran üzerinde, öldürülen kadınların isimlerinin üst üste binerek
yükselişi, bir yüceliğe işaret etmez. Dijital anıtı tasarlayan sanatçı Zeren Göktan – ki sanatçının ismi sayaçta
yer almamakta, sayaç anonim kalmaktadır- anıtın kaygı
vericiliğini, şöyle vurgular: “Artış tehdidi tabiatında gizli
bu sayaç, şiddetin sürekliliğinin de habercisidir. Kaygı
veren bir artış, ağırlaşan bir birikim yanında, aciliyete
davet eden bir geri sayım da var ‘Anıt Sayaç’ta. Sayaç
attıkça umut eksilmekte; tane tane tükenmektedir.”
(“Anıt-sayaç”, 2013, parag. 1) Öldürülen kadınların
isimlerinin birikerek, ekranda yükselişi, utanç verir;
işin duygusal boyutunun tarifi son derece iç bükücü
bir şekilde zordur. Kadın cinayetlerinin sayısı arttıkça,
insanlığımızı yerin dibine batıracak bir anıttır. Kendini,
karşı-anıt olarak değil, doğrudan anıt olarak nitelendirir; anıta utancını teslim eder. Bunu, sayılar -yani kaç
kadının öldürüldüğü-, isimler -yani kimlerin öldürüldüğü- ve haberler -yani kadın cinayetlerinin medyada
nasıl duyurulduğu- ile yapar. Kadın cinayetlerinin kimler
tarafından nasıl işlendiğinin bilgisi, ekrandaki isimler
üzerine tıklandığında karşımıza çıkan gazete sayfasının
sunduğu kadardır. Medyanın söylemindeki çarpıklıkları
da göz önüne serer. Kadın Cinayetlerini Durduracağız
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Platformu’nun faaliyetlerinin eylemlerle oluşturduğu
farkındalığa, sosyal ağ üzerinden, internet erişimi kadar
geniş olan bir kamusal alanın ifade alanından eklemlenir. Birçok yönüyle, anıtın meydanlarda kanıksanmış
biçimlendirmelerine benzemez. Bir arayüzdür. Kadın
cinayetlerinin takipçisi olma söylemine bu şekilde
eklemlenir. Yükselmeyi hiç arzulamayan bir sayaçtır.
Anıt ve heykele dair belleklerdeki durağan ve eril imgeyi
bozar. Kırılganlığı içerir.
Kırılganlık, ürettikleri anıtlarla anıt pratiğini sorgulayan
Jennifer Allora ve Guillermo Calzadilla sanatçı ikilisinin de anahtar kelimesidir: “Biz kimseye ses vermek
istemiyoruz. İnsanların kendi sesleri var. Ben kimim ki
insanlara seslerini vereyim?” (“The Art Of Responsibility, 2004, parag. 15”) diyen sanatçılar, kamusal sanatta
karşılaşılan, sesini çıkartamayanların sesini çıkartmasını sağlamaya dair bir misyonu reddetmektedir. Allora
& Calzadilla, toplumsal hafızayı irdeleyen çalışmalarında, kalıcı olanı, sorgulanamaz gibi görünen şeyleri
alıp, kırılganlaştırma, geçici kılma, tartışmaya açma ile
ilgilenir. (“Allora & Calzadilla On Activism”, 2014, parag.
32) 2001 tarihli “Tebeşir Anıtı”nı, okullarda gerçekleştirmişlerdir. Anıtın esin kaynağı, başka bir anıt hikayesidir: Özgürlük Anıtı’ndan daha büyük bir Columbus Anıtı
edinmek isteyen belediye başkanı, bütçe bulamayınca,
anıtın sadece kafasını satın alabilmiştir. Sadece baştan
ibaret olan Kristof Kolomb anıtı, temsil Porto Riko’da
bir meydanda durmaktadır. Sanatçılar bu anıt hikayesi
üzerinden sömürgeci bir tarihi okulların dersliklerinde
sorgulamayı seçer. Kristof Kolomb ve İspanyol fetihçi (konkistador) Juan Ponce de León’un figürlerini,
karatahtaya yazmak için kullanılan tebeşir boyutunda
heykelcikler olarak üretirler. Bu tebeşirler, öğretmenlere tarih ve sosyal bilgiler derslerinde kullanılmak üzere
dağıtılır. Onate’nin heykelinin ayağının dökülen madalyonlara dönüştürülüp dağıtılmasını da hatırlatan ironik
bir tavra sahiptir. Ayrıca, tebeşiri anıtlaştırırken, sınıfları, toplumsal hikayelerin öğretildiği, yazıldığı, dolaşıma
girdiği kamusal alanlar olarak görünür kılar. “Tebeşir
Anıtı”, eğitim sistemi üzerinden, Ece Ayhan’ın “Meçhul
Öğrenci Anıtı”nı da aklımıza getirir. Ece Ayhan, şiirinde
devlet ve tabiatın ortak ve yanlış sorusunu sorar: “Maveraünnehir nereye dökülür?” Olmayan bir nehre dair
öğrencilere yöneltilen soru, coğrafya bilgimize değil,
eğitim sistemimizdeki ezbere ve sorunun çağrışımlarına
dairdir. Ece Ayhan, “Meçhul Öğrenci Anıtı” ile, şiir yoluyla anıtlara, belki de Türkiye’de plastik ifade biçimlerinin
yapamadığı bir eleştiriyi getirir.

Sonuç
Mahallelerin, şehirlerin geçirmekte olduğu devamlı
değişim de, anıt algımızı etkilemektedir. Bu değişimi
sorgulayan yazar ve küratör Ana Paula Cohen’a göre,
değişimlerin ortasında sabit duran, kentlerin fiziksel
ve sembolik gerçekliği ile uyum göstermeyen anıtların
hafızası da donuktur. (Cohen, 2010, s.368) Cohen, anıt
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kelimesinin etimolojik olarak anma ile kurduğu ilişkiye
referans verir. Hafıza, doğası gereği, kendi parçalarını
çizgisel olmayan bir şekilde devamlı ilişkilendirir. Döngüsel bir tarih anlayışı, bireysel hafızaların ilişkilendirme özelliğini andırır. Hafızanın parçaları, devamlı yeni
şekillerde bir araya gelir; sabit değildir. Cohen’a göre,
hafıza gibi, anıt fikrinin de ölçek, görünürlük ve geçiciliğe dair alabileceği esnek konumlar, anıtlara bireylerle
eşit ilişkiler kurma olasılığı tanır. (Cohen, 2010, s.369)
Farklı gerçeklikler arasında ilişki kurabilme yeteneğini,
anıtlara uygulamak, kalıplarla düşünmeyen, yaratıcı bir
yaklaşım gerektirir.
Düşünce kelimesinin önüne aldığı sıfat, “yüksek” değil
“derin” sıfatıdır. Derin düşünceden bahsederiz; düşünceli olmaktan bahsederiz; eleştirel düşünceden ya da
iyice düşünmekten bahsederiz. Düşünce tek bir yönde
ilerlemez, hafıza gibi döngüseldir. Düşüncenin kuvveti, ilişki kurma, anlam üretme, soru sorma kapasitesi
kadardır. Anıt anlayışını yüce fikrinden sıyıran, tam da
anıtın anlamı üzerine düşünebilmektir. Hannah Arrendt’in dediği gibi, “hiçbir şey yaptıklarımız üzerine
düşünmekten daha önemli değildir” (Arrendt, 2000,
s.33). Susan Sontag ise, “Başkalarının Acıları” isimli
kitabında, hafızaya belki de fazlasıyla değer verildiğini;
düşüncenin ise yeterli değeri görmediğini belirtmiştir.
(Sontag, 2003, s. 115) Günümüzde anıtlar, toplumsal
amnezi ile mücadele yöntemlerinin bir parçası olarak
geçmişi yeniden anlamlandırabildikleri ölçüde toplulukların yaşamlarına düşünce alanları olarak dahil olur.
Yakın tarihin şiddet dolu hafızasının içinden başka bir
dünyayı mümkün kılabilmek için, hafızayı, “hafız”lık ile
değil, düşünce ile, insanın değişim yaratabilme potansiyeli ile ilişkilendirebilmek gerekir. “Hafız”lık, küçük
yaşlardan itibaren güçlü bir hafızayı, ezber ve tekrar için
kullanır. Bu, anıtların resmi tarihin ezberi ve tekrarı için
kullanılmasından çok farklı değildir. Hafızlığın itibarının,
düşüncenin itibarından daha “el üstünde” tutulduğu
toplumsal dinamikler içinde, düşünceyi önemseyen
anıtlar üretmek, “ince” bir zeka işidir.
Her şeyin anlamını kaybettiği noktalarda yitirdiğimiz
umudumuzdur; kaybettiğimiz, şimdiyi anlamlandırarak
geleceğe dair kurduğumuz hayallerimiz ve hayal gücümüzdür. Anıtlar, sadece anmak değil, anlamlandırmak
niyetiyle ele alındıklarında, “anlam”a sahip çıkmanın
kamusal ifadelerine dönüşürler. Anıt ya da eylemleri
anıtsal kılan, son derece inatçı ve vazgeçmeyen anlam
arayışlarıdır.
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ÖZET ABSTRACT
Geçmişten günümüze insanoğlu giysilerini ve aksesuarlarını seçerken birçok olgudan etkilenmiş ve
kendi tarzını oluşturma çabasında bulunmuştur. Moda
olgusu ise kişilerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda aynı zamanda günün koşullarından ve sanat
dallarından etkilenmiştir. Bu çalışmada kişilerin giyim
tarzlarına etki eden bir sanat dalı olan Türk Tasavvuf
müziği ele alınmıştır. Geleneksel müziğimizin İslamiyet ile birlikte gelişen formuna, dini müzik, tekke
müziği, tasavvuf müziği gibi isimler verilmiştir. Türk
Tasavvuf müziğinin kişilerin giysi tarzlarına olan etkisi
belirlenmeye çalışılmış, seçilen aksesuarlarından,
giysi renklerine kadar olan bu etkiyi tespit etmek
amaçlanmıştır. Dünya ekonomisinin önemli bölümünü
paylaşan müzik ve moda sektörü birbirini etkileyen
sektörlerin başında geldiği için her müzik türü kendi
tarzını beraberinde getirmektedir. Tasarımcılar Türk
tasavvuf müziğinden etkilenerek tasarımlar yapmışlardır. Bu çalışma tasarımcıların giysi ve aksesuar
tasarımlarında moda ile sürekli etkileşim halinde
olan müzik türlerinin göz ardı edilmemesi açısından
önemlidir.
Past and present human beings when choosing their
clothes and accessories influenced by many patients
and was found in the effort to create his own style. If
the phenomenon of fashion in line with the expectations
and needs of people at the same time is influenced by
the day of the conditions and the arts. In this study,
the effects of people’s clothing style is an art which
is considered the Turkish Sufi Music. Evolving form of
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traditional music along with Islam, Religious Music,
dervish music, Sufi music has been given names like.
Turkish Sufi Music of clothing styles of people have tried
to determine the effect, of selected accessories, clothing color, this effect was aimed to identify up to. Share
important part of the world economy and the music
industry at the beginning of the fashion industry affect
each other where each brings his own style of music
genres. Designers have made designs inspired by Turkish Sufi music. In this study, design, fashion designers
clothes and accessories that are in constant interaction
with the types of music it is important to be ignored. The
descriptive method of research was followed The data
obtained in accordance with the Turkish Sufi Music of
the art that other types of music influence fashion as
has been concluded.

1. Giriş
Giyim kişilerin kendilerini ifade etme biçimidir. Kişiler
hayat tarzlarını, düşüncelerini, ekonomik durumlarını,
inançlarını, hatta dinledikleri müzikten izledikleri filme
kadar her şeyi tercih ettikleri giysiler ile yansıtabilirler. Giysinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih
boyunca giyim pek çok olgu ve olaylardan etkilenmiştir.
Bunların en başında ise sanat dalları gelmiştir. Bir
sanat dalı olan müzik de geçmişten günümüze modayı etkilemiş, kişilerin giysilerini ve giysilerinde tercih
ettikleri renkleri, aksesuarlarını hatta saç tarzlarını bile
etkilediği gözlemlenmiştir. Müzik, insan yaşamının her
evresinde yer alan bir olgudur. Müziğin insan yaşamındaki önemi, bireysel ve toplumsal yaşamın değişik boyutlarındaki çok yönlü işlevlerinden kaynaklanmaktadır.
Müzik, sosyo-kültürel fenomendir. Gündelik yaşamda
eğlence aracı olarak kullanılmasına rağmen önemli
fonksiyonları vardır. Bu fonksiyonların incelenmesi
söz konusu olduğunda, kapitalist üretim ilişkilerinden,
müzik beğenisine kadar oldukça geniş alanı kapsayan
bütüncül çalışma perspektifine yönelmek gerekir (Ertürk, 2011: 13-14).
Geleneksel müziğimizin iki ana damarı, Halk ve klasik
dediğimiz türleridir. Bu ayrımdaki tanımlamalar konusunda tam bir görüş birliği yoktur. Örn. Klasik müzik,
saray müziği, sanat müziği vb. ile, halk müziği, bölgesel
müzikler, etnik müzik vb. tanımlamalar yapılmaktadır.
Genel olarak Türk müziği ve halk müziği bilinen ayrımdır.
Tasavvuf müziği denilince akla, Türk müziği makamları ile icra edilen müzik gelir. Aslında bu müzik türünü
de ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi halkın yaptığı
ibadetlerde kullandığı tür; daha çok Alevi’lerde görülür.
İkincisi; Tekkelerde yapılan, Bektaşi, Mevlevi, vb. tarikat
müzikleri. Mevleviler namaz dışında sema ile ayrıca
müzikli ibadet yaparlar. “Ayin denilen bu besteler, her
birine Selam denilen dört kısımdan meydana gelir. Güfte, genellikle Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin şiirlerinden
seçilir.
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Araya başka tasavvuf şairlerinin bazı şiirleri de katılabilir. Fakat şiir sahiplerinde yine Mevlevilik aranır.
Mevlana’nın şiirleri mesnevi veya Divan-ı Kebir isimli
eserlerinden alınır. Bu şiirler Farsça olduklarından,
ayin güfteleri de Farsça’dır (http://www.trakyamuzik.
net/muzik-cesitleri/2155-turk-tasavvuf-muzigi-tarihi.
html).
Tasavvuf klasikleri bize ilmin yüzlerce tarifini vermektedir. Tasavvuf ilahi hakikatlerin idrakıdır( Şimşekler,
2005: 129). İslam dünyasında musikiye en fazla ilgi
genellikle tasavvuf ehli tarafından gösterilmiştir.
Mevlevi müziği kuşkusuz tasavvuf müziğin en önemli
dalıdır. Mevlevilik, bütün diğer tarikatlar gibi müziğe en
fazla önem veren tarikattır. Mevlevi müziğin en önemli
formu, “Ayin-i Şerif”lerdir. Sema adı verilen Mevlevi
raksının yapılması sırasında icra edilmekteydi. Ayinler,
klasik müziğimizin melodi ve ritm anlayışı içinde, fakat
gaye olarak tamamen tasavvufi neşvenin türlü heyecan
ve galeyanlarını esas halinde ifadeye vasıta olan en
mükemmel eserlerdir. Yalnız sazlarla çalınan ve yine
sazların eşliğiyle terennüm edilen kısımları ile bir bütün
teşkil ederler. Mevlevi müziği “Aşk” müziği olup başta
Mevlana’nın şiirleriyle bestelenmektedir(Horata ve Karaismaroğlu, 2007: 121-125). Tasavvuf müziği denince ilk
olarak ney, kudüm ve bendir akla gelir. Gerçek olan şudur ki, ney ve kudüm başta olmak kaydıyla rebab, bendir
ve halile Mevlevi Müziğinin değişmez sazları olmuştur.
Ney, Türklerin X. Yüzyıldan itibaren İslamlaşmasıyla
birlikte, zaten toplumda var olan mistik düşünce yeniden
şekillenerek Türk tasavvuf anlayışına dönüşmüş ve
şüphesiz tasavvufun sembolü Hz. Mevlana olmuştur.
Hz. Mevlana’nın düşüncesinde ney olgunlaşmış insanın
sembolüdür. Ney dokuz boğumlu, boğumları belirlenmiş ölçülere uyacak şekilde düzgün ve orantılı olan sarı
renkli, sert ve sık lifli özel bir tür kamıştan yapılır.

Kaynak: ( yeksader.org.)

Rebab, Türklerin Selçuklu ve Osmanlı Döneminde,
yaklaşık bin yıl boyunca tek yaylı saz olarak kullandıkları rebab, Mevlevi Musikisi’nin de en önemli sazlarından
biridir. Gövdesi, Hindistan cevizinden yapılan bir teknenin ön yüzüne ince bir deri veya büyükbaş hayvanların
yürek zarının gerilmesiyle elde edilir. İniltiyi andıran son
derece içli ve hazin bir sesi vardır.

önceleri “çang” veya “sanc”, daha sonra “zil” adıyla kullanılmıştır. Mevlevi Musikisinde kullanılan ziller, Mehter
Musikisinde kullanılanlardan daha küçük çapta olup,
“halile” olarak tanınır(Çevikoğlu, 2009: 131-140).

Kaynak: (aktuelresim.com)

Kudüm, bakır gövdeli vurmalı sazların en eskilerinden
olanıdır. Mevlevi müziğinin, ney gibi vazgeçilmez sazıdır.
Dövme bakırdan yapılan, yaklaşık 28-30 cm çapında
ve 16-18 cm derinliğinde iki kase üzerine, meşin ya da
iplerle 1-2 mm ye kadar inceltilmiş deve derisi gerilerek
imal edilir.

Kaynak: (www.turkçebilgi.com)

Bendir, Türklerin İslamlaşıp Anadolu’ya yerleşmelerinden sonra Tekke Musikisi’nin en kullanılan sazı
olmuştur. 30-60 cm çapında, genellikle ceviz ağacından
yapılmış 6-8 cm enindeki kasnağın bir yüzüne 1 mm den
az incelikte deve, sığır, keçi, koyun vb. hayvanların derileri gerilerek imal edilen bendir, yalnızca dini musikide
kullanılmıştır.

Kaynak: (http://www.tatlicisanat.com)

Halile, çeşitli metallerden veya alaşımlardan yapılan bu
saz, Orta Asya kökenli Türk sazıdır. Mehter Musikisinde

Kaynak: (www.bulentsavas.com)

2. Mevlevilikte Sema ve Giyim
Din, ahlak ve sanatı bir araya getirerek insanın gönül
boyutunu gün ışığına çıkaran Mevleviler, kendi musikileriyle birlikte sema yaparlar. Mevlevi’ye tarikatının
zikir ritueli olan sema başlı başına bir konudur. Sema
musikinin tesiri altında kalarak gönülde Hakk’ı bulmak,
heyecana kapılmak ve pervaneler misali dönmektir. Bu
dönüş yalnız bedenle dönüş değildir. ( Horata ve Karaismailoğlu, 2007: 127). Özenle hazırlanmış kıyafetlere
bürüne semazenler ise sema gösterisi ile izleyenlerin
gönüllerine aşk aşılarlar( Horata ve Karaismailoğlu,
2007 : 77).
Semazenlerin giyindiği elbiseler farklı olup, isimleri
kendilerine mahsustu. Semazenlerin başlarına giydiği
devetüyü renkli keçeden mamul uzun külaha “sikke”
denirdi. Bu külah mezar taşına işarettir. Tennure ise
vücutlarının üst tarafını saran, alt tarafı geniş olan
elbiseydi.Beyaz tennure ise kefene işarettir ( Yöndemli,
1997: 12,14).
Kalenderi ve Hayderîlerle eski Bektâşîlerde de bulunan bu fistan, kolsuz, yakasız, göğse kadar önü açık ve
bele kadar kısmı dar olup belden aşağıya doğru gittikçe
genişliyen bir elbiseydi. Etekleri, üstüyle kıyaslanamıyacak kadar genişti ve altı parçadan meydana gelir, etek
kısmına içten dört parmak enliliğinde kalın ve yünlü bir
parça dikilirdi. Semâ’ tennuresi denen bu fistan, renkli
ve çok defa beyaz olur ve semâ’zen, semâ’a başlayınca
elifi nemedle sıkılmış olan belden aşağı kısım açılır
ve hafif bir dönüşle açılan etek, artık semâ’zeni idare
eder, semâ’zen, âdeta onun dönüşüne uyardı. Hizmet
tennuresi denen ve matbah canları tarafından çile müddetinin sonuna kadar giyilen tennure, semâ’ tennuresine
nispetle kısaydı, yâni ayaklara kadar uzanırdı ve rengi
umumiyetle siyahtı. (http://www.tasavvufvakfiistanbul.
com/mevlevilik/mevlevi-kiyafetleri).
Bellerine sardıkları beş parmak genişliğindeki yeşil
kuşak “Eliflam” ismini alırdı. Mevlevîlerde bu söz, «Elif189

lâmet» tarzında söylenirdi. Arap alfabesindeki «elif»
harfine benzer, uzun, mustatîlî, dört parmak enliliğinde,
iki ucu birer üçgen teşkil edecek tarzda sivri, içi düz yün
kumaşla kaplı, üstüne, nispeten ince bir kumaş geçirilmiş, kenarlarına zemin rengine nispetle daha koyu, yahut daha açık renkte kumaştan bir zırh çekilmiş, aşağı
yukarı bir buçuk metre uzunluğunda bir kemerdi. Sola
doğru, bele, tennurenin üstüne sarılır ve bedenin biraz
sol tarafına rastlıyan ucu, öbür kısmin üstüne gelirdi.
Bu uca dikilmiş uzun bir şerit vardı. Bu şerit, kuşağın
tam ortasından ve üstten bele dolanır ve ucu, dolanmış
kısma sıkıca sokulur, bu suretle elifî nemed, bu şeritle
bağlanmış olurdu (http://www.tasavvufvakfiistanbul.
com/mevlevilik/mevlevi-kiyafetleri). Semazenin giydiği
yeleğe “Mintan”, bunun üstüne giydiği cekete “Güldeste”
ve en üste giydiği siyah renkli cübbeye de “Hırka” denirdi ( Yöndemli, 1997: 12)

Bunların bir kısmı kalçaları örtecek uzunlukta, bir kısmı
ise dizleri geçen uzunlukta olurdu. Kolsuz fakat omuz
başlarını örten bir parçanın omzu kavrayacak şekilde
düşürüldüğü haydariyenin yakası yoktu ve yaka açıklığının hemen kenarından göbek hizasına kadar inen 12
dikişli idi. Bu dikişler 12 imama işaret ederdi ( Horata
ve Karaismailoğlu, 2007 : 149,158,160). Destarlı sikke
şeklinde, altından veya gümüşten yapılma yüzük, küpe,
kolye habbe ve muskalık kullanmanın uğurlu sayıldığı
bildirilmiştir. Mevlevilerin ayak giyimleri hakkında da:
“bütün Mevleviler ökçeli ve ökçesiz mest, yemeni, lapçin
ve kundura son zamanlara lastikli fotin veya galoş-fotin
giyerlerdi. İlk zamanlarda, husisi ile şeyhlerin, zahir
alimleri gibi sarı mest ve sarı popuç giydikleri” şeklinde
bilgilere ulaşılmıştır(Horata ve Karaismailoğlu, 2007 :
164).

Mevlevilikte giyim kuşamın kendine has bir özelliği
vardır. Mevlana ancak kendisine bağlananlara sakal,
kaş ve saçlarından makasla birkaç kıl kestirilir, hilafet
verenlere de fereci ve bugün hırka denen geniş kollu,
yakasız önü açık giysi giydirilirdi. Kıl kesme, Kalenderiliğin “Çehar-darb” tıraşından geçmişti; fereci giydirmek
de tarikatlardan fütüvvet yoluna geçmiş bir gelenektir.

“Mest”
(http://www.ilimrehberi.com)

“Lapçın”
(http://aktuelresim.com)

3. Türk Tasavvuf Müzik Sanatının Günümüz
Modasına Yansıması

Kaynak: ( http://www.semazen.com.tr/mevlev-kiyafetleri_d72990.html)

Mevlevi giyimi özetlemek gerekirse Mevlevi, içine ağı
genişçe, “elifi” denen ayak bileklerine kadar inen uzun
şalvar; üst kısmına gömlek giyerdi. Gömleğin yakasına
bir parmak eninde bir parça çevirili idi, yani mintan veya
çoban yakalı idi. Gömleğin önü tamamen veya göğüs
ortasına kadar açık ve kalçalara kadar inerdi. Gömleğin
üstüne, çoğu zaman yünlü kumaştan bej, gri, kahverengi, lacivert, nefti, siyah gibi renklerde “Haydari” denilen
diğer tarikatlarda da kullanılan bir çeşit yelek giyerlerdi.
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Moda bir döneme damgasını vuran geçici giyim, kullanım ve davranış bütünlüğünü yani hayata karşı duruştaki farklılıkların toplamını temsil eder. Tüm bu süreç
içinde birey seçimini kaçınılmaz olarak içinde bulunduğu hâkim duruma bağlı olarak yapacaktır. Moda olgusu
geçmişten günümüze kadar birçok faktörün etkisi altında kalmış ve tarihsel süreç içinde sık sık değişime uğramıştır. Meydana gelen sosyolojik, ekonomik, politik,
sanat akımları, müzik ve sinema gibi faktörler modayı
da etkilemiş, tasarımcılar da bu olayların etkisiyle ve
yönlendirmesiyle hazırladıkları koleksiyonlarla, çağdaş
bireyin her dönemde bu olgularla birlikte değişim gösteren gereksinimlerini karşılamaya çalışmışlardır(Alpan, 2005: 22).
Tasarımcıların etkisi altında kaldığı bir müzik türü
olan Türk tasavvuf müziği ve bu müzik ile sema eden
semazenlerin giysileri moda tasarımcılara ilham olmuş
ve tasarımlarına yansıtmışlardır. Örneğin, genç Türk
tasarımcı Nihan Peker “semazenler” adını verdiği
koleksiyon hazırlayarak iç dünyasını yansıtmış ve kendi
içerisinde üçe ayrılan koleksiyonun anlattığı ana fikir
‘sabır’ ile ilgili olduğunu sabrederek üretilen, üzerinde
aylarca çalışılmış kumaşlar kullandığını ve her biri tek
üretilen ve tekrarlanması imkansız formlar olduğunu

söylemiştir. Hem semazenlerin hikayesini hem de onların giysilerini yeniden yaratarak anlattığı ve semazen
kıyafetlerini günlük hayatta giyilebilir hale getirdiği bir
koleksiyon hazırladığını belirtmiştir (http://asdergi.
blogspot.com.tr).

andıran görüntüler etek uçlarında gözlemlenmiştir. Yine
etekler semazenlerin Tennureleri ile aynı formdadır
(http://www.trendometre.com).

Kaynak: (http://www.trendometre.com).

Mersin devlet bale ve operası ise Mevlevi semasından
etkilenerek modern dansla birleştirmiştir. Aynı şekilde
bu dansta kullanılan giysiler tasarımcılar tarafından
modernize edilerek tasarlanmıştır. Tasavvuf müziğin
eşliğinde ney, kudüm ile dansçılar semazenleri andıran
kıyafetleri ile dans etmişlerdir(http://www.inovatifhaber.com).

Kaynak: (http://www.inovatifhaber.com).
Kaynak: (www.seraplamoda.com).

Semazen etkisi sadece Türk modacıları etkilememiş
yabancı modacılarda Türk tasavvuf müziği ve semazenlerin etkisi ile tasarımlar yapmıştır. Bunlara örnek
olarak Louis Vuitton’un sonbahar-kış sezonu defilesin
de semazen etkisini görebiliriz. Özellikle semazenlerin
başlarına taktıkları bir serpuş olan sikke bu koleksiyonda form değiştirmiş olsa bile semazenlerden ilham
aldığını göstermiştir. Tasarımcının tasarlamış olduğu
etekler tıpkı sema ayinin de semazenlerin dönüşlerini

İzmir Türk İslam Sanatları Merkezi Başkanı Merih Yarar
tarafından Büyük İslam Mutasavvıfı ve Türk düşünürü
Hz. Mevlana’nın 7 öğüdü, 7 ayrı kıyafete dönüştürülmüş,
hazırlanan kıyafetler, Bursa’da düzenlenen defileyle
tanıtılmıştır.
Hz. Mevlana’nın, «cömertlik ve yardım etmede akarsu
gibi ol, şefkât ve merhamette güneş gibi ol, başkalarının
kusurunu örtmede gece gibi ol, hiddet ve asabiyette
ölü gibi ol, tevazû ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol,
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hoşgörülülükte deniz gibi ol, ya olduğun gibi görün, ya
göründüğün gibi ol» öğütlerinden esinlenilerek hazırlanan kıyafetler büyük beğeni toplamıştır
(http://www.timeturk.com).

Kaynak: (http://beyazgazetee.wordpress.com).

Moda tasarımcılar özellikle tişörtlerde semazen ve
tasavvufa ait görsel temaları kullanmışlardır.

Kaynak: ( http://www.timeturk.com).

Bir diğer Mevlana defilesi ise Ankara olgunlaşma enstitüsü tarafından Ankara’da yapılmıştır. Ankara Olgunlaşma Enstitüsü’ tarafından Mevlana yılı olarak ilan edilen
2007 yılında hazırlanan, yaklaşık 30 ayrı kıyafet, sema
gösterisi ve tasavvuf müziği eşliğinde sergilenmiştir
(http://www.cubukhaber.com).

Kaynak: (http://www.yuksektopuklar.net)

Kıyafetler de olduğu gibi aksesuar tasarımlarında da
tasavvuf sanatından etkilenmiştir. Bu etki yüzük, kolye,
küpe, saat gibi birçok aksesuarda gözlemlenmiş ve
modernize edilerek günlük hayatta kişiler tarafından
oldukça tercih edilir hale gelmiştir. Örnek olarak favori
markası takılarında semazen etkisini yansıtmıştır.

Kaynak: (http://www.cubukhaber.com).

Dicle Üniversitesi’nde Kız Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü’nce Mevlana Celaleddin Rumi’nin 800. Doğum yıl
dönümü nedeniyle tasavvuf müziği eşliğinde Mevlana
temalı koleksiyonu defile ile sunulmuştur. Mevlana
ruhunu ve dönemini yansıtan kıyafetler modernize edilerek hazırlanmıştır.
(http://beyazgazetee.wordpress.com).
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Kaynak: (http://www.modatakip.net).

4. Sonuç ve Öneriler
Müzik, bireylerin duygusal, düşünsel, sosyal ve kişilik
gelişimlerinde yarattığı sonuçlarla önem kazanmakla birlikte, giyim tarzlarına etki eden faktör olarak da
karşımıza çıkmaktadır. Bu etki sadece giyim tarzları ile
sınırlı kalmayıp giysi rengi tercihinden aksesuarlarına
kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu çalışma ile
Türk tasavvuf müzik sanatının günümüz giyim tarzlarını,
giysi renklerini ve aksesuarlarını nasıl etkilediğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Moda ve müziğin etkileşimi ve
evrensel uyumu sonucu ortaya çıkan giysi kültürü herkes tarafından dolaylı ya da doğrudan kullanılmaktadır.
Modayı yönlendiren etkenler arasında müzik bireyleri

etkisi altına alma konusunda popülaritesini koruyacağı
sonucuna ulaşılmıştır.
Çünkü hem moda, hem de müzik; dinleyicilerinin psikolojilerine doğrudan etki eden olgulardır. Yeni müzik
akımları ortaya çıkması aklımıza her zaman yeni bir
moda akımının doğacağını getirmelidir. Bu nedenle,
giyim firmalarının daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için
modayı etkileyen unsurlardan hareketle müzik türlerini göz ardı etmemeli çeşitli müzik türlerini dinleyen
kitleleri de içine alarak evrensel tasarımlar oluşturmalılardır.
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ÖZET ABSTRACT
Bu bildirinin temel amacı; KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Dr. Fazıl küçük Eğitim Fakültesi Okulöncesi
Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencileriyle birlikte
yürütülen, yaşadığım yer Lefke isimli fotoğraf ve
maketlerle enstelasyon, ses ve gölge oyunu projesi
kapsamında yapılan çalışmaları ve bu çalışmalarla
ilgili öğrenci görüşlerini ortaya koymaktır.
“Yaratıcılığın Geliştirilmesi” dersi kapsamında
öncelikle 110 kişilik öğrenci grubu, altışar kişilik alt
gruplara ayrılmıştır. Gruplar çalışma yapacakları
yerleri belirledikten sonra fotoğraf çekimlerine başlamışlardır. Çekilen fotoğraflardan 56 adet fotoğraf
proje kapsamındaki sergide yer almıştır. Çalışmanın
ikinci bölümünde, gruplar çekilen fotoğraflarda yer
alan mekanlarla ilgili olarak 30 maket yapmışlardır.
Bu maketler karanlık bir ortamda el fenerleri ile gölge
oyununa olanak sağlayacak biçimde hazırlanmıştır.
Çalışmanın üçüncü bölümünde fotoğraf ve maketlerdeki binalarda yaşamış/yaşayan kişilerin seslerinden
sözlü tarih çalışması olarak yararlanılmıştır. Her grup
kendi projesindeki mekanla ilgili olarak sözlü tarih
çalışması yapıp, bu sesleri projede kullanmak üzere
kayıt altına almıştır. Çalışmanın dördüncü bölümü;
“Yaşadığım yer: Lefke” isimli panel’e ayrılmıştır. Panelde; Lefke’de yaşamış, Lefke ile ilgili sosyal, kültürel
v.b aktarımları olan dört panelist davet edilmiştir. Son
bölümde projeye ilişkin öğrenci görüşlerini almak
amacıyla bir görüşme formu hazırlanmıştır. Geçerlik
ve güvenirlik çalışmaları yapılan formda 10 soru yer
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almıştır. 15 öğrenciyle görüşme yapılmıştır.

Giriş

Öğrenciler bu çalışma ile yaşadıkları yeri daha iyi
tanıdıklarını, tarihi ve kültürel yönden farkındalık
kazandıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca daha önce sanat
eğitimi ile ilgili böyle bir çalışmada bulunmadıklarını,
projenin başında böyle bir çalışmayı yapıp, yapamayacaklarına yönelik kaygı yaşadıklarını söylemişlerdir.
Çalışma ilerlediğinde bu kaygılarından kurtulduklarını, çalışmayı keyifle sürdürürken aynı zamanda grupla
birlikte başarma ve gurur duyusunu da yaşadıklarını,
çalışmanın yaratıcılıklarını geliştirdiğini söyleyerek bu
çalışmayı farklı malzemelerle çocuklara da uygulayabileceklerini söylemişlerdir.

Erinç (2008, s.9). sanatı sosyolojik açıdan yorumlarken;
tüm insanların sanatla doğrudan ya da dolaylı olarak
ilişki kurduklarını, kimi sanatı salt hoşça vakit geçirme
aracı olarak kabul ederken, bazılarının da kendilerini
geliştirme, beğenilerini daha rafine etme aracı olarak
gördüklerini söylemektedir. Sanatla kurulan bu ilişkinin,
kişiyi sanatsal uyaranlarla karşılaştırdığımızda sanata
daha yakınlaştıracağı da söylenebilir.

The basic purpose of this paper is to display the studies
performed within a project conducted with European
University of Lefke Dr. Fazıl Küçük Faculty of Education
Pre-school Teaching Department sophomore students
consisting of installation, voice and shadow games with
photographs and models and student views on this
study.
Within the scope of “improving creativity” course, a student group of 110 pupils was divided into sub-groups of
6. After determining their study locations these groups
started photo-shoots. 56 of these photographs were exhibited in the exhibition of the project. In the second part
of the project these groups made 30 models related to
the places in the photographs. These models were prepared so that it would allow shadow games with flash
lights in a dark environment. In the third part of the
study, the voices of people who live/lived in the buildings
that could be seen in the photos and models were used
as “oral history study”. Each group conducted an oral
history study related with the location in their project
and recorded these voices so that they could be employed in the project. The fourth part of the study was
reserved for the panel titled “Lefke: The Place I Live”. In
this panel, four panellists who lived in Lefke and have
social, cultural etc. narrations about Lefke were invited.
In the last part, an interview form was prepared so that
the opinions of students related to the project could
be collected. After validation and reliability checks,
this form consisted of 10 questions. 15 students were
interviewed.
Students stated that they better knew the place they
lived and gained cultural and historical awareness with
this study. In addition, they reported that they did not
take part in any study related to art education before
and that they had concerns about whether they would be
successful or fail at the beginning of this project. They
assert that as the study progressed, they recovered
from this anxiety and as they continued with the study
with pleasure they also enjoyed the feeling of success
and pride with the group and that the study improved
their creativity; they also remarked that they could apply
this study on children with different materials.
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Artut (2001, s. 88 ) sanat yoluyla öğrenmenin eğitim
kuramları bağlamında, öğretici ile öğrenen arasında
önceden programlanmış estetik duyarlık çerçevesinde
oluşan anlamlı, amaçlı ilişkilerle gerçekleştiğini, sanatsal etkinliklerde öğrencinin gelişim ve hazırbulunuşluk
düzeylerine uygun programlar hazırlanması gerektiğini
belirtmektedir.Yaratıcı etkinlikler sürecinde sanatsal
öğrenmeden söz edebilmek için görüp farkedebilme,
anlayıp sezebilme, uygulayarak ve üreterek yaratabilme
eyleminin gerçekleşmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Sanat yoluyla farkındalık kazanma sürecinde
yaratıcılık kavramı önemli bir yer almaktadır.
Storr (1992, s. 246 ) yaratıcılığın tanımlamasını yaparken, yetenekli kişilerin herkeste değişken derecede var
olan iç gerilimler ve kişilik çözümlemeleriyle uzlaşma
ya da bunlara simgesel çözümler bulmak için benimsedikleri bir yol olduğunu söylemektedir. Yaratıcılık kavramı bir yöntem olarak ele alındığında ise; farklı görüş,
orijinal bir fikir veya fikirler arasındaki yeni bir ilişkiyi
görmenin yeni bir yolu olarak da anlamlandırılabilir.
Yaratıcılık bir üretim olarak ele alındığında, bunu en
iyi şekilde sanat çalışmaları, bilimsel bulgular ve yeni
düzenlemeler açıklayabilmektedir (Adıgüzel 2010, s. 25).
Yaratıcılık sürecinin, tüm duyuşsal ve düşünsel etkinliklerde ve her tür çalışma ve uğraşın içinde var olduğunu
söyleyen San (1985, s. 9) yaratıcılığın yalnız sanatsal
süreçlerde karşımıza çıkmadığını, insan yaşamının ve
insanlığın evriminin tüm yönlerinde yer alan temel bir
yeti olduğunu ve insan tarafından tamamlanmış her işte
yaratıcılık kavramının temel bir öğe olarak bulunduğunu
söylemektedir.
Çocuklar sanatsal etkinlikler yoluyla deneyim kazanmaktadırlar. Sanatsal çalışmalarda yaratıcılık, göz
önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerden
biridir. Yaratıcı etkinlikler çocuğun, esneklik, duyarlık, denge, mutluluk, tatmin ve rahatlama sağlayarak
çocuğun duygusal gelişimine katkı sağlarken, iletişim,
paylaşma, takdir edilme ve beğeni gibi özelliklerini
geliştirerek sosyal alanda; somut ve soyut düşünme,
planlama yapma, uzamsal ilişkiler kurma, seçim yapma ve kişisel anlam kazandırma becerisini geliştirerek
bilişsel alanda gelişimini sağlamaktadır. Çocuğun estetik gelişimini destekleyerek; renk, doku, şekil-biçim,
çizgi-mekan ilişkisini kurmasını sağlamaktadır (Sevinç,
2004, s.112) . Güncellenen okul öncesi eğitim programı
da bütüncül bir yaklaşımla, çocuğun sosyal ve duygusal,

motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile özbakım becerilerini birlikte ele almaktadır (MEB, 2013, s. 16).
Okul öncesi eğitimin temel ilkelerinden biri, çocuğun
bütünsel gelişimine destek olmaktır diyen Zembat
(2013, s. 323) okul öncesi eğitim ilkeleri doğrultusunda
oluşturulan programlarda çocuğun bütünsel gelişimi
desteklenirken eğitim etkinliklerinde farklı yöntemlerin
kullanılması ve yaratıcılığın desteklenmesi boyutunun
okul öncesi eğitim programında vurgulanan ve gerçekleştirilen ilkeler arasında olduğunu söylemektedir.
Okul öncesi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen
adaylarının göreve başladıklarında çocuğun tüm gelişim
alanlarını ve yaratıcılığını göz önüne alan bir program
izlemeleri, çocuğun bütünsel gelişimi açısından önem
taşımaktadır.
Yaratıcı bireyler yetiştirebilmek için, yaratıcı öğretmenlere gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle öğretmen
yetiştiren kurumların bu gereksinimi karşılaması
önemlidir. 2013 yılında güncellenen okul öncesi eğitim
programında yer alan temel özelliklere bakıldığında,
yaratıcılığın geliştirilmesi ön planda yer almaktadır.
Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme
becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme
davranışlarının geliştirilmesini okul öncesi eğitimin
temel ilkeleri arasına almaktadır (MEB, 2013, s. 9).
Ayrıca çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme
sitillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve
özgün bir biçimde ifade etmeleri için gerekli olanakların
yaratılması ve programın amacına uygun bir şekilde uygulanabilmesi için öğretmenlerin de yaratıcı olmasının
gereği vurgulanmaktadır (MEB, 2013, s. 14).
Bu savdan hareketle, okul öncesi öğretmen adayları
üzerinde gerçekleştirilen bu çalışma “yaratıcılık ve
geliştirilmesi” dersi kapsamında yapılmıştır. Eğitim
fakültelerinin öğretmen yetiştirme lisans programında
“yaratıcılık ve geliştirilmesi” dersinin içeriği; yaratıcı
düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi,
yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık
ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın
gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme
sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta
yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme ve öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve
geliştirmeleri olarak yer almaktadır (YÖK,2007, s. 18).
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü ikinci sınıf öğrencileri ile yaratıcılığın geliştirilmesi dersi kapsamında
yürütülen bu çalışma, öğrencilerin sanata ve özellikle
güncel sanata olan ilgilerini artırmak, yaratıcılıklarını
geliştirebilmek, onlara sanat sevgisini ve kültürünü
kazandırmak ve yaşadıkları yeri tarihi, kültürel yönden
tanıtarak onlara yaşadıkları yerle ilgili sanatsal farkındalık kazandırmak amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Bu araştırmada, okulöncesi öğretmenliği bölümü
öğrencileriyle birlikte yürütülen, “yaşadığım yer Lefke”
isimli fotoğraf ve maketlerle enstelasyon, ses ve gölge
oyunu projesi kapsamında yapılan çalışmalar ve bu
çalışmalarla ilgili öğrenci görüşleri ortaya konulduğundan, araştırmanın tarama modelinde nitel bir çalışma
olduğu söylenebilir.
Çalışma, okulöncesi öğretmenliği programında ikinci
sınıfta yer alan “Yaratıcılığın Geliştirilmesi” dersi
kapsamında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın birinci
bölümünde ikinci sınıfta okuyan ve bu dersi alan 110
kişilik öğrenci grubu, altışar kişilik gruplara ayrılmıştır.
Gruplar Lefke’de çalışma yapacakları yerleri belirledikten sonra fotoğraf çekimlerine başlamışlardır. Çekilen
fotoğraflardan 56’sı proje kapsamındaki sergide yer
almıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, gruplar çekilen
fotoğraflarda yer alan mekanlarla ilgili olarak 30 maket
yapmışlardır. Bu maketler karanlık bir ortamda el
fenerleri ile gölge oyununa olanak sağlayacak biçimde
hazırlanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde gruplar,
fotoğraf ve maketlerdeki binalarda yaşamış/yaşayan
kişilerin seslerini projede kullanmak üzere kayıt altına
almıştır. Çalışmanın dördüncü bölümü; “Yaşadığım
Yer: Lefke” konulu panel’e ayrılmıştır. Çalışmanın son
bölümünde gönüllü olarak katılan 15 öğrencinin projeye
ilişkin görüşleri alınmıştır. Öğrencilerin 8’i kız, 7’si
erkektir.
Projeye ilişkin öğrenci görüşlerini almak üzere bir görüşme formu hazırlanmıştır. Görüşme formu oluşturulmadan önce ilgili literatür taranmış ve taslak görüşme
formu hazırlanmıştır. Taslak görüşme formu alandan
bir uzmanın görüşüne sunulmuştur. Alınan uzman
görüşleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapıldıktan
sonra, çalışma örnekleminde yer almayan biri kız ve biri
erkek iki öğrenciyle deneme uygulaması yapılmıştır. Deneme uygulaması sonrasında gerekli düzeltmeler yapılarak görüşme formuna son biçimi verilmiştir. Sonuçta
görüşme formunda 10 soru yer almıştır.
Görüşmeler, araştırmacının odasında gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerden görüşmelerin kayda alınması için izin
istenmiş ve tüm öğrenciler ses kaydına izin vermiştir.
Görüşme kayıtlarının birebir transkripsiyonu yapılmıştır. Betimsel analiz tekniğiyle, her soruya verilen
yanıtlar çerçevesinde verilerin çözümlemesi gerçekleştirilmiştir.

Bulgular
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, “Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar” ve Öğrenci Görüşleri” alt
başlıkları altında aşağıda yer almaktadır.
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Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar
“Yaratıcılığın Geliştirilmesi” dersi kapsamında (öğretmen adayı), altışar kişilik gruplar oluşturulmuştur.
Çalışmanın merkezi Lefke bölgesi olarak belirlenmiştir.
Gruplar çalışma yapacakları yerleri belirledikten sonra
fotoğraf çekimlerine başlamışlardır. Bu çekimler; öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili ön yargılarını kırmak
ve yaşadıkları yerin güzel yönlerini görmelerine olanak
vermek üzere yapılmıştır. Gruplar ilk olarak çalışma
yaptıkları bölgenin fotoğraflarından oluşan görsel
sunumlar hazırlamışlardır. Bu sunumlarda çekim
koşulları, ışık ayarı ve sanatsal bakış açısı kazanmanın
önemi ve çekilen fotoğraflar tartışılmıştır. Sunumlarını
yapan gruplar çektikleri fotoğraflardaki eksiklikleri
tamamlayarak fotoğraflarına son halini vermişlerdir.
Sergide yer alacak fotoğraflar, çalışmaya katılan 110
kişilik grupla birlikte seçilmiştir. Çekilen fotoğraflardan 56 adet fotoğraf, proje kapsamındaki sergide yer
almıştır. Lefke bölgesindeki tarihi ve kültürel mekanlar
ve Lefke Avrupa Üniversitesi yerleşkesindeki binalardan
bir bölümü çalışmada tema olarak yer almıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, gruplar çektikleri
fotoğraflarda yer alan mekanlarla ilgili olarak 30 adet
maket yapmışlardır. Maketlere başlanmadan önce
maketin hangi malzeme ile nasıl yapılacağı tartışılmış
ve malzeme olarak karton ve maket kağıdı kullanılmasına karar verilmiştir. Maketlerin hazırlık aşamasında
kitsch(kiç) olgusu sanat eğitimi açısından tartışılmıştır.
Çalışmada yer alan öğretmen adaylarına maketlerin
yapım aşaması ile ilgili gerekli ön bilgi verilmiştir.
Yardıma gereksinim duyan gruplara maketin hazırlık
aşamasında konuyu bilen kişilerden fikir alabilecekleri
söylenmiştir. Gruplar bu yönergeler doğrultusunda
maketlerini tamamlamışlardır. Maketler karanlık bir
ortamda el fenerleri ile gölge oyununa olanak sağlayacak biçimde hazırlanmıştır. Çalışmada 12 kişiden oluşan
ana sınıfı öğrencisi ile kağıt katlama tekniğinden yararlanarak bir deneme çalışması yapılmıştır. Çocuklarla
yapılan bu çalışma projede görevli bir öğrenci tarafından yürütmüştür. Lefke bölgesinde yaşayan bu çocuklardan yaşadıkları yerin resmini yapmaları istenmiştir.
Çocuklar yaşadıkları yeri tüm ayrıntılarıyla resimlemişlerdir. Çocuklar yaşadıkları yer olarak kendi evlerini ve
çevrelerini algılamışlardır. Yapılan resimler çocuklarla
beraber incelenmiş, üzerinde konuşulmuş ve orijinallikleri bozulmadan, kesme katlama tekniğini kullanılarak
gölge oyununa olanak sağlayacak hale getirilmiştir. Çalışmada yer alan 12 çocuk sergiye davet edilmiş, kendi
yaptıkları resimlerden oluşan gölge maketleri görme,
izleme ve gölge oyununa katılma olanağı bulmuşlardır.
Çalışmanın üçüncü bölümünde KKTC Lefke bölgesinde
yaşayan kişilerle sözlü tarih çalışması yapılmıştır. Sözlü
tarih çalışmasında ses kaydı alınan kişiler, bölgeyi tarihi
ve kültürel olarak iyi tanıyan, çalışmada yer alan fotoğraf ve maketlerle bağlantısı olan kişilerden seçilmiştir.
Gruplar ilk olarak çalıştıkları konuyla ilgili bilgi sahibi
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olabilecek kişileri araştırmışlar ve o kişilerden randevu
alararak ses kaydı sırasında soracakları soruları belirlemişler ve bu sesleri projede kullanmak üzere kayıt
altına almışlardır. Ses kayıtları sergileme sırasında
belli bir akış içinde olacağı için röpörtaj yapan gruplar
kendi seslerinin duyulmaması için röpörtaj yapacakları kişilere soracakları soruları en başta sorarak ses
kaydının akışını bozmamaya çalışmışlardır. Kayıt altına
alınan bu sesler, sergilemede kullanılmak üzere bir akış
içerisinde üst üste kaydedilmiştir. Kayıt altına alınan
sesler, Lefke’nin sesleri olarak sergi ile eşzamanlı
olarak verilmiştir.
Çalışmanın dördüncü bölümü; “Yaşadığım Yer Lefke:
Fotoğraf ve Maketlerle Enstelasyon, Ses ve Gölge Oyunu” isimli enstelasyon (sergileme) ve panele ayrılmıştır.
Çalışmanın ilk aşamasında yer alan fotoğraf sergisi,
enstelasyonun yapıldığı salonunun hemen girişinde yer
almıştır. Sergiye bölgeli iki mahalli sanatçı davet edilmiş
ve seyirciler fotoğraf sergisini Kıbrıslı iki mahalli sanatçının çaldıkları çalgılar ve Kıbrıs türküleri eşliğinde
izlemişlerdir. Kıbrıs halk müziğini daha önce duymamış
birçok öğrenci de bu müzikleri canlı olarak dinleme
olanağı bulmuşlardır. Sergi sırasında öğrencilerin hazırladığı Kıbrıs’ın yerel tadları da seyircilerin beğenisine
sunulmuştur.
Gölge oyununda karanlık bir mekana gereksinim olduğu
için üniversite konferans salonu enstelasyon/yerleştirme alanı olarak belirlenmiştir. Gölge maketlerin
yerleştirilmesinde, Lefke bölgesi haritasında yer alan
sıra göz önünde bulundurulmaya çalışılmış ve öğretmen adayları yaşadıkları yeri daha yakından tanıma ve
konumlandırma olanağı bulmuşlardır.
Seyirciler fotoğraf sergisini izledikten sonra enstelasyonun yapıldığı ışıkları karartılmış salona alınmışlardır.
Seyircileri, projede görevli öğrenciler ellerindeki fenerlerle gölge oyunu yaratarak karşılamışlardır. Seyirciler, maketleri ellerindeki fenerlerle onlara eşlik eden
öğrenciler eşliğinde, gölge oyunu oynayarak gezerken,
sergi ile eş zamanlı olarak bu maketlerle bağlantısı olan
(sergilenen maketlerde yaşamış/yaşayan/bilgi sahibi
olan) kişilerin seslerini de dinleme olanağı bulmuşlardır. Sergi sırasında her maketin başında bilgi vermek
için görevli bir öğrenci yer almış ve maketlerle ilgili soru
sormak isteyen izleyicilerin sorularına cevap vermiştir.
Yapılan çalışmada yer alan oyun kavramı, okul öncesi öğretmen adayları için çok önemli bir yerde olan
oyun kavramına farklı bir açıdan bakmalarını sağlamak, sergileme ortamında seyirci ile birlikte oyun
oynama olanağı yaratmak amacıyla, geleneksel gölge
oyunundan yola çıkarak bir enstelasyon içinde verilmeye çalışılmıştır. Okul öncesi dönemde çocuğun en
önemli ifade süreçlerinden biri olan oyun kavramını
Poyraz (2003: 136) çocukluk döneminin temel amacı
öğrenme, yaratma, tecrübe kazanma, iletişim kurma
ve yetişkinliğe hazırlanma aracı, duyguları ifade etme
yolu, sıkıntılardan kurtuluş, özgürce yapılan, haz veren,

mutluluk kaynağı olan, çocuğu geliştiren ve eğlendiren,
çocuğun tüm gelişim alanlarını destekleyen etkinliklerin tümüdür şeklinde tanımlamaktadır. Oynarken
öğrenme olgusu içine bu çalışmada yer verilen gölge
oyunu kavramını da alabiliriz. Doğu kültürü sentezi olan
gölge sanatından hareketle, gölge şartlarını oluşturup
oyuna dönüştürmek, bu oyunu oynayan kişinin yaratıcılığına bırakılmaktadır. Gölge oyunu bir ipe bir çarşaf
gererek veya karagöz sahnesi ile olabileceği gibi, gölge
oyununa olanak verecek bir sanatsal çalışma ile de
olabilmektedir. Burada önemli olan yaratıcılığı ön plana
alarak, gölge oyununun keyfini çıkarmaktır. Bu nedenle
sergilemede yer alan maketler gölge oyununa olanak
sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
Son aşamada yer alan panele Lefke’de yaşamış, Lefke
ile ilgili sosyal, kültürel ve tarihi aktarımları olan dört
panelist davet edilmiştir. Konuşmacılar Lefke bölgesi ile
ilgili farklı aktarımlar ve bilgilendirmelerde bulunmuşlardır. Çalışmada yer alan öğretmen adayları paneldeki
konuşmacılardan yaşadıkları yerle ilgili o ana kadar
hiç bilmedikleri bilgiler edindiklerini, tarihi ve kültürel
olarak bilgilendiklerini söylemişlerdir.

Öğrenci Görüşleri
Yukarıda belirtilen çalışmalar ile ilgili olarak 15 öğrenciyle görüşme yapılmış ve öğrencilerin görüşlerine
aşağıda alt başlıklar altında yer verilmiştir.

Fotoğraf Çekme:
Görüşme yapılan öğrencilere; “Çalışmanın başında,
projeye başlarken Lefke fotoğraflarını çekme fikrini
nasıl karşıladınız?” Sorusu yöneltilmiştir.
Görüşme yapılan öğrencilerden 3 kişi fotoğraf çekme
fikrini duyunca heyecanlandıklarını, 1 kişi etkilendiğini
ve şaşırdığını, 1 kişi yaşadığı yeri hiç tanımadığı için bu
fikrin ona iyi geldiğini, 2 kişi fotoğrafla ilgili bir çalışma
yapacaklarını düşündüklerini, 1 kişi ortaya ne çıkacak
diye merak ettiğini, 1 kişi böyle bir süreci asla düşünemediğini, 1 kişi grup arkadaşlarıyla olma fikrinden
hoşlandığını, 1 kişi zevkli bir iş diye düşündüğünü, 1kişi
bu fikrin ona ilk başta saçma geldiğini, 1 kişi yaşadığı yerin
sıkıcı bir yer olduğunu ve güzel yerlerini göstermek açısından bu fikrin hoşuna gittiğini, 1 kişi yaşadığımız yerin
tanıtımını yapacaklarını düşündüğünü, 1 kişi konuya duygusal olarak baktığını ve Lefke’li biri olarak bir öğretmeninin Lefke ile ilgili hassasiyet göstermesinden hoşlandığını
söylemiştir. Öğrencilerden üçü düşüncelerini şu şekilde
ifade etmişlerdir:
K-6. “Fotoğraf çekme işi bana göre zevkli bir iş. Ben de
fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Profesyonel olunca daha
bir farklı boyutlarda bakıyor insan.Lefkeyi de bilmek lazım
fotoğraf çekmek için.Lefke’yi çok bilen bir insan değildim bu
senenin başında bu çalışmayı yaptığımız zamanlarda.Şu an
daha iyiyim”.

olayı beni çok heyecanlandırdı. Çünkü fotoğraflar baktığınız
gördüğünüz tam tersi çok farklı, hatta bazen mekanı bile
ayırt edemeyeceğiniz bir görüntüye sahip olabiliyor. Çünkü
gün içerisinde ışık hani havanın pozisyonu, gölgeler, baktığınız yerin o kadar farklı olmasına sebep oluyor ki. Onun
için fotoğraf kısmı çok heyecanlandırıcıydı benim için.
K-8. “Ben ilk fotoğraf çekmeye gittiğim zaman orada öyle
bir şey olduğunu hiç görmemiştim, farkına bile varmamıştım.İnsan dikkat etmiyor demek ki.Oranın önünden üç
dört kere geçmiştim orada zaman geçirmiştim ama hiç
dikkatimi çekmemişti yani. Sadece beton gibi gelmişti.
Sonra gittik çektik bir de bizim orası biraz problemli bir
yerdi fotoğraf çekme açısından. Arkadaşlarımın yaptıklarından da bilmediğim bir sürü yer varmış. Yani sadece Gemi
Konağı ve okul olarak biliyormuşum ben burayı”.

“Öğrencilere; çekimlerde neler yaşadınız ve çekim yaparken nelere dikkat ettiniz?” sorusu yöneltildiğinde, çekim
yapan öğrencilerden 11’i fotoğraf çekerken zorlandıklarını,
bir çok kez çalıştıkları mekan üzerine çekim yaptıklarını,
çekimlerde hangi açıyı kullanacaklarını, ışığı ve farklı
açılardan fotoğraf çekmenin önemini göz önüne almaya
çalıştıklarını söylemişlerdir. İlk başta çekimlerin çok amatör olduğunu, bakış açılarını sanatsal yönde geliştirmeye
çalıştıklarını belirterek bu proje ile yaşadıkları yer olan
Lefke bölgesi’nde görmedikleri yerleri fotoğraf çekerken
keşfettiklerini belirtmişlerdir. Diğer görüşmecilerden 1
kişi sanki üç boyutlu gibi çekmeye çalıştıklarını ve bir çok
kere denemeler yaptıklarını, 2 kişi çekim yaptıkları binanın
güzel görünmesine dikkat ettiklerini ve fotoğraf çekerken
yaşadıkları yeri de keşfetmiş olduklarını söylemişlerdir. 1
kişi gün içerisinde ışık, havanın pozisyonu, gölgelerin bile
çekim yapılan yerin farklı görünmesini sağladığını, binalara farklı açılardan baktıklarını, hatta objektife ortak bakıp
bazen birlikte makineyi tuttuklarını söylemiştir. Öğrencilerden bazıları fotoğraf çekimleri ile ilgili yaşantılarını şu
şekilde ifade etmişlerdir:
K-4. “Fotoğrafları ilk çektiğimizde çok amatörceydi. O gün
geldik işte, siz gruplardan birbirini değerlendirmelerini
söylediniz. Siz de tabi fikirlerinizi söylediniz. Sonra bize dediniz
ki; arkadaşlar biraz farklı bir bakış açısı ile bakmanız gerekir.
Biraz daha bu olayı önemsememiz gerektiğini anladık o anda.
Olayın ciddiyetini fark edince asıl ders haftanın 5 gününe yayıldı. Yaratıcılık, fotoğraflar, ne oldu, bakış açısı ,ışık ayarı, böyle
mi yapsak falan..Ondan sonra aynı yeri defalarca çektik ve bir
çalışmayı son güne bırakma olayı diye bir şey kalmadı bizde.
Anlık çalışacaksın. Düzenli çalışmazsan çünkü bu çalışma
yürümüyor. Hani son güne bırakma diye bir şey yok çünkü
aşamalı. Çekiyorsun olmuyor. Seçiyorsun o da olmuyor. En
sonunda bir yere varmaya çalışıyorsun”.
E-4. Farklı açılardan çekimler almaya dikkat ettik. Siz ilk
başta silüete de dikkat edin demiştiniz. Yani fotoğrafın ana
hattında bir hamam varsa kaya parçalarından hafif yere
yatarak fotoğraf makinasını hafif kaldırarak tuşa bastığımızda kaya parçaları silüet gibi oldu. Bu biraz fotoğrafçılık
bilmeyle alakalıydı ama biz deneyerek daha önce bilmeden
bunu yaptık. Bu sayede düşündüğümüz şeyi çekmeyi deneyerek öğrendik.

K-3. “Fotoğraf normalde de ilgim olan bir şeydir. Fotoğraf
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“Öğrencilere çekilen fotoğraflardaki yerlerden/yapılardan daha önce görmedikleriniz var mıydı? Varsa hangileriydi?” Soruları yöneltildiğinde; öğrencilerden 12’si,
okul kampüsü ve yakın çevre dışında yaşadıkları yerdeki
bir çok yeri görmediklerini söylemişlerdir. Görmedikleri
yerler arasında yukarı Lefke yerleşkesi ve bu yerleşkede bulunan tarihi yerler ve binalar, yaşadıkları bölgede
olan bir antik kent bulunmaktadır. Görüşme yapılan 1
kişi yaşadığı yeri genel olarak bildiğini düşündüğünü
ama diğer grupların çektikleri fotoğraflara bakınca bir
çok yeri bilmediğini gördüğünü, 1 kişi bölgeyi biliyor
olmasına rağmen, yöredeki tarihi mekanları ilk okul
gezisi haricinde görmediğini ve çekilen mozaikleri ilginç
bulduğunu söylemiştir. 1 kişi ise yaşadığı bölgenin hiçbir
yerine daha önce bu gözle bakmadığını söylemiştir.
Görüşme yapılan öğrencilerden biri fotoğraflarla ilgili
olarak düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:
E-4. “Bölgeyi bilen bir insan olarak elbetteki birçok kareyi
neyin nerde olduğunu milimetrik şekilde ezbere biliyordum.İlginç olarak belki Soli antik kentinde çekilmiş kuş
mozaiklerini değişik buldum. Kabul ediyorum çok fazla
Kıbrıslı olarak gezmedik böyle tarihi yerleri. Ne olacak
müzede ya da soli de. Çocuktuk biz gittiğimizde oraya. Yıllar
sonra üniversitede buldum bu fırsatı.Orda farklı kazılarda
farklı şeyler de çıktı onları yakalama fırsatı buldum bu
karelerde. Görmedim değil de hiç bu şekilde bakmamıştım. O hamamın güzelliğini o limanın o açıdan çekilmesini,
duygularım kabarıyor bunları söylerken bile”.

“Fotoğraf çekme sürecinde neler yaşadınız? Çekimlerde
nelere dikkat ettiniz? Proje kapsamında çekilen fotoğraflardaki yerlerden/yapılardan daha önce görmedikleriniz var mıydı? Varsa hangileriydi?” Soruları yöneltildiğinde görüşmeciler ilk olarak çevreyi tanımıyor
olmalarından ve amatör olmalarından dolayı ilk başta
zorluk çektiklerini fakat grup arkadaşları ile çekimler
sırasında keyifli zaman geçirdiklerini ve fotoğraf çekerken çevreyi de tanıma olanağı bulduklarını söylemişlerdir.Görüşmecilerden bir kişi doğma büyüme Lefkeli olduğu için fotoğraf çekimlerindeki yapıları tanıdığını ama
diğer 14 kişi daha önce bu yapılara dikkat etmediklerini
ve tanımadıklarını ifade etmişlerdir.Görüşme yapılan 3
öğrenci ise düşüncelerini şu şekilde ifade etmiştir:
E4:Farklı açılardan çekimler almaya dikkat ettik. Siz ilk
başta silüete de dikkat edin demiştiniz. Yani fotoğrafın ana
hattında bir hamam varsa kaya parçalarından hafif yere
yatarak fotoğraf makinasını hafif kaldırarak tuşa bastığımızda kaya parçaları silüet gibi oldu. Bu biraz fotoğrafçılık
bilmeyle alakalıydı ama biz deneyerek daha önce bilmeden
bunu yaptık. Bu sayede düşündüğümüz şeyi çekmeyi deneyerek öğrendik.
K3. “Bir kere farklı farklı insanlarla bir araya geliyorsunuz.
Normalde gün içerisinde, sınıf içerisinde asla diyalogda
bulunmadığınız arkadaşlarınızla, bir grupla birlikte bir
araya geliyorsunuz. Daha sonra onlarla birlikte bu fotoğraf
çekme aşamasında binaları yapıları farklı açılardan bakıyorsunuz. Şu açı mı ? Bu açı mı? Buradan nasıl gözüküyor?
Hatta objektife ortak bakıyorsunuz hatta bazen birlikte
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makineyi tutuyorsunuz. Onun için o süreci de gayet olumlu
iyiydi. Bizim bu çalışmada hiç bir şeyin tek boyutu yoktu”.

Gölge Oyununa Olanak Sağlayan Maketler:
Görüşmecilere; “Proje kapsamında çektiğiniz fotoğrafların gölge oyununa olanak sağlayan maketlerini grup
çalışmasıyla yapacağınızı duyduğunuzda bunu nasıl
karşıladınız? Sorusu yöneltildiğinde görüşmecilerden
iki kişi haricinde tüm görüşmeciler yapacakları çalışmanın çok zor olacağını,nasıl yapacaklarını düşünüp
korktuklarını, hocalarını projeden vaz geçirmek için çok
uğraştıklarını, okul öncesi bölümü öğrencileri olarak bu
çalışmada zorlanacaklarını ifade etmişlerdir. Görüşme
yapılan 3 öğrenci ise düşüncelerini şu şekilde belirtmiştir:
K-4. “Siz bu çalışma böyle başladı , çok farklı bitebilir
demiştiniz. Ben de fotoğraf galerisi gibi bir şeye dönüşür
en fazla, daha fazla fotoğraf çekeriz diyordum. Siz orada
maket deyince eyvah dedim. Bu paniğimizi anlayıp sitresimizi azalttınız. Şimdi maket ama neden yapılır? Biri diyor
strafor. Hepsi farklı bir terim söylüyor. Bunları biz nereden
bilelim. En sonunda kartondan yapalım dedik. İlk olarak
malzemeleri aldık.Ama ben olayın gölge boyutundan bir
haberim. Nasıl bir gölge olacak bu diyorum.İnanın biz gölge
olayını maket bitti. O gün biz mimarlık fakültesindeyiz gecenin bir saati olmuş.Ferner de yok. O telefonların feneriyle
Kübra açtı. Bir tuttu. AAA gölgesi yansıyo diyerek şaşırdık.
Ve dedimki ya ne kadar cahiliz.Herkes diyor ki gölge oldu.
Tabi olur deliyorsun maketin bazı bölümlerine pencereler
açıyorsun. Tabi ki gölgesi böyle olunca çıkar. Siz de en
başta söylemiştiniz bizim amacımız profesyonel bir maket
yapmak değil, gölge yaratmak.Mesela insanların o gölgelerin içlerine girmesi, o anı yaşaması o anı tatması gibi. Tabi
biz bunu yine başta maket yapana kadar algılayamadık”
K1:Eyvah dedim hocam. Sizden duyunca. Nasıl yani? Gölge
çalışması yapacağız dediğiniz zaman ben çok korktum
açıkçası. Hiç yapmadığım bir çalışmaydı bu benim ve ilk
defa sizinle çalıştım böyle bir çalışmada. Hiç yapmadığımız için çok zorladı bizi.Çünkü o kadar dikkatli kesmemiz
gerekiyordu ki .Biz de dedik ki biz bir deneyelim ve bunu bir
başaralım eğer olamazsa hocamıza tekrar gideriz dedik,
baktık başarıyoruz devam ettik. Çok güzel şeyler öğrendim.
K-3: “Daha önce hiç böyle bir çalışma yapmamıştım.
Benim çalışmam çocuklarla çalıştığım için kağıt katlama
şeklinde olacaktı. Benim daha önce kağıt katlama ile olan
ilişkim; tek katladığım kağıt; hani katlarsın gemi yaparsın,
isimler yazarsın da parmaklarının arasında oynatırsın, tek
kağıt katlama olayım oydu. Ama bizim fakültenin fotoğrafına baktığımda daha önce sizin gösterdiğiniz örnek çalışmalara baktığımda ben onun gayet olabilecek bir şey olduğunu
düşündüm. Deneme olarak da yaptığımda ortalama 3 saat
gibi bir vaktimi aldı o çalışma. Yani çok da fazla bir vaktimi
almadı. Hiç yapıştırıcı kullanmadan oyularak yapılan bir
çalışmaydı o. Sonra onun 3 boyutlu ayağa kalkması, hayat
bulması, gölgelerinin yansıması, o çok heyecan vericiydi”.

Daha sonra görüşmecilere “Karşılaştığınız güçlükler
oldu mu? Olduysa bunları nasıl yendiniz? Nasıl yaptı-

nız? Soruları yöneltildiğinde 2 kişi zorlanmadan çok
keyif alarak bu çalışmayı yaptıklarını, 3 kişi maketin
gölgelendirme boyutunda zorluk yaşadıklarını, hocalarından aldıkları fikirler doğrultusunda çalışmaya başladıklarında yapabileceklerini anladıklarını ve ilk önce
yapacakları maketin küçük bir denemesini yaptıklarını
söylemişlerdir. 1 kişi grupla işe başladıklarında yapabileceklerini görüp iki maket yaptıklarını, 1 kişi adım adım
grupla birlikte çalıştıklarını ve hocalarına tüm aşamaları gösterdiklerini, demek ki olabiliyormuş dediklerini,
1 kişi İlk başta malzeme açısından panik yaşadıklarını
grupla birlikte mimarlık fakültesindeki arkadaşlarını
ablukaya alıp sorular sorduklarını ve yapmaya başladıklarını, maketin çizimini yaparken tükenmez kalemle
çizdiklerini ve onu düzeltmek için çok uğraştıklarını
söylemiştir. 1 kişi grup arkadaşları ile malzemeyi nasıl
keseceklerini, ölçülerini , tartışarak bulduklarını, 1 kişi
İlk başta yapamayacaklarını düşünerek panik oladuklarını ama yapmaya başlayınca bu duygularının geçtiğini, 1kişi ilk aşamada zorluk çektiklerini , çalıştıkları
yapının zorluklar içerdiğini ve deneyerek başardıklarını
söylemiştir. 1 kişi güçlükleri grupla yardımlaşarak
yendiklerini, 1 kişi çok fazla yapıp bozduklarını ve çalışarak başardıklarını, 1 kişi de güçlüklerin olduğunu,
bu sürecin düşündürücü ve zorlayıcı bir boyut olduğunu
söylemiştir.
Öğrencilere; “Profesyonel yardım aldınız mı? Aldıysanız hangi aşamada aldınız? Gölge maketlerin yapım
sürecinde neler yaşadınız?/ Nelere dikkat ettiniz?”
Soruları yöneltilmiştir. Görüşme yapılan 5 kişi maketin
yapım aşamasında yardım almadan çalıştıklarını ve
olacağını keşfettiklerini söylemişlerdir. 1 kişi ilk olarak
grubundaki herkesten farklı bir fikir çıktığını ve kargaşa
yaşadıklarını, hocalarından aldıkları fikirlerle rahatladıklarını, yanlışı görmeden doğruyu bulamadıklarını, 2
kişi maketlerin gölgelendirme aşamasına geldiklerinde
sorun yaşadıklarını, Soli tiyatrosunun merdivenlerini
yaparken işin içinden çıkamayacaklarını düşündüklerini
hocalarının verdiği bir öneri ile başardıklarını, 1 kişi
maketi kesme aşamasında arkadaşlarından yardım
aldıklarını, 1 kişi parçaların kesilmesi,maket bıçağı
kullanımı, kıvrımların verilmesi aşamasında aldıklarını,
3 kişi mimarlık fakültesindeki arkadaşlarından görüş
aldıklarını, her şeyi sorunca ve hesaplamaları doğru
yapınca olduğunu, 1 kişi proje çalışmasında başka bir
grupta çalışan arkadaşlarından birinden yardım aldıklarını ve deneyerek başardıklarını, 1kişi maketi kesme
ve ölçülerini alma konularında fikir aldıklarını,maketin
gölgesinin nasıl yansıyacağını deneyerek bulduklarını
söylemiştir.
E3: Gölge maketler? Aslında hocam biz Soli tiyatrosunun
maketini yaptığımızda dedik bunun gölgesi nasıl çıkacak?
Yansımazsa diye düşündük. Hatta sizden bir fikir aldık,
aralarını kestik.İlk başta basamak basamak aralarını
kesmemiştik ve gölge oluşmadı ve maketi 3 defa yaptık.
Aralarını kestikten sonra el feneri tuttuğumuzda gölgesini
de görmüş olduk. Bu süreçte sadece denedik. Hiç bir profesyonel yardım almadık.

“Proje kapsamında yaptığınız gölge oyununa olanak
veren maketleri çocuklarla da yapabilir misiniz? Yaparım diyorsanız bu çalışmayı hangi malzeme ile nasıl
yapardınız?” sorularına görüşme yapılan tüm öğrenciler
çocukların seviyelerine uygun olarak, farklı malzeme ve
kesici alet kullanmadan yapabileceklerini söylemişlerdir.Bu düşüncede olan öğrencilerden iki tanesi düşüncelerini ve yaşadıklarını şu şekilde ifade etmişlerdir;
K-1. “Hocam çocuklarla yapmayı isterim tabiki. Ama şimdi
onların yaş seviyeleri de benim için çok önemli. Bu çalışma
için çok önemli. Eğer 3-4 yaş ise çok zor bir çalışma olur
onlar için. Ama 5-6 yaş grubu ile çalışırsam, daha kolay yapabilirim bu çalışmayı. İlk olarak onları bir denerim. Beyaz
bir kağıt üzerinde katlayıp kesmelerini isterim.Onlara yardımcı olarak, birşeyler anlatarak, birşeyler çıkarabilirim”.

Çalışmanın çocuklarla ilgili ayağını yürüten bir öğrenci
ise çocuklarla yaptığı çalışmayı şu şekilde anlatmıştır;
K-3. “Ben bu projede en çok zevk alanlardan biriyim. Her
anı benim için heyecan vericiydi.Sizinle ilk konuştuğumuzda, acaba bu projenin bir ayağı da çocuklarla birlikte
çalışılabilir mi?diye bana sorduğunuzda, kafamda bir ışık
yandı.Evet bu proje çocuklarla birlikte de çalışılabilirdi. Ben
de ilk olarak çalışacağım anaokulun öğretmeni ve yetkili
kişilerle görüştüm, izinlerimizi aldım. Oradaki çocuklar da
sağolsun beni tanıyorlar ve seviyorlar. Ben bir sürü kağıt ve
kendi boyalarımla birlikte onların yanlarına gittim. Onlara
yaşadıkları yer olan Lefke’de kendi evlerini çizmelerini
istedim. Onlar da evlerini, arabalarını, çiçeklerini, böceklerini, hayvanlarını çizdiler. Hepsinin resimlerini inceledik,
baktık, toparladım,onlara teşekkür ettim ve daha sonra bu
çalışmaların onların karşısına farklı bir şekilde çıkacağının, onların da davet edileceğinin sözünü vererek oradan
ayrıldım. Önümde 12 tane farklı çocuk resmi vardı. Öyle
yapmalıydım ki orijinallikleri bozulmamalıydı. Ama çalışmamızda yer alması için de üç boyutlu hale gelebilmeliydi.
Ama sadece ev değildi o kadar farklı ayrıntıları vardı ki yaptıklarının. Onları bir araya getirmem gerekiyordu. Her bir
resim için ince düşünerek, onların orijinalliğini bozmadan
ve onların bütün aksesuarlarını aynı resimledikleri sıraya
koyarak, gölgeler ortaya çıkartarak çalışmaya başladım ”.

Sözlü Tarih Çalışması:
“Proje kapsamında Lefke’de yaşayan kişilerin ses kayıtlarını aldınız mı? Aldıysanız nasıl aldınız? Kayıt alma
sürecinde anlatılanlardan etkilendiniz mi?” Soruları
öğrencilere sorulmuştur. Tüm gruplar çalıştıkları
mekanla ilgili farklı kişilerden ses kaydı aldıklarını söylemişlerdir. Ses kaydı alınan kişilerin verdiği bilgilerle
aydınlandıklarını, gerçekten bölgeyi iyi bilen kişilerin
söylediklerinden etkilendiklerini, belediye başkanının
deneyim ve ilgisinden çok hoşlandıklarını,tarihi mekanların günümüze kalış öykülerini ve geçmişlerinden
etkilendiklerini,tarihi bir yapıda tarih kokan bir kişiden
o yapının ve ailenin geçmişini duymaktan etkilendiklerini,kampüsteki bir binanın yatılı okuldan fakülteye
dönüşüm serüvenini duymaktan, kaymakamlık binasının
geçmişini bölge kaymakamından dinlemekten ve proje
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sonunda tüm grupların aldıkları ses kayıtlarının sergi
salonunda bir akış içinde duyulmasından etkilendiklerini
söylemişlerdir.
E-3. “Belediye başkanından ses kaydı almıştık. İlk başta
mademki belediye başkanına gidiyoruz, güzelce hediyemizi
alalım dedik ve bir çiçek yaptırdık. Ve hep beraber toplanarak belediye başkanına gittik. Ben bu yaşıma kadar ne bir
belediye başkanı, hani yüksekte biri olsun hiç kimseye gidip
de bir ses kaydı yapmak, ona soru sorma , hiç böyle bir şey
görmemiştim. Bu ilk olduğu için içimizde bir heyecan vardı.
Acaba bizi nasıl karşılayacak, verdiği cevaplar nasıl olacak,
bizi tatmin edecek mi?diye. Sonra yanına gittik. Sorularımızı yönelttik. Gerçekten çok sıcak davrandı bize. Hani bir
belediye başkanı değil de bir abi gibi, Lefke’de yaşayan bir
birey gibi çok güzel bilgiler verdi bize”.

“Lefke’de yaşayan kişilerin ses kayıtlarını alırken
onlara ne gibi sorular sordunuz? Sergi sırasında ses
kayıtlarını duyabildiniz mi? İzleyenlerden bu seslerle
ilgili soru soran oldu mu?” sorularına görüşme yapılan
tüm öğrenciler, akıcı bir ses kaydı alabilmek için genel
olarak sorularını en başta sorduklarını belirtmişlerdir.
Sorularında o bölgenin ve çalıştıkları mekanın tarihi,
adının nereden geldiği, kimler tarafından yapıldığını
sorduklarını söylemişlerdir.Öğrenciler, sergi sırasında
daha çok maketler dikkat çekse de ses kayıtlarının da
duyulduğunu, izlemeye gelen kişilerin çok kalabalık
olması nedeni ile seslere fazla dikkat edilmediğini,
ortam biraz sakinleşince seslerle ilgili sorular sormaya
başladıklarını söylemişlerdir. Gölge maketlerin başında
duran öğrencilerden 1’i (E-3) salonun açılması, ses
kayıtlarının duyulması ve gölge maketlerin görülmesinin aynı anda oldu ve konuklar maketleri gezerken
sesleri de duyabildiler demiştir. 1 kişi (E-6) ses kayıtları
rahat duyuldu. İçerisi çok kalabalık olduğu için seslerin
anlaşılmadığı yerleri projede görevli bizler tamamlayıp
anlattık derken, 1 kişi (E-7) maketler ve fotoğraf sergisine olan ilginin ses kayıtlarına olan ilgiyi azalttığını
düşündüğünü söylemiştir. 1 kişi (K-1); “sergiyi gezen bir
kişi bana sesler duyuyorum bunlar nedir? Diye sordu.
Ben de gördüğü maketleri tanıttığını söyledim. O da çok
güzel düşünülmüş bir fikir olduğunu söyledi”. 1kişi (K-6)
“Ben dışarıda görevliydim. Bir arkadaşım konuk olarak
gelmişti. Dedi ki bu ses ne sesi? İnsan bir müzik koyar.
Ben de bak bir kulak ver dedim. Ne anlatıyor olabilirler? Kulak verdiğinde sesleri ve nedenini anladı”. 1 kişi
(K-6) Sergiyi gezen bir çift, ses kayıtlarını internette mi
buldunuz diye sordu? 1 kişi de Kıbrıslı bir hocasının dinlediği sesleri tanıyarak onunla ilgili sorular sorduğunu
söylemiştir.

Sergileme:
Öğrencilere, “fotoğraf sergisinde, sergilediğiniz fotoğraf ve maketlerle ile ilgili izleyenlerin düşüncelerini
aldınız mı? Yanıt evetse, sergilenen fotoğraflara ve
gölge maketlere izleyicilerin tepkileri nasıldı?” soruları
sorulmuştur. Öğrencilerin tümü yakınları ve arkadaşla202

rını davet ettiklerini ve onlardan fotoğraf ve maketlerle
ilgili düşüncelerini aldıklarını,seyircilerin okul öncesi
öğretmenliğinde okuyan bir öğrenciden bu yapılanları
beklemediklerini söylemişlerdir.
Görüşme formu uygulanan öğrencilerden 1 kişi bu
kadar sade bir malzemeyle bu kadar ilgi çekebildik
demiştir. 1 kişi (E-1) çevresindeki herkesi davet etmeye
çalıştığını gelenlerin sergiyi izledikten sonra Lefke’yi
daha iyi tanıyıp buraları merak edip gidip gördüklerini,
1 kişi projenin ilk yapım aşamasında siz okul öncesisiniz bu maketler de ne dediklerini, daha sonra maketler
ortaya çıkınca şaşırdıklarını, 1 kişi hep olumlu tepkiler
aldıklarını, 1 kişi izleyenlerin o güne kadar okulda
gördükleri en güzel sergi olduğunu söylediklerini dile
getirmiştir. 2 öğrencinin sergi günü ile ilgili izlenimleri
şu şekildedir:
E-7. Şimdi fotoğraflar çok ilgi çekti. Bir hocamız şöyle bir
şey sordu. Burası neresi dedi? Sorduğu Lefke belediye
binasının fotoğrafıydı. Hocam belediye binası dedik. Belediye binası olduğunu söyleyince burayı ben hiç bu açıdan
görmemiştim dedi. Bu şekilde düşüncelerini almak gelen
misafirlerin ister istemez insanı şaşırtıyor. Çünkü biz ilk
defa gitmişiz Lefkeye, ilk defa gördüğümüz bir binanın
fotoğraflarını çekmişiz , böyle güzel tepkiler görmek bizi
çok sevindirdi.
K-3. Minik anaokulu öğrencilerini, kendi çalıştığım grubu
gezdirdim. En son kendi çalışmalarının olduğu masaya
götürdüm onları. Çünkü sergi ortamından hemen ayrılmalarını istemiyordum. Ama başlangıçta orayı gösterirsem
o zaman çok etkisi olmayacaktı. Biz miniklerle öncelikle
fotoğrafları gezdik. Daha önce bunu görmüş müydünüz?
Şunu görmüş müydünüz? Daha önce hangilerini biliyordunuz? deyip bu sorularımla ilgili olumlu dönütler aldım. Bir
büyük grupların yaptığı çalışmalar bir de kendi yaptıkları
vardı. Kendi çalışmalarının başına geldiklerinde çok
heyecanlandılar. Çünkü daha önce sadece kağıt üzerinde
iki boyutlu olan çalışma, artık üç boyutlu, masa üzerindeydi. Kendi resimlerini bulmaya çalıştılar. Evlerini tanımaya
çalıştılar ve ellerindeki fenerlerle kendi gölgelerini oluşturdular ve gölge oyunu oynadılar.

Öğrencilere, “Maketlerinizin başındayken hangi duyguları yaşadınız? Sergileme sonundaki duygularınız
nelerdi?” Soruları sorulmuştur. Olumlu duygularını
dile getiren öğrencilerden 1 kişi kendi yaptığı bir şeyi
herkesin izlemesinden dolayı gururlandığını, 2 kişi ilk
başta acaba beğenilir mi diye çok heyecanlandığını ve
başardık diye düşündüğünü, 1 kişi demek ki yapabiliyor muşum duygusu yaşadığını, 3 kişi sevinç ve mutluluk duygusu yaşadıklarını, müthiş bir şey olduğunu
söylemişlerdir. 1 kişi yaptıkları çalışmanın koltuklarını
kabarttığını ve böyle bir çalışmayı yapmanın aklının
ucundan bile geçmeyeceğini, 1 kişi bir çalışmaya ilk
defa tüm arkadaşlarının hiç eksiksiz geldiğini, yorucu
ama çok güzel bir iş çıktığını söylemiştir. 3 öğrenci ise
duygularını şu şekilde belirtmiştir:
K-6/K-8. Hocam açıkçası müthiş bir şeydi. İlk defa böyle
birşey yaptığım için, bir de hani kimse olumsuz bir şey söy-

lemedi. Liseden öğrenciler geldi. Anasınıfı ve öğretmenleri
geldi harika şeyler başarmışsınız dediler. Kendimle gurur
duydum. Birbirimizi tanıdık. Neler başarabileceğimizi
gördüm.
E-4: Ne ekersen onu biçersin sözü vardır.Meyvelerini toplamak gibiydi. Başlangıcını düşünüyorum olur muydu? Olmaz
mıydı? Günlerce çalıştık, toplandık. O gün geldiği zaman
sabah 7-30 da olduk. Aslında bir anlamda kaynaştırma projesiydi. Çünkü halkı aldık yukarıdan aşağıya getirdik. Lise
öğrencilerini getirdik. Lefkenin ürününü öğrenciler tanıdı.
Maketleri gören Lefke belediyesinde yer alan mimarlar
bile şaşırdı. Kaynaştırma adında tüm sivil toplum örgütleri,
hocalarımız oradaydı. Bütün bunların mükemmel gitmesi
hepimizi sevindirdi. Meyvelerini de bu şekilde almış olduk.
K-1. Hocam maketlerin başındayken inanın çok heyecanlıydım ben. Kapılar açıldı. Biz el fenerlerimizi yaktık. O an
benim sanki kalbim çıkacak. Baktım herkes yukarıdan
tek tek başladı gelmeye ve ben en önde olduğum için çok
kalabalıktı. İnanılmaz bir kalabalıktı. Anlata anlata bir hal
olduk.Ve insanlar gezerken o kadar hayranlıkla bakıyolardıyki ara ara sorular sordular bana. Bu gölgeyi bana
tam net çekermisin dediler.Yani böyle çok ilginç gördüler
bu çalışmayı.Gölge oyununu da gerçekleştirmiş olduk
seyircilerle.Ve İş bankası, Aspava v.b çalışmalara inanılmaz
bakıyorlardı.Bunları siz mi yaptınız gerçekten diyorlardı.
Evet dediğimizde, çok zor oldu mu diye soruyorlardı. Ben de
çok eğlenceliydi ama bir o kadar da zordu dedim. Yani çok
olumlu şeyler aldım ben gezenlerden.Gelen misafirlerimizden sayılı kişiler de vardı.Ve onlar detaylı sorular sordular.
Buraya özellikle mi gittiniz? Fotoğraflarını mı çektiniz?Evet
dedim. Gerçekten detaylı baktılar. Hatta bazı maketleri
çevirdiler elleriyle ve detaylı baktılar.Ben çok mutlu oldum.
Bizim grubumuzla çalıştığımız binayı sordular.Bir kişi ben
bu binanın yanındaki ağaçlara hiç dikkat etmedim ve etmiyoruz diye eleştirdiler kendilerini.Onlarda bu çalışmayla
Lefke’yi çok farklı gördüklerini söylediler bize.

Panel:
“Son bölümdeki paneli izlediniz mi? İzlediyseniz panelde
anlatılanlarla yaptığınız etkinlikler arasında bağ kurabildiniz mi?” Soruları sorulan öğrencilerin tümü paneli
dikkatli bir şekilde izlediklerini ve panelde anlatılanlarla yaptıkları çalışma arasında bağ kurabildiklerini
söylemişlerdir. 1 kişi kendi çalışmasından söz edilmeye
başladığında daha dikkatli dinlediğini, 1 kişi bilgilendiklerini ve etkilendiklerini, seyircilerin ve projeyi yapanların yapılanların ne olduğunu duymuş olduklarını, 1
kişi yaptıklarının ve anlatılanların birbirini desteklemiş
olduğunu, 1 kişi çok etkileyici ve bağlantılı olduğunu, 1
kişi ise panelde anlatılanların yapılan çalışma ile bağlantılı ve sergideki her maketi anlatan nitelikte olduğunu
söylemişlerdir.

Çalışma Öncesi ve Sonrasındaki Duygu ve
Düşünceler:
Öğrencilere, “Çalışma başlamadan önce yaşadığınız
yer olan Lefke ile ilgili duygu ve düşünceleriniz nelerdi?
Olumlu ya da olumsuzsa bunda neler etkiliydi? Çalışma
sonunda duygu ve düşüncelerinizde bir değişiklik oldu
mu? Olduysa bunlar nelerdir?” soruları yöneltildiğinde; 1 kişi, Lefkenin sakinlik arayanlar için güzel bir yer
olduğunu, bir yıllarının sakin hiç bir yeri görmeden
geçtiğini, yapılan çalışmadan sonra yaşadıkları yerin
ne kadar güzel bir yer olduğunu anladıklarını, 1 kişi;
Lefkede daha önce zaman geçiremediği halde aslında
gezilecek görülecek yer olduğunu anladığını, 2 kişi bir
an önce okulu bitirip gideyim derken yaşadığı çevreyi
öğrendiğini, 1 kişi Lefke ile ilgili bakış açısının değiştiğini, 1 kişi olumlu yönden etkisi olduğunu söylemiştir. 3
öğrenci ise duygularını şu şekilde belirtmiştir:
K-2. Benim ikinci senem burada. Geçen sene hiç Lefkeye
bu açıdan bakmamıştık. Hep olumsuz bir gözle bakmıştık.
Böyle olumlu, güzel yanlarına bakmamıştık. Ama Lefke
panelinden sonra, hani Lefkenin güzel tarihi yerlerini
keşfettik. Ondan sonra güzel binaları, Lefke hakkında daha
fazla bilgiye sahip olduk. Ben geçen sene transkriptimi alıp
geçiş yapacağım demiştim. Ve kardeşim geldi diye geçiş
yapmadım. Bu sene kardeşimle birlikte geçiş yapacağım
demiştim ama artık geçiş yapmayacağım. Farklı gözlerle ve
duygularla biz de Lefkeli sayılabiliriz artık.
K-6. Ben Lefkoşadan geldiğim için Lefke daha alt düzey bir
yerdi benim için. Senenin başında hiç kimseyle görüşüp
konuşmuyordum.Aslında sosyal bir insanımdır.Burası çok
küçük bir yer. Gidilecek yer çok az . Lefkeyi bu dönemin
başında sevmeye başladım.Bu çalışma da bana her yerini
sırasıyla bilmemi ve sevmemi sağladı.Bana panelin en
büyük kattığı şey okulu ve Lefkeyi tanımam oldu.Lefkeli gibi
hissetmeye başladım kendimi.
E3: Hocam Lefke ile ilgili hiçbir doğru dürüst düşüncem
yoktu. Bir an önce okulu bitirip çekeyim gideyim istiyordum.
Köy hayatı ve köy yaşamı diyordum. Hani gidip fotoğrafları
çekince tarihi yerleri, buralarda da güzel şeyler varmış,
tarihi dokuları, en basiti eşsiz bir manzarası, doğayla içiçe,sizle beraber de bunların fotoğraflarını çektiğimizde çok
fazla değil ama güzelliklerini görmemi sağladı.

“Çalışma başlamadan önce Lefke’nin tarihi ile ilgili
bilginiz var mıydı? Çalışma sonuyla kıyasladığınızda
tarihi yerlerle ilgili daha bilgili olduğunuzu düşünüyor
musunuz?” sorusu karşısında 13 kişi yaşadıkları yerin
tarihi ile ilgili bilgili olmadığını, 1 kişi Soli dışında bilgi
sahibi olmadığını ve Lefke bölgesini görmediğini, 1
kişi ise Lefkeli olmasından dolayı bilgi sahibi olduğunu
söylemiştir. Öğrencilerden biri duygu ve düşünceleri ile
ilgili şunları söylemiştir:
E-7. İki senedir buradaydık, burada yaşıyorum ama buranın
hiç bir güzelliğini görmedim. İlk başlarda çok sıkıcı geliyordu. Şu anda bile bazen sıkıcı geldiği ortamlar olabiliyor ama
bu çalışma bu panel hani gezdim ve buralarda varmış diye
güzel yanlarını da gördüm. Bu çalışmayla bunları gördüm.
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Hani bizi burada yaşanabileceğini gördük. Diğer taraflara
gittiğimiz baktığımız zaman bu olanaklar yok, tam yaşanılacak yerin içerisindeymişiz. Bunu fark ettik. Çok güzel oldu.

Öğrencilere, “Daha önce yaptığınız çalışmalarda sanat
etkinliklerinden yararlanmış mıydınız? Yararlandıysanız
bu hangi sanat alanları ile ilgiliydi? Soruları yöneltilmiştir. 10 kişi bu çalışmaya kadar sanat etkinlikleri ile ilgili
bir çalışmaya katılmadıklarını, 1 öğrenci sanat etkinlikleri ile ilgili olarak daha önce resim yaptığını, 2 kişi
böyle bir çalışma boyutunda olmasa da sanat etkinliklerine öğretmenlik yapmalarından dolayı yatkın olduklarını, 1 kişi meslek liseli çıkışlı olduğu için katılmadığını
ama bir kere ebru çalışması yaptığını, 1 kişi iş eğitimi
derslerinde yapmaya çalıştığını söylemiştir.
Öğrencilere “Bu projenin, yaratıcılık ve geliştirilmesi
sürecinde etkisi olup olmadığını düşünüyor musunuz? Neden?” Sorusu sorulduğunda; 4 kişi bu sürecin
kesinlikle yaratıcılıklarını geliştirdiğini, 1 kişi böyle bir
çalışmada fikir üretip bir ürün elde ettiklerini, bunun
da yaratıcılık olduğunu, 1 kişi bu çalışmadan sonra bir
konuyla ilgili bir fikir üretirken birçok koldan ilerleyebildiğini gördüğünü, 1 kişi bu çalışmanın yaratıcılık
boyutunun fotoğraf çekmede sanatsal yönü aramamızla başladığını farklı yönde bakmayı sağladığını, 1 kişi
düşünmenin yaratıcı düşünceyi ortaya çıkardığını ve
yaratıcı olmak için deha olmanın gerekmediğini, 1kişi bu
süreçte insanın yaratıcı düşünceye girdiğini, 1 kişi fikir
üretip nasıl yapacağını belirlerken görme ve düşüncenin geliştiğini, bakış açısı ve tecrübe kazandığını, 1
kişi çocuklarla çalışırken yaratıcılığımı nasıl kullanacağımı öğrendiğini, 1 kişi fotoğraf çekme ile farklı bir
bakış açısı kazandığını, insanın olumlu yönlendirmeyle
yapamayacağı bir şey olmadığını, 1kişi çalışma bittikten
sonra bu olayın ince ayrıntısını ve yartıcılık boyutunu
daha çok farkettiğini, 1 kişi ise ilk başta elimizde sade
bir fotoğraf vardı.Bunu ne yapacağımızı düşünüyorduk
ve düşüncelerin geliştirilmesi ile projeyi tamamladık
hem de yaratıcı düşüncemizi geliştirdiğini söylemiştir. Öğrencilerden 4 tanesi yaratıcılık kavramı ile ilgili
düşüncelerini şu şekilde ifade etmişlerdir:
K-4. “ Dersin adı yaratıcılıktı. Yaratıcı olmak için deha
olmaya gerek yok denmişti bize. Herkes doğuştan yaratıcı
değildir.Yaratıcılık sonradan da kazandırılabilir denmişti.
Mecbur kaldı herkes düşünmeye. Birşeyler düşünmek
durumunda kaldılar bu projede. Düşünmek zaten yaratıcı
düşünceyi ortaya çıkardı. Ne yaratabiliriz? Ne üretebiliriz?
diğer aşamalardada müzik aşamasını düşünmek yeme
kültürünü düşünmek bile bir yaratıcılıktı. Bu planlamayı
kağıt üzerinde yapmak bile yaratıcılıktı. Bunların hepsi tek
tek düşünüldü. Bunları düşünmek bile tek tek yaratıcılıktı. Arkadaşlarımdan bir kısmı tiyatroyu yaptı ama duvara
gölgesi yansımadı bunu hesaplamak nereden açarsan nasıl
yaparsan gölge oyununa olanak vereceğini araştırmak
oynamalar yapmak ilk aşamada çok zor oldu ama ondan
sonra kaliteli bir biçimde oluştu. Düşündük planladık yaptık. Bunların hepsi yaratıcılığın kapsamı içinde bulunmaktadır bence”.
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K-3. Evet düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Genelde
ben yaratıcılığın bir problem ya da bir duruma tepki yani
bir şeyin eksikliğinde ortaya çıktığını düşünüyorum. Sizden
böyle bir şey geldiğinde böyle bir bitirme çalışmamız olsa
nasıl olur dediğinizde o artık bir durumdu. Ve buna göre
sonuçlanması gerekiyordu. Beynin farklı üretici süreçleri
başlamıştı. Baktığın yere farklı bakıyorsun.Daha önce
herkes strafor karton, maket bıçağı ve neşter karton eline
almıştır. Ama o anda artık siz önünüzde bir fotoğraf var ve
sizin o fotoğrafı çektiğiniz bakış açısına göre üç boyutlu
bir eser meydana getirmeniz gerekiyor. Tabiki siz yaratıcı
sürecinizi ortaya koymazsanız o zaman sonuç sonuç olmayacaktır.Sonuç da çıktığına göre demek ki biz yaratıcılık
açısından bir şeyleri geliştirmişiz.
K-2. Mesela ilk olarak fotoğraf çekme ile başlayayım. Biz
fotoğraf çekerken tek bir bakış açısıyla çekerdik. Ama
anladık ki bir fotoğraf çekilince tek bir gözle değil, farklı
açılardan, hani kimsenin hiç görmediği açıdan çekmeye
çalıştık. Ben bunu daha önce hiç yapmamıştım. Ama en
azından bu projeden sonra ben bir fotoğrafı düz karşısına
geçip çekmeyeceğim. Güneşin farklı açılarından çekmeyi
de öğrendim. Bunun yaratıcılığımı da geliştirdiğini düşünüyorum. Şunu öğrendim; bir insanın yapamayacağı şey
yoktur.
K-6. Bu çalışmada en etken bence yaratıcılıktı. Neden
derseniz bildiğimiz bir yapıyı yapmaya çalıştık onun aynısını
yapmış gibi görünsekte biz ona çok şey kattık.Bir sürü
fikir ürettik.Köşegeni şöyle olsun v.b. Çalışma ilk baştan
fotoğraf çekme boyutundan itibaren yaratıcılıkla ilgiliydi.
Onlar tamamiyle bizden çıkmış bir eserdi.Bizim yaptığımız
eserlerdi.Hiç kimsenin bir etkisi yoktu.Daha önce gördüğümüz bir şey değildi. Bir grup çalışması içindeydik ilk defa.
Bu görüldüğü için de okul bu çalışmaya sahip çıktı.

Tartışma ve Yorum
Elde edilen bulgulara bakıldığında çalışmaya katılan
öğrencilerden büyük bir çoğunluğu, yaşadıkları yerle
ilgili hiç bir ilgi ve bilgilerinin olmadığını, daha çok
küçük bir beldede yaşamanın verdiği olumsuz bir bakış
açısı ile yaşadıkları yere yaklaştıklarını söylemişlerdir.
Öğrenciler, çalışma sürecinde yaptıkları araştırmalar,
fotoğraf çekimleri, maketler, sözlü tarih çalışması,
sergileme ve panel ile yaşadıkları yere daha farklı bir
gözle bakmaya başlayıp farkındalık kazandıklarını
söylemişlerdir. Çevrelerine sanatsal bir bakış açısıyla
baktıklarında, yaşadıkları yerle ilgili ön yargılarının
değiştiğini ve çevreyi daha iyi tanıyarak, yaşadıkları yeri
benimsediklerini dile getirmişlerdir. Çalışmada yer alan
Lefkeli öğrenciler ise; çocukluklarından itibaren çok iyi
bildiklerini düşündükleri pek çok yere bu bakış açısıyla
bakmadıklarını söylemişlerdir. Sanatın en önemli etkilerinden biri farkındalığı artırması ve kişiye perspektif
kazandırmasıdır. Sanat yoluyla yapılan çalışmaların
çevreyi fark etme ve yaşanılan yer ile ilgili daha farklı bir
bakış açısı geliştirme yönünde farkındalık geliştirdiği,
yaşanılan yerle olan bağı sağladığı söylenebilir.

Bunun yanı sıra öğrenciler özellikle sözlü tarih çalışması ile çalıştıkları mekan ve kişiler arasında bağlantı
kurduklarını, bu çalışmanın onları heyecanlandırdığını
söylemişlerdir. Öğrenciler daha önce sözlü tarih çalışması yapmadıklarını, bazı öğrenciler kendi çalışmalarını
anlatan bu kişilerle yaptıkları röpörtaj öncesi ve sırasında çok heyecanlandıklarını dile getirmişlerdir. Bu nedenle sanatsal süreçlerle desteklenmiş bu tür sanatsal
çalışmaların öğrencilerin yaratıcılıklarını, özgüvenlerini
geliştirdiği ileri sürülebilir.
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Gürkan (2013:294) öğretmenlerin birlikte çalıştıkları
öğrencilerle ilgili gözlemlerinde; grup olarak çalışma
yapmak, grubun etkin bir üyesi olmak, sorumluluk
almak ve yerine getirmek, işbirliği yapmak, araştırmak, keşfetmek, verileri analiz etmek ve sentezlemek,
bilgiyi organize etmek, yeni formlara koymak ve etkin
bir biçimde sunmak gibi beceriler yönünden yetersiz
kaldıklarını belirtmektedir. Bu nedenle proje yaklaşımı ile becerilerin kazandırılmasında öğrenciye olanak
tanındığını, öğretmen ve öğrencilerin süreç içerisinde
ortaya çıkan sinerji sayesinde birlikte geliştiklerini söylemektedir. Grup dinamiğine dayalı ve proje yaklaşımı
ile yapılan çalışmalar, bu yaşantıyı paylaşan öğretmen
adayları için süreç içinde önem taşımaktadır. Yapılan
bu çalışmada öğrenciler grup çalışması içinde birbirlerini daha yakından tanıdıklarını, hiç tanımadıkları,
konuşmadıkları kişilerle konuşup arkadaş olduklarını
belirtmişlerdir. Bu tür çalışmalarla hem öğrencilerin yaratıcılıkları gelişebilir hem de işbirliğine dayalı
çalışmalar öğretmen adaylarına katkı sağlayabilir. Bu
nedenle sanat yoluyla yapılacak bu tür çalışmalara
gereksinim vardır.
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LİSANS DÜZEYİ SANAT EĞİTİMİ DESEN DERSİ
UYGULAMALARINDA GÖLGENİN İMGESEL
KULLANIMI: BİR OLGUBİLİM ÇALIŞMASI
IMAGINARY USE OF SHADE IN DRAWING
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ÖZET ABSTRACT
Desen, ister gerçekçi gözleme dayalı etütler olsun,
isterse imgesel bir takım kurgular olsun sanat eğitiminin temelini oluşturan bir başlangıçtır. Bu öncül
niteliği nedeniyle desen teorisi ve uygulamaları, lisans
düzeyi sanat eğitimcisi yetiştirme programlarında
birer öğretmen adayı olan öğrencilerin, seçecekleri
ana sanat dallarında da ifade biçimlerini güçlendirebilecekleri bir biçimde yetişmeleri amacıyla ilk
yılın iki yarıyılında da yer almaktadır. Desen dersinde
önce gözleme dayalı daha sonra bellekten çalışmalarla sürdürülen programın teorik boyutu, sanatın
temel ilkeleri ve öğeleri üzerinde temellendirilmiştir.
Bütün bu öğeler dikkate alındığında ışık-gölge, gerek
gözleme dayalı gerekse imgesel çalışmalarda anlatımı
güçlü kılan temel bağlayıcı unsur halini almaktadır. Bu
yaklaşımla derste gölgenin nasıl oluştuğu bilgisinin
yanı sıra düşen ve bağıl (öz) gölge örneklerinin sanat
tarihinde nasıl uygulandığı ve nasıl değişime uğradığı
bilgisi üzerinde de durulmaktadır.
Görsel algılama ve yaratma süreçlerinin yapılandırılmasında doğayı ya da düşünceyi somutlaştırma çabalarının formu tanımlayan, tamamlayan ve onu mekâna
bağlayan temel unsuru salt gölgedir. Yanılsamacı ve
temsili niteliğinin ötesinde bir imgesel değer olarak
gölgenin sanatsal uygulamalarda anlatımı güçlendiren
salt bir ifade öğesi olarak uygulamalara katılması,
öğrenilen teorik ve uygulama bilgilerinin özümsenerek
kendi sanat anlayışlarını oluşturabilmeleri açısından ders programının gerekliliklerinden biridir. Bu
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gereksinimlerle bu çalışmanın amacı, gölgenin sanatın
temel öğelerinden biri olarak kullanımının yanı sıra
imgesel bir anlam yaratmakta kullanılabildiğinin
kavratılması ve bu olgunun öğrencilerce nasıl anlamlandırıldığının ortaya koyulmasıdır.
Bu amaç doğrultusunda Uludağ Üniversitesi Resim-İş
Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinden ölçüt örneklem yoluyla 10 öğrenci belirlenmiştir. Bu çalışma
kapsamında üç hafta süreyle, alışılagelmiş biçimsel ve
sanat tarihsel teorik yapının yanı sıra gölgenin imgesel
bir öğe olarak kullanılabileceği bilgisi ve örnekleri
verilerek öğrencilerin ortak bir olguyu deneyimleyebilmeleri sağlanmıştır. Olgubilim çalışmasının veri
toplama sürecinde öğrenci çalışmaları betimsel analiz
yöntemiyle incelenmiş ve gölgenin imgesel anlatımları
konusunda öğrencilere yazdırılan metinler incelenmiştir. Elde edilen veriler, kuramsal çerçeveye dayandırılarak yorumlanmıştır.
Whether it is realistic and observational works or
some imaginary fictions, drawing is one of the basics
of art education. Due to its pioneering quality, drawing is among the required courses of both semesters
in the first year in order to train the students who are
prospective teachers in art teacher training programs
at undergraduate level so that they can intensify their
expressions in their main art major. Maintained through
first observational and then imaginative works in
drawing course, the theoretical aspect of the program
is based on the fundamental principles and elements of
art. Taking all these elements into consideration, light
and shade become the key binding component which
strengthens the expression in both observational and
imaginary works.
As well as teaching how shadow occurs, it is underlined
in the class how cast and form shadows have been
applied in art history and how they have changed. Shade
itself is purely the main component through which the
form is defined, complemented and bound to the place
by the effort to reify the nature or an idea in construction of visual perception and creation processes. As an
imaginary value beyond its illusory and representational
quality, the fact that shade is included in applications as
a sheer expression element which reinforces expression in art applications is a requirement of the syllabus
in order that the students can internalize the theory and
application and form their own understanding of art.
The purpose of this study with these requirements is
to show that shade can be used to create an imaginary
expression along with its use as a basic element of art
and to reveal how this concept is interpreted by the
students. In line with this purpose, 10 students were
chosen through criterion sampling from freshmen in
the Department of Art Education at Uludağ University.
Within the scope of this study, students were made
to experience a common concept for three weeks by
providing them with the information and examples that
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shade can be employed as an imaginary element as well
as ordinarily formal and art historical theoretic structure. In data collection process of the phenomenological
study, students’ works were examined via descriptive
analysis method and their explanations were analysed
about their imaginary expressions. The collected data
were interpreted based on theoretical framework.

GİRİŞ
Algıda Gölge
Algılama gibi diğer tüm görsel eylemler de göze, algılamaya dolayısıyla ışığa bağlıdır. Bu bağ, doğan ışıkla
(kaynaktan gelen) olsun, yapay ışıkla olsun bir şekilde
görmemizi, boyutları algılamamızı, nesnelerin aralarındaki ilişkileri kurup, yorum yapabilmemizi sağlar ve
dolayısıyla bütün bir bilinç oluşturmamızın en temel
kaynağı olur. Güneş kaynaklı yani doğan ışık dediğimiz
ışık, olağanüstü fiziki özellikleri sebebiyle dünyanın fiziki
devamlılığını sağlarken, bitkisel hayatı dolayısıyla insani
hayatının da sürekliliğini getirir. Işığın bu denli önemli
oluşu insanoğlunun onu araştırmaya ve ondan daha
fazla faydalanmaya çalışmaya itmiştir. Fen bilimleri,
biyoloji, kimya gibi birbiriyle bağıntılı birçok bilim dalının
(alanının) araştırmalarına temel kaynak oluşturan
güneş kaynaklı ışık, görsel sanatların da temel öğelerinden biri olmuştur.
Görsel sanatlarda ışık, nesneleri aydınlatan, gölgeli
alanlar yaratarak üçboyutlu algılanmasını sağlayan ve
onları zemine bağlayıp varlıklaştıran tek elemandır.
Nesnenin iki boyutlu resim yüzeyinde üçüncü boyutu
kazanması; ışık, aydınlık, gölge, gölgelendirme, bağlı ve
atılan gölge gibi kavramlarla açıklanmaktadır (Arnheim,1997). Işık ve gölge; form, biçim ve renk gibi temel
sanat öğelerinden biridir. Her öğenin kendi alt elemanları vardır ve bu elemanlar, onu daha kolay kavranır,
üzerinde düşünülür bir kavram haline getirir. Tunalı
(1981, s.54) resim sanatında ışık kavramını kompozisyondaki ikili işlevi bakımından ele almaktadır. İlki
figürlerin ya da nesnelerin plastikliğini sağlayarak, öncü
önemde figürler elde etmek, ikincisi kompozisyonda
arkadan öne doğru ışık sağlayarak derinlik etkisi kazandırmak böylece ön plan arka plan olmak üzere iki ayrı
plana bölünmektedir. Tunalı’ya göre resimde arkadan
öne doğru uzanan ışığın temel öğe olarak kullanılması
ilk Masaccio ile başlamış ve izlenimcilere kadar böyle
devam etmiştir. Tunalı (1981, s.54)
Görsel algılama ile ışığın şiddeti, aydınlık ve karanlık
diye adlandırılan durumlar ortaya çıkmaktadır. Tüm şiddetiyle en aydınlık ışığın beyaz olduğu var sayılırsa, en
karanlık durum da siyahtır. Bu beyaz ve siyah arasında,
on ton değeri olduğu düşünülmüş ve bu ara tonlara, ‘gri’
ismi verilerek kavramlaştırılmıştır. Nesnelerdeki en
ışıklı alanlar form olarak ne kadar düz olursa olsun hiçbir zaman tamamen bembeyaz olmayacağı gibi dokusu

sebebiyle mutlaka içinde gri tonları verecek karanlıklar
oluşacaktır. Griler, sadece bu sebeple olmasa da görsel
algılamada nesneler üzerinde daha büyük alanlar kaplamaktadırlar. Nesnenin üçboyutlu oluşu ve bu boyutların gözle algılanması sonucu, ışıklı ve gölgeli bölgeler
oluşacaktır ve bu nesne, gerçekte var olan bir zeminde
duran, gerçek bir nesne ise bir ışık kaynağından gelen
ışık sonucu bir de düşen gölgeye sahip olacaktır.
Bir nesneye üçüncü boyutu veren, onun plastik (yani
şekil alabilen, şekil verebilen, değişebilen) özellikleridir.
Bu plastik yapı ve bu ışıklı (aydınlık) ortam, hem nesne
hakkında tam bir bilgi verir hem de nesnenin mekândaki
varlığını algılamamızı sağlar. Bu algılamayla nesnenin bulunduğu mekândaki ışıklılığı sonucu aydınlık
ve karanlık yerleri belli olur ve nesne plastik bir yapı
kazanmaktadır. İşte tüm bu aydınlık-karanlık durumlar,
başka bir deyişle nesnenin sahip olduğu ışıklı-gölgeli
bölümler ister çizgisel ister lekesel olarak resmedilsin,
onu tüm boyutlarıyla algılayıp resmetmemize ve böylece
ona sahip olmamıza neden olmaktadır (Atalayer, 1994).
Nesnenin nerede durduğu, ışık kaynağına uzaklığı,
kaynakla arasında herhangi bir nesne olup olmadığı bilgilerine sahip olmak, gölgelerin önemini ortaya
çıkarır. Bu durumu çözümlemek, ışığı görmekle değil
gölgeyi görmekle mümkün olmaktadır. Çünkü boyut
kazanacak obje, ona hacim verecek boyutlardan birinde
eksik gölgelenmişse onun algılanması zorlaşır hatta
imkânsızlaşır. “Bir nesnenin iki boyutlu ya da üçboyutlu
algılanmasını, yani nesnenin formunu ortaya çıkaran,
gerçekte ışık değildir, gölgedir.”(Kılıç, 2003, s.14).

Gölge Türleri: Bağıl Gölge ve Düşen Gölge
Gölge, sanat kuramcısı Arnheim’ın tanımlamasına göre,
bir nesnenin önünde ya da üzerinde uzanıyormuş gibi
ve nesnenin kendininkinden ayrılan ve farklı olan renk
ve aydınlık değerlerine sahipmiş gibi görünen karanlığın bir katmanıdır (Arnheim, 1997). Nesne üzerinde
kaynaktan gelen ışıkla oluşan gölgeye, “bağlı gölge”
denir. Fiziki olarak bağıl gölge, şekli, mekânsal yönelimi
ve ışık kaynağına uzaklığı sayesinde kaynağını aldıkları
nesneleri doğrudan kaplar (Arnheim, 1997). Bağlı gölge,
resim çalışmalarının ilk başlarında her tasarımcının
önemle üzerinde durduğu ve nesneyi tüm boyutlarıyla
algılayıp resmetmeye yarayan bir kavramdır. Bu iki gölgenin ayrımı ilk defa nesnenin üzerinde oluşan gölgeye
‘birincil gölge’, nesne tarafından yansıtılan ve arkasında
oluşan gölgeye ‘ikincil gölge’ olarak, Leonardo da Vinci
tarafından yapılmıştır. (Stoichita, 2006, s.68).
Diğer bir gölge çeşidi ise, nesnenin üzerine düşen ışığın
kütleyi geçememesi ve nesnenin arkasındaki yüzeye
gölge olarak düşmesi şeklinde oluşur. Buna atılan (düşen) gölge denir. Düşen gölge, bir nesne üzerinden diğer
bir nesne üzerine ya da aynı nesnenin bir kısmından
diğer bir kısmı üzerine düşer. Düşen gölge aracılığı ile

bir evin gölgesi bir ağacın üzerine düşer ve onu tamamen karanlıkta bırakabilir ya da bir dağ, vadideki tüm
evleri kendi imgesi ile karartabilir. Bu nedenle düşen
gölge, nesneleri dışa karanlık yaymanın esrarengiz
gücüyle donatır. Düşen gölgenin bu keyfiyetiyle ilgilenen
Sembolistler, sadece gölgenin anlamlılığı ve resimdeki
imgeselliği üzerine düşünmüşlerdir. Bu düşünceyle birlikte ortaya gözün kavraması gereken iki şey çıkar; ilki
gölge üzerinde görüldüğü nesneye ait değildir ikincisi,
üzerini kaplamadığı başka bir nesneye de ait değildir
(Arnheim, 1997). Özellikle düşen gölge uygulamaları ile yaratılmaya çalışılan metafizik ya da sembolist
anlatımların algıda ve uygulamada çözümlenebilmesi
ve bir imge gibi eser analizine katılması açısından imge
türlerine değinmek gerekmektedir.

Kompozisyonda İmge ve İmge Türleri
Arnheim’a göre (1997) Resim sanatında gölgenin imgeselleşmesini anlayabilmek amacıyla, imgeyi üç boyutuyla açıklar: Resim, Simge, Gösterge. Arnheim’a göre bir
imge tek bir işlev için kullanılabileceği gibi. Bir kaç işlevi
bir arada da yerine getirebilir. Örneğin; bir üçgen aynı
anda bir tehlike göstergesi, bir dağ resmi veya bir hiyerarşi simgesi olabilir. Tanımlamalarıyla devam edersek,
bir imge bir biçemin ayırt edici özelliklerini yansıtmadan
yerine geçiyorsa o sadece bir göstergedir, kısaca onu
betimler. Yukarıdaki örnekte bir tehlike göstergesi denilirken kastedilen ayırt edici özellik verilmeden sadece
betimleyerek anlatır mesela bir üçgenin sivri ucu, yuvarlak bir nesneden daha tehlikelidir. Daha fazla özellik
belirtilmemeli, önermenin genellemesi bozulmamalıdır
(Arnheim, 2007, s.157-158). Görevleri sadece yerine
geçtikleri, önermesini yaptıkları nesnelerin göstergesi
olmaktır, kendi başlarına bir düşünce aracı olamazlar.
Arnheim’a göre (2007) resim işlevi ile imge, kendinden
daha aşağı şeyleri betimler. Resim olduğunda imge,
betimlediği şeyin şekil, renk, hareket gibi özelliklerine bürünür, fakat sadece kusurlarıyla ayırt edilir. Bir
fotoğraf veya çok gerçekçi bir manzara, ne kadar aslına
benzerse benzesin, fazla göze batmayacak şekilde onu
stilize ederek algıda yanılsama yaratmayı amaçlar. İmgeler gerçekçi olmayabilir. İnsan figürü çizen bir çocuk,
bir yuvarlak ile başı, birkaç çizgi ile de vücudun diğer
bölümlerini resmeder. Bu bir imgedir ve resim işlevini
yerine getirir.
Bir imge kendinden daha yüksek ve kuvvetli bir özelliği
betimliyorsa o imge simge işlevi görür. Simge tikeldir ve
betimlediği şeyden daha güçlüdür. Arnheim, simge işlevi ile imgenin resimdeki işlevine bir örnek olarak Holbein’ın VIII. Henry portresini (resim 1) göstermektedir.
Burada VIII. Henry’nin portresi, bir resimdir (imge), ve
aynı zamanda krallığın gücünü, bolluğunu ve zalimliğini
gösteren bir simgedir. Böylece imge iki işlevi bir arada
yürütmüş olur (Arnheim, 2007).
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Resim 1. Hans Holbein, VIII. Henry Portresi

İmgeler, aslında (sözcüklerle) söylenebilecek şeylerin
görsel çevirilerinden ziyade, dünyaya ilişkin belli bir
bilincin görsel dönüşümleridir (Leppert, 2009, s.19). Ona
göre seyredilen her resim, sadece dünyaya ilişkin bir
iddiadan ibaret değildir aynı zamanda bir soruşturma,
araştırma ve keşif yoludur. Resim yüzeyinde ayrı bir
boyut ve anlam kazanan gölge, kompozisyonda bir imge
olarak değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda
sanat tarihinde kompozisyonda bir öğe olarak bulunan
ve imgeselleşen gölge örneklerine rastlanmaktadır.
Bunlar kimi zaman resme simgesel bir üst anlam katmakta kimi zaman resim işleviyle gölgenin abartılması
yoluyla daha ruhani ya da kutsal bir ortam yaratılmaktadır. Kimi zaman ise gölgenin salt bir gösterge olduğu
bununla resimde kompozisyona katıldığı görülmektedir.

ortaya koymada sanatçının kullandığı en etkili yöntem
olmuştur. Sanatçıların sanat tarihi boyunca gölgeyi kullanım şekilleri incelendiğinde, ilkellikten uzaklaşmak
ve nesnenin boyutlarını vurgulayarak işlerine yenilik ve
yaratıcılık kazandırmak amacıyla, gölgeyi daha koyu ve
daha fazla alansal olarak kullandıkları görülmektedir.
Böyle bir inceleme sonucunda sanatçıların yüzyıllardır
resim sanatı uygulamalarında vurguyu arttırmakta
ışığa nazaran, gölgeyi daha fazla kullandıkları söylenebilir. Bu önermeyi açıklayan ilk örneklerden biri
Giotto tarafından 14. yüzyılın başlarında verilmiş daha
sonra geliştirilerek gerçekçi bir yanılsama sağlamakta renkten önce geleceği düşüncesiyle oluşmuştur.
Gölgenin gelişimiyle ilgili diğer bir adım İtalyan ressam
Masaccio tarafından 15.yüzyılın ilk yarısında atılmıştır.
Masaccio, resimlerinde ve kilise fresklerinde, hareket
vermek için geleneksel bir anlatım yöntemi olan soldan
sağa doğru olan akışı değiştirmiş (Resim 1), arkadan
öne doğru bir gelişi aktarabilmek için çift taraflı paralel
gölgeleme kullanmıştır (Stoichita, 2006). Tunalı’ya göre
resimde arkadan öne doğru uzanan ayrı bir uzay varlığı
algılanarak nesneler arası ilişkilerde ışığın dolayısıyla
gölgenin temel öğe olarak kullanılması ilk kez Masaccio
ile olmuştur ve izlenimcilere kadar böyle devam etmiştir
(Tunalı, 1981, s.54).

Resim Sanatında Gölgenin İmgesel Kullanımı
Hangi çağa, hangi üsluba ait olursa olsun resimde renk,
çizgi, leke, ışık ve gölge gibi ifade öğeleri kullanılır.
Görsel sanatların tümünde ışık ve gölge kullanımıyla
amaçlanan şey, görme duyusuna hitap eden çalışmalarla yeni nesneler, yaklaşımlar ve anlamlar yaratmaktır ve sanatçılar eserlerini görme duyusuna yönelik
olarak çıkartırken kendi sanat alanlarının malzeme ve
teknolojisinden kaynaklanan pek çok öğeyi kullanır ya
da kullanmaya çalışmışlardır. Daha önceki bölümde
de üzerinde durduğumuz nesne mekân ilişki hakkında
ışık ve gölge kullanımıyla ilgili Tansuğ Şunları söyler:
“Resimde plastik (üçboyutlu) bir görünüm elde etmek
amacıyla, biçimleri modle etmek (mekân içinde kendi
hacimleriyle bir yer tutma izlenimini vermek) yoluna
başvurulur. Biçimleri modle etmek de, resmin başlıca
araçlarından olan ışık-gölge zıtlıklarından yararlanmak” ile mümkündür (Tansuğ, 1999, s.10).
Resim sanatında gölge, varlığa iki boyutlu yüzeyde
üçüncü boyutunu kazandırmada ve uzamsal ilişkilerini
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Resim 2: Masaccio, St. Peter Raising the Son of Theophilus and St.
Peter Enthroned as First Bishop of Antioch, Brancacci Chapel, Floransa

Giotto ve Masaccio ile tohumları atılan gölgeleme yoluyla derinlik sağlama çalışmaları, Leonardo ile gerçek
ışık kaynağından gelen ışınların önüne geçen nesnenin
durumunu bir kendinde bir de arkasında oluşan gölge
şeklinde ayırarak tanımlandığı bir perspektif türü
olarak sanat tarihine geçmiştir. Gölgenin ifade gücünün
keşfi ile daha sonra renkle de zenginleşen ve kuramsallaşan hava perspektifinin ilk adımları da atılmıştır.
Rönesans öncesi dönemde form kazandırmayı amaçlamayan önemli bir girişim ise Flippo Lippi’nin Muştulama’sıdır (Resim 2). Burada sanatçı nesnelere ya da
figürlere form kazandırma endişesinin dışında bir arayışla Hazreti Meryem’in düşen gölgesini ona kutsallık
katabilmek amacıyla simge işleviyle kullanmıştır.

likle ışığın nesneler üzerine düşüşleri ve bunun resim
yoluyla yansıtılması üzerine düşünen Rembrandt, kitle
ile mekân ilişkisini, tek yönden gelen ilahi ışık ve ona
bağlı oluşan gölge yoluyla ortaya koymaya çalışmıştır.

Resim 3: Flippo Lippi, Muştulama, 1440 Civarı,
Ahşap Üzerine Suluboya, İki Panel, Frick Koleksiyonu, New York

Caravaggio ise yönlendirilebilen Chiaroscuro tekniğini
etkin bir şekilde eserlerinde kullanmış, gölgenin yoğunlaştırılması ve nesneler arasında ışık- gölge ilişkilerinin
yönlendirilebilir olduğuna dikkat çekmiştir. Bu teknikte
ışık yoğun bir şekilde net ve tek bir kaynaktan gelmektedir. Buna bağlı olarak her nesne mutlaka tek bir yönden
ışıklanırken diğer bir yönü şiddetli bir biçimde gölgede
kalmakta bu şekilde her neşende yoğun bir karşıtlığı
oluşmaktadır. Resmin konusunda vurgulamak istenen
alana uygun yönlendirilen ışık ve gölge anlatımın temelini oluşturmaktadır.

“Gölge, ışıktan daha fazla güce sahiptir, …ışık asla
gölgenin yerini tamamen alamaz, en azından sağlam
bedeninkini.” , “ Gölge, sonsuz bir karanlığındır ve
karanlıktan aydınlığa doğru hareket ederken, sonsuz
sayıda dereceleri vardır. …. Gölge, vücut şekillerinin
açığa vurulmasıdır.” John Baptist portresinde (resim 3),
figür bu derin gölgeler içinde modellenirken, karanlıktan aydınlığa doğru geçişlerin olduğu görülür (Buchholz, 1999, s.84). Bu yolla Leonardo formu oluşturmanın
yanı sıra farklı bir duygusal etki yaratmak amacıyla da
gölgeden yararlanmıştır.
Resim 5: Caravaggio, The Incredulity of Saint Thomas, 1601–1602

Resim 4: Leonardo da Vinci, St. John The Baptist, 1513-1516

Rönesans’ta Leonardo ile kuramsallaşan gölge yoluyla
derinliği arttırma çalışmaları 16. yüzyılın sonlarında
Maniyerizm döneminde bozulmaya başlar. Sağlam
anatomik oranlar bozulur, ışık ve gölge abartılı bir hal
alır. Bu dönemde çoğunlukla ışık ve gölge uygulamalarının abartıldığı, bu zıtlığın çok sıklıkla farklı etkiler
yaratmakta kullanıldığı görülür. Gölgeden bu amaçla
yararlanma çalışmaları 17. yüzyıl Barok sanatıyla doruğa çıkmıştır. Bu sanatta en önemli gölge uygulayıcıları
Rembrandt ve Caravaggio gibi ustalar olmuştur. Özel-

Resim sanatında varlıkları mekâna yerleştirmenin bir
yolu olarak ışıktan ve en önemlisi gölgeden yararlanmak, yansıtmacı olsun olmasın tüm sanat yaklaşımlarının yararlandığı bir yöntemdir. Önceleri yansıtmacı
bir anlayışın ifade aracı olan bu alışılagelmiş gölge
yönteminin yanı sıra varlıkların formlarını niteleme
amacı gütmeyen diğer bir kullanım yolu ise gölgeyi ayrı
bir imgesel anlatım aracı olarak kullanmaktır. Sanat
tarihinde birçok sanatçı gölgeyi kompozisyonlarında
kimi zaman bir gösterge gibi kullanarak kimi zaman
da simgesel bir anlam yükleyerek vurguyu arttırıcı bir
eleman olarak kullanmışlardır. Ergüven’e göre “Resim
sanatında gölgeleme, çizgi aracılığı ile oylumlu beden
arayışı bağlamında, ilk kez Antik yunan’ da gündeme
gelir. Buna göre skiagraphir (gölge resim), iki boyutlu
yüzeyle örtüştüğü sürece gölgeye dönüşen bedeni, gölge bedenden kurtarma özlemine işaret eder.” (Ergüven,
2000, s.148).
Gölge resimlerde gölge formun bir aracı olmaktan
çıkar ve ayrı bir anlam taşıyan bir imge halini alır. Bu
ifade türünün ilk örnekleri doğrudan varlıkları, mekânı
ve varlıklar arasındaki ilişkileri gözlemleyerek değil,
nesnelerin izdüşümlerinin (düşen gölgelerinin) resmedilmesiyle meydana gelmiştir. Üç boyutlu nesneleri iki
boyutlu yüzeylere sabitleme düşüncesiyle ortaya çıkan
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bu teknik, Mısır ve Yunan sanatında resim sanatının
gölgeden doğmuş olabileceği görüşünü doğurmuştur.
(Stoichita, 2006, s.12-16). Resim 2’deki örnekte bir genç
kız âşık olduğu adamın gölgesinin etrafını çizer ve o
gölgeyi duvara sabitler bir anlamda gölgesinin kopyasını
yapar böylece âşık olduğu adam orada yokken, gölgesinin imgesini görebilecektir. Bu resmin adının “Resim
Sanatının İcadı” olması da resmin gölgenin imgeselleşmesiyle doğmuş olabileceği tezini desteklemektedir.

Gölge ile portreler oluşturma ya da farklı kişilik ortaya
koyma, ressamların üzerinde durduğu bir olgu olmuştur. Picasso’nun Uzanan Genç Kızın Silüeti isimli tablosunda resmin bize göre sağ tarafında Picasso’nun kendi
gerçek profiline benzeyen bir figürün profilden düşmüş
gölgesini görülmektedir. Sol kenarda duran nesnenin
ayna olduğunu varsayılırsa, sanatçının aynanın tam
karşısında olduğu, kendini gösterme isteği fakat orada
fiziki varlığının gölgesi ile yer aldığı sonucu ortaya
çıkmaktadır. Burada ressam yaratılarının dünyasına
geçerek, kendini resmin tam merkezine eklenmiş bir
imge olarak görmektedir.

Resim 6: Eduard Daege, 1832, Resim Sanatının İcadı, Tuval üzerine
yağlıboya, Ulusal Galeri, Berlin

Giorgio De Chirico ve Carlo Carra gibi metafizik resimle
ilgilenen sembolist sanatçılar, gölgeyi resmin merkezine alarak onu vurgunun temel elemanı haline
getirmişlerdir. Chirico’nun mimariyi anıtsallaştırdığı
resimlerinde resmin yüzeyi iki karşıt alana bölünür: biri
çok kuvvetli güneşli alanlar ve diğeri çok koyu gölgeler.
Resimlerinde bir yandan ya gölgesi ya da kendisi giren
figürler, hareketi, şimdi ve gelecek arasında kurulan
ilişkiyi simgeler. Aşağıda görülen resminde örneğin, bir
genç kız resmin bir köşesinden içeri girerken diğer bir
figür arkasından düşen gölgesiyle resimden çıkmaktadır. Bu eklemeler ve çıkartmalar izleyiciye geçmişte ya
da ileride karşılaşabilecekleri izlenimi verirken bu anı
tarihten mimari yapılarla destekler ve şimdi ve geçmiş
birlikteliğini bu yolla da sağlamaktadır.

Resim 8: Pablo Picasso, 1940, Uzanan Genç Kızın Silüeti,
Özel Koleksiyon

Jung’a göre gölge, kişiliğin ‘negatif’ yanı, kişinin
saklamak istediği hoş olmayan nitelikleri, az gelişmiş
işlevleri ve bireysel bilinçaltının içeriğidir ve burada yitik
anılar, acı verdiği için bastırılmış düşünceler, bilinçdışı
algıları ve henüz bilince çıkmaya hazır olmayan diğer
heyecanlar bulunmaktadır (Jung’tan aktaran: Göle,
2000, s.165).

Problem Durumu ve Araştırmanın Amacı

Resim 7: Giorgio De Chirico, 1914,
Bir Sokağın Melankolisi ve Gizemi, Özel Koleksiyon.

212

Sanat eğitimcilerinin yetiştirildiği ve sanat eğitiminin
farklı basamak ve alanlardaki uygulamalarının ve genel
amaçlarının yapılandırıldığı kurumlar, yükseköğretim
kurumlarına bağlı lisans düzeyinde eğitim veren Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümleri dâhilindeki Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalı programlarıdır. Görsel sanatlar eğitiminin
lisans düzeyinde oluşturulmak istenen estetik ve kuramsal yapının pratikteki tamamlayıcısı ve programdaki
merkez noktaları desen dersleridir. Desen derslerinde
sürdürülen temel sanat eğitimi prensipleri doğrultusunda öğrencilerde öncelikle gözleme dayalı gerçekçi ça-

lışmalarda temel desen prensipleri çerçevesinde başarı
göstermeleri daha sonra imgesel anlatımlarında kendi
geliştirdikleri bir desen yaklaşımını gösterebilmeleri
hedeflenmektedir. Bu amaçlarla sürdürülen geleneksel
öğretim programlarında sanat tarihinde gölgeyi okuma
alt anlamlarının farkına varma gibi bazı zihinsel ve
eleştirel süreçlerden teknik donanımın ağırlıkta olması
nedeniyle geri kalınmaktadır.
Bu probleme dayanarak, bu araştırmanın amacı desen
dersi içeriklerinde gölgenin mevcut kullanımlarının yanı
sıra farklı amaçlarla kullanılmasını da özendirmek, gözleme dayalı desen çalışmalarının yanı sıra öğrencilerde
gölgeyi imgesel bir değer olarak kullandıkları daha
düşünsel ve eleştirel çalışmalar planlamalarını sağlamaktır. Bu amaçla şu sorulara yanıt aranmaktadır:
Lisans düzeyi sanat eğitimi desen dersi öğrencileri
gölgeyi, desenlerinde hangi imgesel türlerde kompozisyonlarına katmışlardır?
Lisans düzeyi sanat eğitimi desen dersi öğrencileri
kompozisyonlarında kullandıkları gölgenin imgesel
boyutunu nasıl anlamlandırmışlardır?

Yöntem
Araştırma, nitel araştırma yöntemleri esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Yorumlamacı gelenekle yola
çıkan nitel araştırmalarda temel kaygı, sınırlı olgu ve
olayları olabildiğince derinliğine ve betimsel bir şekilde
çözümlemektir. Bu araştırmada nitel yöntemlerin
kullanılmasının sebepleri, var olan bir kurama ilişkin uygulama boyutlarını derinlemesine araştırarak,
denenceler geliştirilecek çalışmalara öncülük etmektir.
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yoluyla merkezdeki
olgunun çeşitli katılımcı görüşleriyle araştırılması ve
anlamlandırılması beklenirken (McMillan, 2004, s.256);
nicel verilere derinlik, ayrıntı ve anlam kazandırması da
hedeflenmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.310).

Araştırmanın Deseni ve Çalışma Grubu
Bu araştırma için kullanılacak desen türü, olgubilimdir. Olgubilim, ortak biçimde yaşanan fakat tam olarak
anlamlandırılamayan kavram ya da durumları, açıklamayı hedefler (Yıldırım ve Şimşek, 2008, s.72). Bu desen
türünün seçilme nedeni, lisans düzeyinde sanat eğitimi
alan desen dersi öğrencilerinin desen dersi içeriğinde
bir konu olarak deneyimledikleri gölgenin imgesel kullanımı konusunu ve sanat tarihindeki örneklerini farklı
bakış açılarına göre nasıl anlamlandırdıkları ve nasıl
uygulamaya geçirdiklerini derinlemesine araştırmaya
elverişli yapısıdır. Olgubilim çalışmalarında deseni
yapılandırma ve analizi şekillendirebilmek için özel bir
durumu deneyimleyen desen dersi alan Uludağ Üniversitesi Resim-İş Eğitim Anabilim Dalı 1. Sınıf öğrencileri

ile çalışılmıştır. Bu öğrenciler arasından, uygulamaları
ile yazılı açıklamaları tutarlılık göstermesi amaçlanarak
seçilmiş 10 öğrencinin verileri, araştırmada veri seti
olarak analizde kullanılmıştır.

Veri Toplama Süreci
Desen dersi içeriğindeki ışık-gölge ve buna bağlı olarak
form oluşturma çalışmalarına ilave olarak iki hafta
boyunca (8 ders saati) imge türleri, gölgenin imgesel
oluşumu ve bu konuda sanat tarihi sürecinden örneklerle oluşmuş teorik sunumlarla ders işlenmiştir. Uygulama süreci, üç hafta sürmüş bu süreç tasarım sürecinin
planlanması açısından karşılıklı görüşmeler yoluyla
sürdürülmüştür. Öğrenciler kendilerine ait bellekten
çalışmalar yapabilmek ve sanatçı çalışmalarını yeniden
yorumlamak üzere iki seçenek karşısında serbest bırakılmışlardır.
Araştırmada görsel ve yazınsal olmak üzere iki tip
veri toplama aracı kullanılmıştır. Öğrencilerin teorik
anlatımlara bağlı kalarak gerçekleştirdikleri desenler
görsel verileri oluşturmaktadır. Bu görsel verilerin 7’si
sanatçı çalışmalarından yorumlamalar, 3’ü serbest
kompozisyonlardır. Öğrencilerden bu desenleri ikonografik (Akbulut, 2011, s. xıı) bir eleştiri yöntemiyle değerlendirdikleri yazınsal metinler yazmaları istenmiştir. Bu
metinlerde öncelikle biçimsel ve teknik özelliklerine değinmeleri, sonrasında kompozisyonda yer alan öğelerin
neler olduğu ve bunlarla oluşturulmak istenen ilk anlama vurgu yapmaları en son aşama olarak da kullanılan
bir takım imgelerle oluşturulmak istenen sembolik ve
alt anlamlardan söz etmeleri hedeflenmiştir.

Bulgular ve Yorum
Betimsel analizle biçimlendirilen bulgular, araştırmanın
amaçlarıyla ilişkilendirerek ve Arnheim’ın kuramsallaştırdığı üç temel imge türü çerçevesinde üç ana temada
toplanmıştır. Bu temalar, resim, gösterge ve simge boyutlarıdır. Aşağıdaki tabloda, öğrencilerin gölgeyi hangi
imge türünde kompozisyona kattıkları, kompozisyonun
özgün mü ya da var olan bir çalışmanın eleştirel bir
kopyası mı olduğu kod isimler kullanılarak gösterilmiştir. Daha sonraki bölümlerde ise bulgular, öğrencilerin
ifadeleriyle betimsel olarak açıklanacak ve gölgenin
imgesel kullanımı olgusunun nasıl anlamlandırıldığı
anlaşılmaya çalışılacaktır.

1. Gölgenin bir imge türü olan resim işlevi ile
kullanıldığı bulgular
İmgenin resim işlevinin bir öğesi olarak gölgenin kullanıldığı çalışmalar; Bahar, Osman ve Senem’e aittir.
Öğrenciler bu çalışmalarda gölgeyi resmin ilk anlamını
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destekleyici bir biçimde ve anlatımın bir parçası olarak
kullanmışlardır. Çoğunlukla bu tür bir kullanımda
nesnelerin form kazanmasını destekler nitelikte ve ayrı
tek bir imge ile kompozisyona farklı bir anlam yüklemek
amacıyla bir takım katkılar sağlanmıştır.

Öğrenci
Kodu

Gölgenin
İmge
Türü

Çalışmanın Kompozisyon
Türü ve Adı

Bahar

Resim

S. Dali Desen Kopya:”Uyku”

Osman

Resim

S. Dali Desen Kopya:
“Makrofotografik otoportre”

Senem

Resim

L. Da Vinci Desen Kopya:
“Son Akşam Yemeği”

Tablo 1: Gölgenin imgenin resim işleviyle kullanıldığı çalışmalar

Bu şekilde imgenin resim işlevini gösteren çalışmalardan bir örnek olarak Bahar’ın çalışması gösterilebilir.

üçüncü planda ise yine remi anlatmaya yönelik fakat ikinci
planda kullandığım öğelerden daha soyut bir takım öğeler
var. Birinci planda gerçekçi öğeler olduğu için düşen ve
bağıl gölgeler vardı ben de buna sadık kalıp ikinci planda
düşen gölge kullanmadım çünkü gerçekçi bir anlatımın
dışına çıktım daha çok gerçekçi parçaları düşünsel bir
anlatımla destekledim.”

2. Gölgenin bir imge türü olan gösterge işlevi
ile kullanımına yönelik bulgular
İmgenin gösterge işleviyle bir öğe olarak gölgenin kompozisyona katıldığı çalışmalar; Banu, Beste, Nurcan ve
Buğra’ya aittir. Bu çalışmalarında öğrenciler kuramsal
anlatımlarda yer verilen imgenin gösterge boyutundan
etkilenmişler ve bu etkileri kompozisyonlarına yansıtmışlardır. Bu çalışmalarda ortak özellik gölgenin form
kazandırma amaçlı görülmeyerek ayrı bir nesnenin
varlığını gösterir biçimde kompozisyona eklenmesidir.

Öğrenci
Kodu

Gölgenin
İmge Türü

Çalışmanın Kompozisyon
Türü ve Adı

Banu

Gösterge

S. Dali Desen Kopya:
“Haşlanmış Fasülyelerle
Yumuşak Yapı: İç Savaş
Önsezisi”

Beste

Gösterge

Orijinal kompozisyon

Nurcan

Gösterge

P. Bannister Desen Kopya:
“Beyaz Lily”

Buğra

Gösterge

Orijinal kompozisyon: Aşil

Tablo 2: Gölgenin imgenin gösterge işleviyle kullanıldığı çalışmalar

Resim 9: Uyku İsimli Desen Kopya, Öğrenci Çalışması

Bahar çalışmasında Dali’nin “Uyku” isimli resminin
desen kopyasını yaparken kompozisyona merdiven
imgesini eklemiş, bunda gölgeyi teknik anlamda birinci
planın gerektirdiği form verme işlevine sadık kalarak
gerçekleştirmiştir. Bahar gölgenin imgesel işlevini
resmi şekillendirmekte nasıl kullandığını şu sözleriyle
anlatmıştır:
“Kompozisyonda üç plan vardır. Birinci planda kafa vardır,
ikinci planda resmi anlatmaya yönelik düşünsel öğeler,
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Bu çalışmalardan desen kopya ve orijinal kompozisyon
olmak üzere örnek olabilecek iki görsel üzerinden açıklamalara ve doğrudan alıntılarla betimlemelere gidilebilir. Bunlardan ilki P. Bannister’a ait bir desen kopyadır.
“Beyaz Lily” isimli bu çalışmada öğrenci, duygusal ve
romantik bir etki veren çalışmayı, stilize edilmiş yarasa
gölgelerinin gösterge niteliğinde iki boyutlu düz bir
tarama şeklinde oluşturulmuş gölgeleriyle ürkütücü ve
kasvetli bir anlatıma dönüştürmüştür. Burada kullanılan yarasa gölgesi bir üst simgesel anlam taşımamakla
birlikte sadece yarasalar gösteren bir ilk anlamı akla
getirmektedir. Öğrenci çalışmanın adını “Bir Çocuk

Çığlığı” olarak değiştirmiştir. Nurcan’ın resminde gölge
kullanımıyla ilgili düşünceleri şöyledir: “…kızın üzerinde
giysilerinde kullandığım gölgeler, form oluşturmaya
yarayan bağıl gölgelerdir, arkada kullanılanlarsa düşen
gölgelerdir. Anlam biçim ilişkisi bakımından tüm biçim
özellikleri anlamı desteklemektedir.”

Resim 10: Bir Çocuk Çığlığı İsi mli Desen Kopya, Öğrenci Çalışması

Gölgenin bir gösterge olarak imgesel bir öğe halinde
kompozisyona katılmasına diğer bir örnek ise Beste
kod isimli öğrenciye ait bir orijinal çalışmadır. Burada
öğrenci anlamı doğrudan destekleyen ve ilk okumada
akla geldiği haliyle izleyicide şiddeti anımsatan figüratif
bir tasvir yer almaktadır. Burada öğrenci teknik olarak
gölgeyi kız çocuğu figürünün formunun kazandırılması
amacının yan sıra duvara düşen gölgelerle doğrudan iki
boyutlu düz bir tarama ile kullanmış ve böylece anlatımı
güçlendirmiştir. Beste gölgenin imgesel kullanımı
nasıl anlamlandırdığını ve nasıl uygulamaya geçirdiğini
şu sözlerle anlattı: “ ….bu çalışmaya daha iyi anlam
katacağını düşündüğüm için düşen gölgeyi kullandım.”,
“ çalışmada figürlerin hareketini yani şiddeti daha iyi
verebileceğimi düşündüğüm için gölgenin gösterge
işlevini kullandım”.

3. Gölgenin simge işlevi ile kullanımına
yönelik bulgular
Öğrencilerin gölgenin öncelikle gözleme dayalı çalışmaların temel yapı taşlarından olduğunu algıladıkları
ve bundan sonra gölgeyi daha derin anlamlar yaratmak
üzere kullandıkları bu türde altı öğrenci çalışması
bulunmaktadır. Bunların bir tanesi orijinal kompozisyon diğer beş tanesi ise sanatçı çalışmalarından desen
kopyalardır.

Öğrenci
Kodu

Gölgenin
İmge
Türü

Çalışmanın Kompozisyon
Türü ve Adı

Bahar

Simge

S. Dali Desen Kopya:”Uyku”

Kıymet

Simge

Orijinal kompozisyon

Selma

Simge

H. Daumier Desen Kopya: “İyi
Burjuva”

İpek

Simge

W. Bouguerrou Desen Kopya:
“Bakış Altındaki Aşk”

Senem

Simge

L. Da Vinci Desen Kopya:
“Son Akşam Yemeği”

Nurcan

Simge

P. Bannister Desen Kopya:
“Beyaz Lily”

Her iki kompozisyon türünden de örnek vermek gerekirse bunlardan ilki Kıymet kod adlı öğrencinin gölgeyi bir
simgesel öğe olarak kullandığı çalışmadır. Öğrenci bu
çalışmasını şu sözleriyle açıklamaktadır:
”….kompozisyonu kurarken figürlerden yararlandım,
sadece figürlerle bir insan yaşamını anlatmak istedim,
bir yaşam sürecini anlatırken bunu simgesel bir öğe olan
bebek beşiğiyle göstermek istedim.”, “…figürlerde gölgeyi
formu oluşturduğum resim boyutuyla kullanırken, beşik
gölgelerinde düz bir taramayla simgesel işlevini kullandım”

Resim 11: İsimsiz, Öğrenci Çalışması
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başka yollar aramıştır. Bunu sağlayabilmenin diğer bir
yolu olarak gölgenin imgeleşmesini form kazandırmaktan çıkarılarak figüratif anlatımları desteklemesini düşünmüştür. Bu konuda öğrencinin çalışmasını anlatan
görüşleri şu şekildedir:
“ Resimde portre, el, kıyafet gibi materyalleri kullanmadığım için bütünlüğü korumak için figürleri tek tonda ve
arkadan gelen gölge ile patlatmak istedim. Bu yüzden açık
tonlarda taramaya karar verdim. Farklı bir bakış açısı
uyandırmak yerine resimde verilmek istenen mesajı daha
da ortaya çıkarmak istedim….iç mekanı olduğu gibi kağıda
aktardım, sembolik anlatımı figürler ile yakalamak istedim.
Anlam olarak bütünlüğü ve içeriği bozmak istemedim.
Tablodaki formlara ve bütünlüğe müdahale etmemeye öze
gösterdim. Resimde gölgenin simge işlevini kullandım,
gölgenin daha üst bir işlevi oldu, kutsallık gösterdi.”
Resim 12: İsimsiz, Öğrenci Çalışması

Gölgenin simge olarak kompozisyona katıldığı diğer bir
örnek bir sanatçı desen kopyasıdır. Bu çalışma Senem
kod isimli öğrencinin Leonardo Da Vinci’nin “Son Akşam
Yemeği” isimli tablosunun desen kopyası üzerine düşünsel ve simgesel bir anlatıma girdiği çalışmasıdır.

Resim 13:L. Da Vinci Desen Kopya: “Son Akşam Yemeği”
Öğrenci Çalışması

Bu çalışmada öğrenci kült olmuş bir eser olan bir
çalışmayı, onu kült yapan tipik özelliklerinden sıyırarak
yaklaşmış, yeniden bir yorumlama sürecine katmıştır.
Burada öğrenci kompozisyonun temel öğeleri olan ve
masada oturan Hz. İsa ve 12 havarisini temsil eden
figürleri göstermemiş, onları ayrıntılarından arındırarak onları sadece birer silüet olarak göstermeyi tercih
etmiştir. Böylece resmin asıl amacı olan kutsallıktan
arındırma (özellikle İsa’nın başında alışılagelmiş halesi
yoktur, bu da resmin en önemli özelliğidir) özelliğini de
desteklemiştir. Öğrenci çalışmasında klasikleşmiş bir
yapıtın derin anlamını bozmadan o anlamı destekleyen
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Sonuç ve Öneriler
Lisans düzeyinde sanat eğitimi veren bir kurum olarak
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı 1. Sınıf öğrencileri
ile gerçekleştirilen bu çalışmada amaçlanan durum,
desen uygulamalarında kullanılan gölge öğesinin farklı
anlamlar taşıyabileceği düşüncesini belirli bir kuramsal yapıya dayandırarak açıklamak ve bu kapsamda
uygulamalarla öğrencilerde imgesel kompozisyonlarda
yaratıcı zihinsel süreçleri zorlamaktı. Bu temel amaç
doğrultusunda gölgenin imgeselleşmesi olgusunun
öğrencilerce nasıl anlamlandırıldığı ve görsel verilere nasıl yansıdığı sorularına yanıtlar aranmıştır. Elde
edilen veriler, var olan kuramsal çerçeveyle örtüştürülerek betimsel analiz gerçekleştirilmiştir. Bulgularda
betimsel çerçeveyle örtüşen tablolarda ortaya koyulan
üç temel başlık; gölgenin resim, gösterge ve simge
işlevleriyle örtüşen görsel ve yazınsal verilerdir. 10
öğrencinin çalışmalarının veri setine katıldığı bu araştırmada, gölge öğesi 1 çalışmada desenin bütünleyici ve
form kazandırıcı resim işlevi ile, 3 çalışmada gösterge
olarak sadece anlatılmak istenen durumu gösterir bir
nitelikte ve son olarak 3 çalışmada gerek sembolik bir
kompozisyon üretmekte gerekse var olan bir çalışmanın
desen kopyasına eleştirel bir bakış getirmek amacıyla
simge boyutuyla kullanılmıştır. Bu çalışmalar arasında
2 desende hem resim hem gösterge işlevleri, 1 desende
de hem gösterge hem simge işlevleri bir arada görülmektedir.
Çalışmanın sonucunda öğrencilerde gölgenin de farklı
bir imge gibi kullanılabildiği düşüncesi geliştiği düşünülmektedir. Bu kapsamda teorik kısımda gösterilen
örnekler ve geliştirilen kompozisyonlar sonrası öğrencilerde, kuram uygulama birlikteliğinin sonucu yaratıcı
düşünsel sürecin başladığı gözlemlenmiştir. Desen
dersi uygulamaları arasında yer verilen bu çalışmanın
öğrencilerin ileriki eğitim durumlarında yaratıcılıklarını
kullanmaları konusunda ufuk açıcı bir etkisi olduğu
düşünülmektedir.

Bu bulgular ışığında öğrencilerin küçük bir bölümünün
çalışmalarında özgün kompozisyonlar kurduğu birçoğunun ilgi duydukları bir sanatçı çalışması üzerinde eleştirel bir sürece giriştikleri görülmüştür. Bu çalışmada
elde edilen sonuçlar dikkate alınarak bundan sonraki
çalışmalar belirli bir konu ya da belli bir kavram kapsamında yine bu üç işlev üzerinden planlanabilir. Ayrıca
tek bir işlev de seçilerek araştırma detaylandırılabilir.
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ÖZET ABSTRACT
Bu bildiri Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde oniki yıl boyunca gerçekleştirilen Temel Sanat Eğitimi dersinde uygulanan
,tasarım yapmaya yönelik adımların öğretilmesine
yönelik metodolojik bir yaklaşımın ve bununla ilgili
bir program önerisinin ortaya konmasından ibarettir. Ana fikir tasarımın amaç olmaktan çok tasarıma
giden sürecin programlanmasına yönelik adımların
tasarlanmasıdır. Tasarımın kaynaklarından ve özellikle doğadan hareketle gözleme dayalı ve analitik
bir yaklaşımla bütünden ayrıntıya inceleme, irdeleme ve geometrik sadeliğe giden yolun prensiplerini
uygulayarak öğrenmektir. Birim modüle ulaşmak ve
tekrar birleştirmek - dağıtmak / toplamak - karşıtlığın
dengesinde yeni düzen arayışları ile devingen düzenin
sorgulanması amaçlanmaktadır.
This notice Cukurova University, Faculty of Fine Arts in
Interior Architecture at the Department for twelve years
conducted Basic Art Education courses applied to the
design for making steps towards the teaching methodological approach and a related program proposal put
forward consists in. The main idea of the purpose of the
design rather than the design of the process leading to
the steps to be programmed is designed. Starting from
the nature of the sources of design, and in particular an
analytical approach based on observation and examination of all the details, analyzing and applying the principles of geometric path to simplicity is to learn. Unit
module and re-unite reach - to distribute / collect - in
contrast with the dynamic quest for a new order in the
balance of the order is intended to be questioned.
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Giriş
Bir uğraşa TASARIM (design) denebilmesi için,bir amaçla yükümlü bulunmalı,ayrıca yaratıcılık değeri içermelidir.Bu nedenle TASARIM’da:
•

Bir amaçla görevli bulunmak

•

Bir düşünce ürünü olarak bilinçli olmak

•

Alışılagelmişten ayrıcalıklı ve özgün olmak

•

Tümüyle kendine özgü bir nitelik taşımak

gibi değerlerin bulunması gerekir.Bu değerlerin tümünün bir arada bulunmaları,meslek dallarının tüm bir
TASARIM gereksindiren aşamadaki öğrenimleri içinde
önemle söz konusudur.(Saldıray,1979:15 )
Tasarım Eğitiminde kullanılan “MİMARİ TASAR” ilkeleri
aynı zamanda resim,heykel,dans,müzik ve hatta edebiyat içinde geçerlidir.(Güngör,2005:5)
Sanat ve Tasarım eğitimi veren okulların 1.sınıflarında
verilen Temel Sanat ya da Temel Tasar Eğitiminin amacı
tasarımın “ortak dil”i olan Tasarım Elemanları,Tasarım Prensipleri ve Görsel Algı ile uygulamalı olarak
öğretmektir.
“Tasarım Eğitimi” olarak sürecin devamlılığını vurgulamak öğrencinin sadece ilk yıl alması gereken Temel
İlkeleri değil okul hayatı boyunca araştırıcı ve sorgulayıcı tasarıma bakışını proje derslerinde de devamlılığının
gerekliliğini vurgulamaktır.
Tasarımcının esin kaynakları doğadan canlı,cansız yapılar yada insan/makine ile üretilen nesnelerin olduğunu
ve bunlara kendi hayal gücünü ve tasarımın metot ve
yöntemlerini kullanarak hayat verdiğini, üstelik beğenme gibi sübjektif olguları da içerdiğini düşündüğümüzde
sürecin ne kadar zahmetli olduğunu anlarız.
Tasarım Eğitiminde, Mimari Biçim’e ulaşmanın zorluğu
“Form-Fonksiyon” döngüsünün kurulmasında “Sonuç=Biçim” beklentisinden öte, sürecin nasıl kurgulandığı ve
sorgulandığı şekliyle önem kazanmaktadır.
Bu bildiride; Tasarım Eğitiminde biçimsel arayışların
esin kaynağı olarak “Temel Tasarda Kaynak Biçimden
Yeni Düzene Geçiş” adımlarında örnekleme “Kaynak
Doğa” olarak ele alınmış sistemci bir yaklaşımla ile
“Örüntülü Dil”de Tasar Sürecin Mimarisi öğrenciye
verilmeye gayret edilmiştir.

Tasarım Eğitimde Temel Tasar İle İlgili
Kavramlar, Terimler Ve Sözcükler
Tasarlama sözcüğü İngilizcedeki design ve Fransızcadaki projeter sözcükleri karşılığı olarak kullanılmaktadır.
Design sözcüğü Latinceden gelip de+signare köklerinden oluşur, signare= işaret etmek demektir.Tasarımın
sözlük anlamı bir plan ya da eskizi yapmak üzere zihinde
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canlandırmaktır; biçim vermek ya da üretilmek üzere
zihinde canlandırılan bir plan ya da bir şeydir;bir sonucu
hazırlayan adımların ortaya konulduğu zihni bir proje ya
da şemadır.
Tasarım sanatta ilk eskiz;resim,bina ya da dekorasyon gibi yapılacak bir şeyin esas özelliklerini özetleyen
şekil;bir sanat eserini meydana getirecek eleman ve
detayların düzenlenmesi anlamına gelir.
Tasarım kavramı,Türkçede bir yapı veya aygıtın kısımlarının kağıt üzerine çizilmiş şekli anlamında kullanılan tasar kökünden türetilmiş olan tasarı kavramına
dayanmaktadır.Tasarı bir kimsenin yapmayı düşündüğü
şey;olması veya yapılması istenen bir şeyin tasarlama
sonucu zihinde aldığı biçim olarak Türkçede kullanılmaktadır.(Bayazıt,2008:174)
Tasarım öncelikle zihinde var olan fikirdir; ama bu fikir
biçim(form) verme dinamiği içerir ve bu oluşum süreci
içinde biçim kazanmış nesne (object) olarak dışlanır,
somutlaşır.Her tasarım olgusunda bir fikir bu fikre
bu fikre göre biçimlenmiş bir nesne bulunur (Tunalı,
2009:19).
Tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir
planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde
tasarım olgusu bulunmaktadır. (Becer,2009:33).
Tasarı kavramı ise;kalemle ya da başka bir yolla ortaya
konan ilk şekil anlamına gelmektedir.Yani bir şeyin
zihinde tasarımlanan şekli demek olan TASARIM’ın
kalemle ya da herhangi bir yolla ifade edilirken aldığı
şekle TASARI denilir.
Sonuç olarak bir çalışmaya TASAR diyebilmek için bir
amaca hizmet etmesi,fikir ürünü olması ve içinde buluş,özgünlük bulunması lazımdır. (Güngör,2005:5)

Tasarım Eğitimi
Mimarlıkla ilgili düzenleme(kompozisyon) bilgilerinin
temel ilkelerini(prensiplerini) öğrencilere daha kolay
bir biçimde ve daha kısa bir zaman içerisinde verebilmek, daha iyiyi aramayı rastlantılara bırakmayıp,tam
tersine,mükemmelliğe daha emin ve bilinçli bir yoldan
gidilmesini sağlamak amacıyla içinde geçtiğimiz yüzyılın ilk yarısından bu yana,yeni yollar araştırılmaya başlanmıştır.20.yüzyıl Bauhaus Okulu etkisi ile mimarlık ve
sanat için ortak bir dil anlayışı kabul edilmiş ve tasarım
eğitimine de yansıtılmıştır.
Bu yeni yaklaşım tasarımın öğretilebilirliğini ortaya
koyduğu gibi aynı zamanda ortak tasarım dilinin de
oluşturulmasını sağlamıştır.Bu ortak dil “Temel Tasar
Anlatım Araçları” olarak nitelendirilebilir.

Temel Tasar Anlatım Araçları:

Tasarımlamada Adımlar

•

Tasarımın Temel Elemanları:(Çizgi, Yön, Aralık,
Ölçü, Biçim, Doku, Renk,Değer, Hareket, Işık-Gölge)

•

Tasarım İlkeleri:(Tekrar, Uygunluk, Zıtlık,Egemenlik,Koram,Denge,Birlik)

•

Görsel Algı yada Algı Psikolojisi (Zemin, Şekil,
Biçim,Anlam,Belirlilik,Görsel Algıda Yanılgı)

Tasarım sürecinde adımların doğru olarak sıralanması
tasarın mükemmelliği için gereklidir.Tasarım ihtiyacının
hasıl olabilmesi için gözlenen sorun/sorunların doğru
olarak tespiti ve tanımlanması gerekecektir. Dolayısı
ile problemin ortaya konuş şekli dahi ihtiyacı/ihtiyaçları
doğurur nitelikte olması gerekir.

•

Fikir ve Düşünce Boyutu: (İşlevsellik, Özgünlük,
Estetik, Teknoloji, Malzeme seçimi,….)

Yukarıda ifade edildiği üzere en az dört katmanlı bir
değerlendirme tasarımın temel adımlarının öğretilmesinde oldukça önemli katkı sunmaktadır.
Mimarlık,sanat ve tasarım eğitiminde bu temel bilgiler
özellikle 1.sınıf Temel Tasar yada Temel Sanat Eğitimlerinde vazgeçilmez bir şablon olarak kullanılmaktadır.
Eğitimin sağladığı yararları özetlenecek olursa;
•

Öğretiler değil prensipler önemlidir.

•

Güzel-çirkin kavramı estetik değerler içerisinde
ele alınır ve uygun yada uygun olmayan olarak
değerlendirilir.

•

Değerlendirmeler Tasarım Prensipleri çerçevesinde yapılır. Eleştiri dili için ortak bir şablon oluşturulur,böylelikle öznel (subjektif) değil nesnel (objektif)
yaklaşım ön plana alınmış olur. (Güngör,2005:1)

Bir Tasarın Oluşum Aşamaları
Tasarımın biçime dönüşmesi sürecinde aşağıdaki adımlar izlenir.
•

Konu ve Programın Alınması

•

Ana Fikrin Yakalanması

•

Tasarımlama Aşaması

•

Bir Tasarımın Oluşması

•

Tasarı Aşaması

•

Tasarın Kontrolu

•

Geliştirme

•

Geribildirim Adımlarından oluşmaktadır.

1- PROBLEM: Teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele.
2- TANIM: Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak
belirtme veya açıklama,tarif. Bir kavramın ya da bir
nesnenin sınırlanması, belirlenmesi; kavramın içeriğini
kuran belirtilerin gösterilmesi (tdk)
3- AMAÇ: Ulaşmak istenilen sonuç, maksat (tdk)
4- ANALİZ: Çözümleme. Karmaşık bir bütünü, yapısını
anlamak amacıyla parçalarına, öğelerine, birleşenlerine ayırma.(tdk)
4.1- Eylem: İnsanın bir dış nedenle değil de, doğru
dan doğruya kendisinin gerçekleştirdiği davranış
ları. (tdk)
4.2- Yöntem: Bilimde belli bir sonuca erişmek için
bir plana göre izlenen yol metot.(TDK)
4.3- Ürün: Bir oluşum, işlem ya da yapım sonucu
elde edilen nesne.(tdk)
5- SENTEZ: Öncülden varılan sonuca giden düşünme
biçimi.(tdk)
5.1-Fonksiyonlar: Bağımsız değişkenler ile bağımlı
değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi.
(tdk)
5.2- Çözüm Önerileri: Bir problemi çözmek için
verilenler üzerinde yapılacak işlemlerin gösteril
mesi.(tdk)
5.3- Sonuç: Verilen öncüllerden çıkarılan önerme.
(tdk)
6- TASAR: Biçim. Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini
gösteren resim, yazı, plan.

Tasarımdan “TASAR”a giden adımları “TASARIM PROGRAMI” olarak bir tablo olarak düzenlenecek olursa,
problemin verildiği ilk aşamadan tasar’ın oluşumuna
kadar sürecin “adım adım ve denetlenebilir” olma özelliği tasarımeğitiminde kendini hissettirebilir.(Tablo.1)

Bu adımlar ile; Tasarım Eğitimde TASAR’ın sonuç ürün
olarak ele alınmadığını, ardışık adımların ve sürecin
önemli olduğu vurgulanmaktadır.
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TASARIM PROGRAMI
(Tasarımdan Tasar’a)
TANIM: Tasarım Kaynağı; seçilen ürünün sınıf-tür ve fiziki yapısının tanımlanması.
AMAÇ : Seçim nedeni varılmak istenilen hedefin belirtilmesi

ANALİZ (Gözlemsel Çözümleme)
EYLEM

YÖNTEM

ÜRÜN

Üründe Yapılan İşlem

İşlemin Şekli/Yolu

Seçilen Nesne

SENTEZ “ÜRÜN” (Öneriler)
FONKSİYON

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

SONUÇ

Geometrik Karakter
Çizgisel (Grafik) Sadelik

Simetri İlkeleri
Tekrar İlkeleri
Deformasyon

ÖNERİLER

TASAR (Önerilen)
MODÜL TASARIMI (2B)

YÜZEY TASARIMI

Öz-Biçim / İşlev-Biçim İlişkisi
ÇİZGİ

Şekil-Zemin İlişkisi
DÜZEN
Yeni Oranlar
İlişkiler
Yönler
Bölümlere Göre Ürün
(Sınıflama)

Sadelik
Öz-Biçim Uyumluluğu

Tasarım Elemanları
Tasarım Prensipleri
Algı Psikolojisi

Çizgisel ve Geometrik
Negatif-Pozitif

Renk
(Tablo.1)

GÖZLEM YAPILAN NESNE “KAYNAK DOĞADAN”
ANALİZ (Ürüne Yönelik)
Dış Yapı

İç Yapı

Detay

Kabuk Dış ve İç

Kesitler

Nokta Detay

Görünüş ve Perspektifler

Dik ve Yatay Kesitler

Makro ve Mikro

(Tablo.2)
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GÖZLEM YAPILAN NESNE “KAYNAK DOĞADAN”
ANALİZ (Sürece Yönelik)
ÜRÜN
Seçme

EYLEM

YÖNTEM

Ortam

Kullanılan Araç ve Gereçler
(Tablo.3)

Tasarımın Kaynakları

Tasarımda İçerik ve Biçim

Tasarımın kaynakları doğa ve insan kaynaklı olarak iki
gruba ayırabiliriz. Tasarımcı için Tasarım Kaynakları her
zaman ilham verici olmuş ve birçok tasarım bu şekilde
ortaya konmuştur.Bu kaynakları kendi içinde aşağıdaki
şekilde sınıflayabiliriz.(Bildiride; kaynak olarak doğadan
canlı organizma ele alınmıştır.)

Biçim:1- Genel anlamıyla,bir nesnenin algılanan tüm
maddi ögelerinin kendine özgü bir düzen oluşturan
bütünü.(Z.Erzen) 2- Nesnelere, ayırt edici özelliklerini
veren maddi ögelerin kurgusudur.(U.İzgi) 3- Zihnin bir
özelliği olarak birey tarafından maddi nesneye yüklenen
nitelik.(Kant) olarak tanımlanmaktadır.

1- Doğadan Nesne
1.1- Canlı (Organik): Canlılarla veya canlıların ürettiği maddelerle ilgili olan
1.2- Cansız(İnorganik): Canlılardan elde edilmeyen
ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan karbondioksit, su, tuz gibi mineral maddeler

2- Yapay Nesne
2.1- Zanaat Ürünleri: El emeği gerektiren ve büyük
ölçüde öğrenimle birlikte beceri ve deneyime dayanarak gerçekleştirilen küçük ölçekli üretim
2.2- Endüstriyel Ürünler: Sanayi ürünleri,tüketime
sürülen mal niteliği olan.

Belli bir içeriği belirli bir biçimle uyumlandırmak tüm
bir tasarımda ana sorundur. İçerik sorunun tamamlayıcısı iken, biçim sorunun çözümü olmaktadır. Oysa
temel tasar eğitiminde çözümsel yöntemle kaynaktan
çıkılarak varılacak sonuçta konu saptanmış olsa da
amaçlanan yeni ve önceden belirlenmiş bulunmayan bir
düzen ve biçim yaratmaktır.
Amaç-araç uygunluğu ise biçimin temel ögesi durumundadır. Ağırlık gözlem yolu ile doğru algılamaya ve
belirli kaynaktan çeşitlemelerle verilmekte araçları,
anlatımda kişisel yetenekleri geliştirici, açıcı kullanabilme alışkanlığı kazandırılmaktadır.Anlatım araç ve
ögeleri ise tasarımda,biçimlendirme süreci içindeki her
aşamayı oluşturan, yönlendiren,denetleyen tüm soyut
ve somut veri,bilgi,deneyim birikimi, malzeme gibi değişik fakat sorun çözümlemede zorunlu olan bir öge ve
bileşenler kapsamı ile gruplandırılabilirken temel tasar
eğitiminde çizgi, oran, renk, ton, doku, hareket, espas,öz
ve bütünlük olarak belirlenen tasarım ögeleridir.( Saldıray,1979:20) (tablo 4)
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MODÜL TASARIMI “YENİ BİÇİM”
TASARIM
SEÇİM
“Organik Nesne”

TASAR
DÖNÜŞÜM
“Geometrik Karekter”

MODÜL
“Birim Modül”

ANALİZ
Görünüş ve Kesitler
Makro-Mikro Yapı
Strüktür ve Doku

Grafik Sadeleştirme
ve Çizgisel İfade

İçerik-Biçim İlişkisi

(Yeni Oranlar ve Yön)
(Tablo. 4)

YÜZEY TASARIMI-DÜZEN BİÇİM
“YENİ DÜZEN”
TASARIM

TASAR
DÜZEN

MODÜL “Tekrar”

Düzen Kurma İlkeleri

RENK
Renk İlkeleri ve Teknoloji

(Tablo. 5)

Neden Doğa?

Sonuç

Doğada biçimler sürekli olarak bir gelişme, değişme
içindedirler.Yeni biçim yaratmaya girişmeden önce
biçimin özü doğaya bakmak,ondan fikir edinmek zorunludur.

Tasarım eğitiminde öğrencinin herhangi bir şekle veya
biçime ulaşma (TASAR) çabasındaki telaşı ya da zorluğu
, mazeret olarak ifade ettiği kaynak bulamama ya da
“ilham gelmedi” sözcüklerine sığınmasından ve zamanında hızla tükenmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bu
baskının aşılması yollarının araştırılması ve Sonuç=Ürün denkleminin Süreç=Ürün olarak algılatılmasında
TASARIM’ın anlaşılmasına katkı sağlayabilir. Böylece
hedeflenenin üründen ziyade, “SÜREÇ” olması sağlanabilir.

Doğa sınırlı biçimlerle, engin bir çeşitliliğin gizini
taşımaktadır. Bu çeşitliliklerin bir birlikten kaynaklandığını oysa tek bir olgudan sonsuz çeşitlilik üretmenin
olanaklılığını doğada gözlemleyebiliriz. Doğada biçimler,
bir önceki biçimin, bir sonraki biçimin nedeni olması gibi
bir evreler zinciri içinde oluşmaktadır. Biçim kavramının
kendi içinden doğduğu bu zengin kaynağa yönelmedikçe
sağlam bir biçim anlayışı edinemeyiz. (Saldıray,1979:17)
Öğrenci kaynak seçiminde özgür bırakılmış olup canlı-cansız her türlü nesne ile onu ilk defa keşfediyormuş
gibi bir yaklaşımla ele aldığında göründüğü kadar basit
bir yapıda olmadığını anlayacaktır. Gözlem yaptığı nesneyi derinlemesine incelemeyi öğrenirken bunun yol ve
yöntemlerini de öğrenmek durumunda olacaktır.
Ayrıca büyüme sürecindeki değişimler ya da çevre etkilerine karşı direnci, tutunma gibi gözlemsel sürecide
tasarımcılar için ilham kaynağı oluşturmaktadır.
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Tasarım probleminin verilmesinden ve sorunun doğru
olarak tanımlanmasından sonra izlenecek yolun, “TASARIM PROGRAMI’ na uygun olarak adımlanması şansa
bağlı TASAR’ların sayısında azalmaya neden olabileceği
gibi “ben ne ve neden yapıyorum?” sorusuna da yanıt
olabilecektir.
Tasarım kaynaklarında sonsuz seçme imkanı varken
öğrencinin özgür iradesi ile verilen tanım ve amaca
uygun olarak seçtiği kaynak nesne (bu metinde örnek
olarak) “Doğadan Organik Nesne”nin öğrenci tarafın-

dan “özgür” seçimi dahi süreç konusunda bir fikir verebilir. Bu sayede doğadan gözlem ve çıkarımlar yapma
sayesinde düşüncelerini de programa uygun ifade etme
becerisi kazanabilecektir.
“Basit bilgileri soyutlayarak onları yeni boyutlar kazanmış düşüncelere dönüştürebilir ve yaratıcı eylemlerde
bulunabiliriz.”( Saldıray,1979:3)
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ÖZET ABSTRACT
Sanat eğitiminin yalnızca yeteneği olan bireylere mi
yoksa özellikle öğrenim çağındaki bütün bireylere mi
yönelik olması gerektiği düşüncesi, geçmiş yıllara
göre oldukça değer kazanan bir konudur. Birbirinden
uzak bu iki düşünceyi savunan görüşler nedeniyle,
sanat eğitiminin toplumsal algı düzeyi ve eğitim müfredatlarındaki konumu ile ilgili tartışmalar günümüze
kadar güncelliğini korumuştur. Ancak belirli bir alanı
veya sınıfı değil de hayatın tamamını kapsadığına yönelik anlayışların gelişerek önerdiği eleştirel yaklaşım modeli, okuryazarlıklar ve disiplinler arası ilgisi
keşfedilen sanat eğitimi, özellikle yirminci yüzyılın son
çeyreğinden günümüze kadar geçen sürede değişimin
mimarı ve dönüşümün sosyo-kültürel aracı durumuna dönüşmüştür. Buna rağmen, Türkiye’deki, TEOG
(Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı) ve YGS
(Yükseköğretime Geçiş Sınavı) gibi merkezi sınavların
öğrenciler ve ebeveynler üzerinde yarattığı sınav ve
gelecek kaygısı gibi nedenlerle birlikte; sanat eğitimi
almak için Güzel Sanatlar Liseleri’ne başvuruda bulunacak öğrenci sayılarını etkileyen sosyal ve kültürel
değişkenler, ülkemizin geleceği açısından oldukça
kaygı vericidir. Türkiye’de sanat eğitiminin kurumsal
itibarı bağlamında, 2014 yılı Güzel Sanatlar Liseleri
başvuru sayılarının eleştirel olarak değerlendirilmesini ele alan bu çalışmada, ülkemizdeki genç kuşağın
sanat eğitimine olan ilgisi, Türkiye’deki bütün iller
bazında rakamlarla ortaya konularak; sanat eğitiminin
önemi ve gerekliliği hakkındaki bilginin yetersizliği ve
bu yetersizliğe neden olan konular Türkiye ve Dünya
ölçeği üzerinden tartışmaya açılmıştır
227

The idea whether art education should be for individuals
having a special ability or for everyone at the educational age is a subject gaining importance in these days in
comparison with previous years. Because of the views
which defend these two different ideas, arguments
about the social perception level of art education and
its place in the curriculum have kept itself up to date.
However, literacy and art education whose interest was
discovered and critical approach model, suggested by
conceptions defending that this model contains not a
specific area or a class but the whole life, have turned
into the architect of the change and a socio-cultural tool
especially since the last quarter of the twentieth century. Nevertheless, social and cultural variables affecting the number of students to apply to Fine Arts High
Schools for getting an art education are ominous as a
consequence of exam and future anxiety of students and
parents caused by exams such as TEOG (Transition from
Primary to Secondary Education) and YGS (Transition to
Higher Education Examination) in Turkey. In this work
which discusses critically the evaluation of the number
of applications to Fine Arts High Schools in 2014 within
the context of corporate reputation of art education in
Turkey, inadequacy of information about the importance
and necessity of art education and subjects causing this
inadequacy are opened up for discussion countrywide
and on an international scale by revealing the interest
of young generations in art education in Turkey numerically.

1. Giriş
Teorik ve deneysel uygulamalar yoluyla, yaşam için
gerekli olan olgunlaşmaya dair bilgi bütünlüğüne ulaşmak isteyen eğitim, belirlenen genel amaç ve hedefler
için zihinsel etkinlikler doğrultusundaki sistematik,
teorik ve deneysel uygulamaların bütünlüğü ile ifade
edilir. Bunun içindir ki, öğrenme yolu ile anlam kazanan
yaşamın bu sürecindeki nihai hedefi olan olgunlaşmanın
gerçekleşebilmesinin eğitim sistemleri ile mümkün olabileceği öngörülmüştür. Sanat eğitimi ile ise, nesnel ve
zihinsel gerçekliğe ait bütünlüğün, estetik ve kavramsal
kurgularla ortaya konulması durumu söz konusudur.
İnsana ait gerçekliklerin –iç ve dış gerçeklik gibi- tümü
ile ilgilenebilen sanat eğitimi, eğitim sistemlerinin
bütünleyici bir parçası durumundadır. İnsanın iç ve dış
gerçekliğe olan ilgilerinde bilim, eğitim ve sanat birlikte
çalışmak zorundadır.
İletişim teknolojilerine ve tüketim modalarına yönelik
ilginin ve insanın kişiliğini oluşturması ve sosyalleşmesinin pedagojik kodlarının yeniden dizayn edilmesinin
sosyal gerçekliği karşısında, eğitimin önemi artmıştır. Kültürel değerleri önemseyip zenginleştirmek ve
bireyler arası farklılıkları gözeterek toplumsal bir denge
oluşturmak amacıyla eğitim yapılanmaları kapsamında,
okul türleri sistemi geliştirilmiştir. Bu amaçla, ilki 25 yıl
önce İstanbul’da açılan Güzel Sanatlar Lisesi, günümüz
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açısından yeterli ölçüde ilgi görmeyen bir okul türü
ve alan olma özelliği göstermektedir. Sanat eğitimini
özendirici hiçbir çabanın bulunmadığı Türkiye’de, 73
Güzel Sanatlar Fakültesi ve 73 Güzel Sanatlar Lisesinin
oluşturulma nedeni, pedagojik talep doğrultularından
daha farklıdır. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Güzel Sanatlar Liselerine yönelik başvuruların sayısal değerleri
incelendiğinde, ‘resim’ ve ‘müzik’ bölümleri için yapılan
başvuruların, her iki bölüm için belirlenen kontenjanın çok altında olduğu görülür. Bu sonuçlar, sanat ve
toplum ilişkisi, işsizlik oranı, YGS tercihleri, yükseköğretim programlarının belirli bölümlerindeki yığılmalar
ile genel eğitim politikaları ve sosyo-kültürel değerler açısından değerlendirilmelidir. Bu, aynı zamanda
eğitim-öğretim sistemlerine ve eğitime yerleşik bakış
açılarının çöküşü ile ilgili yaklaşımları ortaya koyması
bakımından da önem arz etmektedir.
Eğitim ve sanat birbirlerini tamamlayabilen toplumsal
birer denge unsurudur. Çağdaş bireyin, kavramsal
ve sezgisel yorumlamaya olan ihtiyacı eskiye oranla
artmaktadır. Bu nedenle gündelik bilgiye ve bilime
egemen olan sosyolojik gelişmeleri dikkate almak
zorundayız. Araştırmalar, çağdaş sosyolojik gelişmeler
doğrultusunda, sanatın insan için anlamını ortaya koyar.
“Çağdaş toplum, bilimsel gelişmeler açısından sanatın anlamını doğru bir biçimde ortaya koyabilmek ve
toplumsal işlevini belirleyebilmek için, insan yaşamının
sanata nasıl yansıdığını araştırmak ve derinlemesine
irdelemek gerekir. Çünkü çağımızda sanat toplumbilimi; sanatın toplumsal bir işlevi ve anlamı olduğunu
vurgulayarak, onun dünyanın ve insanın değiştirilmesinde bir işlevi ve anlamı olduğunu ortaya koymaktadır.
Sanatın doğru olarak kurulması ve anlaşılması sorunu,
doğrudan doğruya toplumsal yaşamın doğru olarak
açıklanması sorununun bir ön koşuludur” (Armağan,
1992: 53). Toplumsal yaşamın kurgulanmasında ve devamında sanatın üstlendiği rol sosyalizasyon düzeyinde
bir kültürel hareketi ve dönüşümü ortaya koymaktadır. 2014 yılı Güzel Sanatlar Liseleri başvuru oranları,
Türkiye’de sanat ve eğitiminin varlıksal gerektirmelerini
tartışmaya açmaktadır. Güzel Sanatlar Liselerine öğrenci alımı için yapılan sınavlarda başvuru oranlarının
kontenjanın altında olması, bu alanda gerçekleştirilen
eğitimin amaçlarını, ülkemiz açısından değerlendirmeye
açmaktadır.

2. Yerleşik Eğitim Anlayışlarının Kimlik Arayışından Günümüze İntikal Eden Kuramsal
Sınırlıklar
Güzel sanatlar eğitiminin genel eğitim programları içesindeki yeri ve talep edilme durumunu ülkemiz
açısından birçok sosyal gerçeklik üzerinden tartışmak
mümkündür. Ancak böyle bir tartışmayı öncelikle yerleşik eğitimin anlayışları üzerinden ve kültürel gerçeklikler üzerinden yapmak daha açıklayıcı olacaktır. Ger-

çekte eğitim kavramının çeşitli tanım denemelerinde
kuramsal sınırlar, insan davranışlarında istenen yön ve
doğrultudaki değişmelerin meydana getirilmesi düşüncesi şeklinde belirlenmiştir. Bireyin davranış örüntüleri
ile ilgilenen bu sınırlamalarda görülen örneklemlerde
benzer yerleşik anlayışlar hakimdir. İnsan ve topluma
yönelik doğrudan işlevsel olan eğitim buna göre anlam
kazanır. Gelişen ve dönüşen insan etkinlikleri ve eylemlerine paralel olarak, “son dönemde eğitimin etkin işlevi
(toplumsallaştırıcı)nin özellikle ‘örgün eğitim’ düzeyinde
kaybedilmekte olduğu, bunun yerine okul dışı kültür,
siyaset, iletişim (medya) sektörünün devreye girdiği
yolunda tezler bulunmaktadır” (Doğan, 2009: 227).
Bütün bu olgular içerisinde medyanın etkisinin ağırlık
kazandığı kabul edilir. Olası her türden iletişimin ufkunu
belirlemeye çalışan ve kamusal alanların iletişimini
ve günlük yaşamını kurgulayan medya, yerleşik eğitim
anlayışlarının kuramsal sınırlarının ötesinde bir yaklaşım olarak gelişme göstermiştir. Bu sosyal gerçeklik,
eğitimin yeni değişkenleri ve sınırlıkları dışındaki kimlik
arayışları için de bir örneklemdir.
Dönem itibari ile toplumu karakterize eden üç özellik:
“(1) toplumun tüm yaşam alanlarında yoğun bir bireyselleşme atılımının gerçekleşmesi, (2) toplumda geçerli
değer tasavvurlarının çoğullaşması ve (3) ekonomik-politik yaşam ile ilgili değişimin etkileyici dinamik
karakteri” (Hesapçıoğlu, 2010: 42) gibi değişken ve
ilişkili bağlamlar zinciri, toplumda bilginin ve eğitimin
rolünü vurgularken, kitle eğitimi anlayışlarının önemini
artırmaktadır. Böylece toplumun, bireyin önüne koyduğu
standartlar -davranış ve etkileşim modelleri, değerler,
normlar ve yaptırımlar- eğitimin amacı ve işlevine de
yön vermektedir. Özellikle “sanayiye dayalı ekonomi hızla büyüdüğünde, eğitimli ve yetenekli işgücü üreten özel
eğitim-öğretime büyük gereksinim duyulduğu görüldü”
(Giddens, 2005: 487). Artan eğitim talepleri, sosyo-kültürel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, arz-talep
doğrultularında eğitim sistemlerinin de gelişmesini
sağlamıştır. Böylece “bireye kazandırılması istenen
standartlar belirli ilkelere göre belirlendiğinden günübirlik davranış ve standartlardan farklı olan değerler
çevresinde eğitimin sistematize edilmesi söz konusu”
(Doğan, 2009: 269) olmuştur. Bunun hiçbir şekilde
eğitimin günlük hayattan çok farklı bir fenomen olduğu
anlamına da gelmeyeceğini hatırlatan Doğan’a göre,
eğitimin çıkış noktası günlük hayat ve buradaki insan ve
insana özgü davranış ve etkileşim biçimleridir. “Çağcıl
dönemde, eğitim ve sahip olunan diğer nitelikler, iş olanakları ve meslek yaşamında önemli bir atlama tahtası
haline gelmiş bulunuyor” (Giddens, 2005: 487). Eğitimin
bir nitelik belirleme aracı olarak görülme olasılığından
ziyade ortaya çıkışı ve giderek artan ve çeşitlenen yapısı
üzerinde de durmak gerekiyor. “Buna göre, eğitim,
hayata yetenek olarak hazır olan insanın birçok nedenlerle (organik, kültürel, psikolojik vs) bu yeteneklerini
kullanamadığı bir dönemde (çocukluk, gençlik, öğrencilik, askerlik) yeteneklerini kullanma ve kullandırma

arzusuyla ortaya çıkmıştır” (Doğan, 2009: 269). Sonuçta
eğitim insan için sürekli gelişen bütünleştirici toplumsal
bir değer oluşturmuştur. Bunu yaparken de belirlediği
ve düzenlediği yöntemler ise, -düşüncelerin ve eylemlerin rasyonelliği ölçüsünde- bireyin biçimsel ve deneysel
koşullara olan uyumana yöneliktir.
Türk Eğitim Sistemi, genç kuşakları eğitimin ulusal ve
evrensel amaçlarına göre yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Ulusal bir karakter ve yapı üzerinde eğitimin evrensel
ilkelerini hayati bir amaç olarak benimseyen sistem, pedagojik ve bilimsel gelişmelere açık bir felsefeyi yansıtır.
“Bu felsefe bir yandan genç kuşakları manevi ve kültürel değerlerle ulusal kültür için sosyalleştirirken; ‘hür
ve bilimsel düşünme gücü’ kazandırmak suretiyle de
onları evrensel kültüre adapte etmeyi ön görmektedir”
(Doğan, 2009: 269). Belirtilen amaçlar içinde eğitimin
geçmişten günümüze belirlemiş olduğu değerler zincirindeki evrensel kültüre dair olgusal ilerleyiş teması
dikkati çeker. Bu doğrultuda, bireysel ve sosyal olarak,
yaşadığı kitleye ve dünyaya değer katabilen ve değişen
dünyaya uyum sağlayabilen bir bireyin tarifi yapılmaktadır. Bu profile uyan birey, ilgilerini ve becerilerini dünya
gerçekliklerine göre geliştirebilen bir bireydir. Türk
eğitim sistemi, yerleşik tanımlamaların öngördüğü birey
ölçüsünde genelleme yaparak, bütün bireyleri ‘çağdaş
uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı yapma’
amacını arzulamaktadır. Bu amaç ancak, bireyin nitelik
ölçütlerinin geliştirilmesinde gösterdiği çağdaş uygarlık
düzeyi ile belirlenebilir. Böylesi bir beklenti, bireysel ve
toplumsal olarak değişim ve dönüşüm kültürünün gerçekleşmesine bağlıdır. Milli değerler üzerinde kurulan
beden, ruh ve zihin dengesi, bunun ötesinde beklenen
küresel değerlere yönelik uyuma da eşlik edebilir. “Bu
yüzden Türk Milli Eğitim Sistemi son derece gelişmeci
ve modern felsefi temellere sahiptir. Sorun bu temeller
üzerinde ortaya çıkan ürün ya da ürünlerin söz konusu
beklenti ve amaçlara uygunluğudur. Acaba Türk milli
eğitim sistemi ulusal ve evrensel düzeyde öngördüğü
amaçlarını ne ölçüde gerçekleştirmektedir? Bu konuda
ortaya çıkan engeller nelerdir? Olası sorunlar sistemin
özünden mi, yoksa dışından mı kaynaklanmaktadır?”
(Doğan, 2009: 270). Okuryazarlık tanımlamalarının Batı’ya göre farklı algılanması, işsizlik oranları, öğrenim
görenlerin alanlarında iş bulamamaları, yükseköğrenime giren öğrenci sayılarındaki artış, öğrenim çağındaki bireylerin tamamına yakınının yükseköğrenimden
beklentilerinin büyük oranda aynı olması gibi sorunlar,
halihazırda sistemin varlığı açısından sorun olmaya
devam etmektedir. Buna ek olarak sanatın ve sanat
eğitiminin çağdaş uygarlık düzeyinin çok altında olması
gibi nedenler, sistemin özünü ve dışındaki tüm nedenleri
etken ve bileşen olarak sorgulanmasını önerir. “Türk
eğitim sisteminde programlar mevcut haliyle değişim
kültürünün beklentileriyle uyarlılık göstermemektedir”
(Doğan, 2009: 269). “Eğitim sistemleri evrenselleştikçe,
gittikçe daha fazla insan, özel becerilerin pratik aktarımından öte (matematik, bilim, tarih, edebiyat ve benzeri
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konularda) soyut öğrenime maruz bırakıldı. Modern bir
toplumda, insanlar, okuma-yazma ve hesaplama gibi
temel beceriler ve fiziki, toplumsal ve ekonomik çevrelerine ilişkin genel bilgilerle donatılmak zorundadır ama
yeni, bazen de oldukça teknik olan, bilgi biçimlerinde
uzmanlaşabilmek için nasıl öğrenildiğini bilmeleri de
gerekir. Ayrıca, ileri bir toplumda, bilginin sınırlarını genişletmek için, doğrudan doğruya pratik değeri
olmayan, ‘saf’ araştırma ve anlayışlara da gereksinim
duyulur” (Giddens, 2005: 487). Günlük yaşam evreninin
yükünü taşıyan iletişimin değişken ve çok boyutlu yapıları, eğitim sistemlerinin etkinleştirilmesine referans
oluştururken, Giddens’in kurduğu bağlantıda, eğitim
sisteminin özellikle Türkiye’deki yerleşik anlayışlarında
sanatsal araştırmaların ve sanat eğitiminin konumunun,
çağdaş toplumsal dengenin gerektirdiği nitelik ve nicelik
ölçülerine göre belirlenmesi gerektiği sonucuna ulaşırız. Örneğin, “XX. yüzyılın sanatı bize yeni bir düşünmeyi
öğretiyor. Topluma karşı sorumluluk duyan, gücünü
toplumdan alan oluşturucu ve yapıcı bir düşünmeyi” (İpşiroğlu, 2009: 10). Toplumsal denge açısından günümüz
eğitim sistemlerinin sanat eğitimi ile olan etkileşimini,
bireysel ve sosyal gerçeklikler üzerinden çözümlemek
gerekmektedir. Okul alanları dışında gelişen kültürün,
iletişim, medya ve görsel kültürün oluşturduğu karmaşık yapılar, eğitim sistemlerinden daha hızlı gelişen ve
etkili olabilen yapılardır.

3. Güzel Sanatlar Eğitiminin Rasyonellik
Görünümü ve Günümüze Yönelik Sosyolojik
Eylemsel Karakteri
Güzel sanatlar eğitimi, yürürlükteki programlara bağlı
olarak sürdürülen amaçlar doğrultusunda uygulanmaya
çalışılan yöntem, teknik ve içerik planlamasıyla bir sosyalizasyon ve kültürlenme stratejisidir. Güzel sanatlar
eğitiminde; ilk olarak Aristoteles’in sanat felsefesine
öykünme ile, görünen dünyanın pozitivist çözümlemeleri ile başlayan ve sonradan ruhsal çözümlemelerin,
-Platon’un sanat felsefesinin özünü taşıyan ideanın yani,
görünmeyenin –ruhsal veya soyut düzenlemelerle- ifade
edilebilen- iç dünyanın yansımalarının da eklenmesiyle
gelişen sanat ve üretim felsefesi, günümüzde çağdaş
sanat felsefesi ile son bulmuştur.
Güzel sanatlar eğitiminin rasyonellik görünüşleri incelendiğinde, birey ve kitle açısından uygulanan programların sorgulanabilir olması ve program sonrasında
sürecin katılımcılarının fonksiyonel olarak sosyal
hayattaki bilgilerini ve tecrübelerini kullanmalarının
ölçülebilir olduğu bir yapıda olması beklenir. Böylece
uygulanan programın değer olarak yansımaları ile öznel
ve sosyal dünyanın sürdürülebilir normları ve geleceğe dayalı beklentilerine yönelik işlevi de ortaya çıkar.
Kültürel açıdan “ilerlemenin iki ayağından biridir sanat.
İnsanoğlu, sözcükler aracılığıyla düşüncelerini, imgeler
aracılığıyla da duygularını iletir öteki insanlara; yalnızca
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şimdiyi değil geçmişi ve geleceği de kapsayan bir iletişim söz konusudur burada. Bu ikili iletişim insanoğluna
özgüdür; dolayısıyla da bunlardan birinin bile bozulması
topluma zarar verir” (Tolstoy, 2013: 193). Sanat toplum
için bir düşünme ortamı oluşturmakta, yenileşme, güzeli arama aracı ve iletişim nesnesi olabilmektedir. “Tıpkı
konuşma gibi bir iletişim aracı olan sanat, bu niteliğiyle
ilerlemenin, başka bir deyişle insanlığın mükemmelliğe
doğru yürüyüşünün de bir aracıdır” (Tolstoy, 2013: 173).
Bireyin öznel dünyasının ve sosyal entegrasyonunun biçime dönüşmüş ifadesi olarak sanat, sosyal bütünleyici
bağlamları ifade eder. Güzel sanatlar eğitiminin kültür
ve sosyalizasyon için bağlantı noktaları, bireyin yaşadığı
dünyayı algılaması, tanıması, tanımlaması, görebilmesi, okuması ve çözümlemesi şeklinde ifade edilebilir.
Bundan sonraki süreç, güzel sanatlar yoluyla gerçekleştirilecek yorumlamaların değere dönüştürülmesi
işlemiyle son devam eder. Böylece, bireyler kendi özgül
kültürlerindeki toplumsal rolleri çevreleyen beklentileri öğrenir ve bu rolleri büyük ölçüde güzel sanatlar
yoluyla tanımlandıkları biçimlerde yerine getirirler.
Disiplin alanı olarak yerleşen ve program olarak bireyin
zihinsel ve sosyal gelişimini amaçlayan güzel sanatlar
eğitimi görsel, yoğrumsal ve yorumsal kurgularla işlem
yapabilecek bir dizge oluşturmaktadır. Çünkü yorumlanmamış, “biçim haline gelmemiş bir sanatın düşünülmesi mümkün değildir” (Turani, 2013: 7). Program olarak
uluslararası bir değer ve dizge durumundaki güzel sanatlar eğitimi uluslararası kültürel bir dokunun dizgesel
görünümüdür. “Sanat kültürü uluslararası bir dokudan
oluşur” (Turani, 2013: 8). Sanat kültürü evrensel bir değere sahiptir. “Sanat, eski sanat sisteminde olduğu gibi
herhangi bir insani üretim ve performans için kullanılan
bir cins isim ya da hatta XVIII. yüzyılın sonlarında inşa
edilen güzel sanat kategorisi için düşünülen bir kısaltma
değil, bağımsız bir alanın ve aşkın bir gücün özel adıdır”
(Shiner, 2010: 263). Sanatı ve dolayısıyla güzel sanatlar
eğitimini bilimle eş değerde tutan anlayışlarla günümüze kadar geliştirilen program dizgelerinin diyalektiği,
spekülatif ve aynı zamanda bilimsel temellere dayanır.
“Spekülatif sanat kuramına göre, sanatın duyumsal
araçlar olan imge, simge ve ses dolayımıyla evrenin
esasını (Tanrı, varlık, mutlak) açığa çıkardığı iddiasıdır” (Shiner, 2010: 264). Dolayısıyla algıların ve zihinsel
tepkimelerin us’la oluşturduğu yoğrumsal sonuçlar,
günümüz güzel sanatlar eğitimini zihinsel süreçlerle ve
bilimle birlikte değerlendirmeyi gerektirmiştir. Günümüz güzel sanatlar eğitiminin ulaştığı nokta, bilimle eş
değerdedir ve geçerliğini bilimin verilerinden ve temellerinden alır. “Bilim, sanatı anlaşılır bir hale getiren ve
sanatı akla yaklaştıran bir ihtiyaçtır. Sanatın başarısı,
bilime olan yakınlığıyla ilgilidir” (Tolstoy, 2011: 53). Kuramsal bakımından sanat ve bilim birbirlerinden farklı
gibi görünseler de her ikisi de güçlü ve ortak temellere
dayanır. İyiyi, güzeli, faydalı ve gerçeğin peşindeki bilim
ve sanat, bütün bunları birbirinden farklı yöntemler
yoluyla değerlendirir. “Comte, pozitif felsefesinde

sanatı, bilimle ve kendi insanlık diniyle aynı düzlemde
değerlendiriyordu. Hatta bir noktada Comte duygulara
daha yakın olduğu ve kuramsal ile pratiği birleştirdiği
için sanatın bilimden daha yüksek olduğunu bile iddia
ediyordu” (Shiner, 2010: 265). Geçmişten günümüze
bütün bu değişken ve spekülatif yaklaşımlardan ziyade,
ilgilenmemiz gereken sanatın bir çözümleme, okuryazarlık ve üretme sürecine tekabül etmiş olması, güzel
sanatlara ve güzel sanatlar eğitimine yönelik yapılacak
değerlendirmelerdeki bağlantı noktalarının dayanağını
oluşturduğudur. Güzel sanatlar eğitimi bu anlayışta,
uygulama alanıyla ilgilenmekle birlikte, günümüzde
bir iletişim aracı olma özelliğiyle dikkat çekmektedir.
Diğer taraftan, “güzel sanatların günümüz toplumuna
en önemli katkılarından biri, hayatın istenen sona doğru
giden araçların bir serisi olarak; seyredilmeye ihtiyaç
duymayan bir deneyim ve bir hatırlatma olarak hizmet
etmesidir. Kısacası güzel sanatlar bize hayatta kalacağımızı öğretir” (Özsoy, 2003: 21). Sanat özgürlükçüdür ve
bağımsız olandır. Sanat düşünebilmeyi, içsel bütünlüğü,
hissetmeyi, inceliği, eleştirelliği, gözlemi, okuryazarlıkları, yenilikçiliği, gelecekçi düşünmeyi, çözümlemelerde
bulunmayı, yaratıcılığı, duyguculuğu ve ahlâklı olmayı
öğretir. “Sanat eserini ortaya koymak için gereken
şartlar, tamamen özgürlükten kaynaklanan ve özgürlüğe bağlı kalan bir yolun başlangıcındadır” (Tolstoy, 2011:
126).
Günümüz sanatı ve anlayışları, insanlığın elde etmiş
olduğu kültürel ve teknolojik güçler sayesinde bütün
bireylere ulaşabilecek-ulaştırılabilecek düzeydedir. “Sanatın anlam itibariyle kitlelere açılması, toplu yaşamın
en basit duygularıyla ilgilenmesi sanatı sınırlandırmayacak, aksine yeni ufuklara taşıyacaktır” (Tolstoy, 2011:
185). Sanatın duygularla ilgilenmesi onun doğrudan
eğitim iştigaliyle veya öğrenme süreci ile ilişkisini kurgulayan önemli bir nedendir. Duyguların ve dolayısıyla
davranışların biçimlendirilmesinde ve eyleme dökülmesinde güzel sanatlar eğitiminden daha etkili ve güçlü bir
disiplin yoktur. Bu nedenle günümüzün çağdaş eğitim
modelleri, disiplinler arası bir eğitim modelini öngörürken bunun büyük ölçüde bilim ve sanatın işbirliği
ile gerçekleştirilmesi tezini ortaya koymaktadırlar.
Çünkü güzel sanatlar eğitimi, güzeli, iyi ve faydalı olanı
ararken bunu insan için gerçekleştirir. Bu nedenden
ötürü, “insan, sanat eğitiminin ilk unsurudur. İnsanın,
kâinattaki varlıklar hakkında sağlıklı yorumlar yapabilmek için aldığı eğitim, gerçek ve kalıcı sanatı ortaya
çıkaracaktır. Sanatta üreticiliğin tanımı hakkında şunlar
söylenebilir: Nesilden nesile geçen, her ne olursa olsun
takdir kazanan sanatın içinde üretkenlik var demektir ve
gerçek sanat öğretileri bu sanattan çıkar” (Tolstoy, 2011:
53). Güzel sanatlar eğitiminin üretkenliği hedef alan
öğretileri, duygulara ve düşünceye yönelik olduğundan
bireyin gelişim süreci açısından son derece önemlidir.
Dewey’den aktaran Kırışoğlu’na göre, sanatsal süreç,
değerlerle düşünme ve sorun çözme; kişiyi nitelikli bir
bütünlüğe götüren, değerler arası ilişkilerin işlendiği

denetimli bir süreçtir (2005: 100).
Günümüz sanat eğitiminin işlevsel belirleyici öncelikleri
açısından, sanatın değişken yüzü, kültürel gücü ve son
yıllardaki disiplinler arası etkileşimlerle oluşan yenilikçi
profili pedagojik ve sosyal açıdan bir değer oluşturur.
“Çünkü, kültür değerleri içinde yer alan, karmaşık ve
tikel özelliği ile sanatın kişiye kazandıracağı yaşantı
zenginliğini başka hiçbir şey kazandıramayacağı gibi,
sanat eğitimi kişiye kendi kültürünü olduğu gibi, öteki
kültürleri öğrenme ve değerlendirme olanağı verir”
(Kırışoğlu, 2005: 49,50). Bugün toplumlara baktığımızda
kültürün ve eğitim standartlarının belirlendiği alanları
incelediğimizde geleceğe yönelik yapılanmalara yönelik
öngörüleri oluştururken sanat ve sanat eğitimine mutlak surette özel bir yer ayırıldığı görülür. Günlük yaşam
dilinin, iletişim biçimlerinin ve tüketim anlayışlarının
ve tercihlerinin birey ve toplumun dünyasındaki yeri,
sanat eğitiminin önemini ve sanatın önceliğini gözler
önüne sermektedir. Genel yaşam kriterleri ve öncelikleri arasında sanatın fonksiyonları disiplinler arası
etkileşime uyumu sayesinde geçmişten çok daha farklı
bir mecrada ve özellikte gelişmektedir. “Bilginin evrimi
nasıl gerçekleşiyorsa, yani daha gerçek ve daha gerekli
bilgi, yanlış ve gereksiz bilgiyi nasıl dışlıyor ve onun yerini alıyorsa, duyguların evrimi de sanat yoluyla gerçekleşiyor” (Tolstoy, 2013: 173) ve sanat yoluyla bir forma
ulaşıp, iletişime ve paylaşıma uyum sağlıyor. Asıl olan
sanatın günümüz hayat formlarının genel kapsayıcısı
rolünü üstlenmesi durumudur. Günümüz günlük yaşam
standartları sanat ve bilimden önemli ölçüde ve eşit
düzeyde faydalanmayı önemsemektedir. Gözlem ve deneyler yoluyla insan ve evrenin sınırlılıklarını araştıran
bilim, insan için hayati önemi olan duygu dünyasına olan
ilgilere çözüm üretemediğinden bu alan ancak sanatla
çözüme kavuşturulabilmektedir. “Toplumun ihtiyaçları
ile değişimin insan ve toplumdan beklentileri, programların hem felsefesini hem de hedeflerini belirlemektedir” (Doğan, 2009: 269). Toplumsal hedeflerin, pedagojik
ve teknolojik gelişmelerin ve kültürel yönelimlerin,
programlar üzerinde böylesi bir işlevi bulunmaktadır.
Bu bakımdan ulusal eğitim sistemleri doğrultusundaki programların niteliğine yönelik subjektif eleştiriler
de olabilir, ancak sanat eğitiminin nicelik ve nitelik
bakımdan programlarındaki yeri önemli bir tartışma
konusudur.
Her şeyin değiştiğine ve dönüştüğüne olan inancın en
rahat bir şekilde görülebildiği ve ifade edilebildiği alan
sanat alanıdır. Yaşamsal dengeyi kurabilmek uğruna
sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve dönüştüren
birey böylece bir anlam peşindedir. Sanat eğitimi bu
anlamı gerçekleştiren bir disiplindir. Bireyin gündelik
yaşamının yükünü taşıyan kültürün rasyonel değerleri karşısında Türkiye’deki kamusal sanat anlayışı ve
uygulanan sanat eğitimi programlarına olan taleplerin
verilerini Türkiye’nin geleceği açısından değerlendirmek
durumundayız.
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4. 2014 Yılı Güzel Sanatlar Liselerine Başvuru
Oranlarının Kurumsal İtibar Açısından Değerlendirilmesi”

göre bireysel veya grup halinde öğretmen yönetiminde
yapılan serbest çalışmalardan oluşur.

İlki, 1989-1990 öğretim yılında İstanbul›da açılan ve
günümüzde sayıları 73’ü bulan güzel sanatlar liseleri,
‘yetenek sınavı’ ile öğrenci alan, güzel sanatlar alanında yetenekli öğrencilerin eğitim-öğretim görmelerini
sağlamak ve yükseköğretime alt yapı oluşturmak
amacıyla açılmış, yatılı ve gündüzlü olarak eğitim veren
4 yıllık okullardır. Yetenek sınavlarını her okulun kendi
bünyesinde yaptığı, Temel Eğitimden Ortaöğretime
Geçiş (TEOG) sınavına girme zorunluluğu bulunmayan,
yetenek sınavı öncesinde adayların ön kayıt yaptırdıkları
bir okul türüdür. Öğrenciler girmek istedikleri Güzel
Sanatlar Lisesine ön kayıt yaptırdıktan sonra, belirlenen
tarihlerde başvuruda bulundukları alanlarda iki aşamalı
yetenek sınavına tabi tutulmaktadırlar.

Okulun Amacı Öğrencilerin;

4.1 Giriş Koşulları ve Sınavın İçeriği
İlköğretim okulunu o yıl bitirenlerden, -diploma notu
aranmaksızın- bütün öğrenciler güzel sanatlar liselerine başvuru yapabilmektedir. Başvuru yapanlar arasında
gerçekleştirilen müzik ve resim özel yetenek sınavında,
başarılı olanların eğitime hak kazanabildikleri güzel
sanatlar liselerinde her iki bölüm için ayrılan kontenjan
30 kişi olarak belirlenmiştir. Resim sınavında genellikle desen ve imgesel; Müzik sınavında ise işitme, sesin
rengi ve gürlüğü, çalgı ve diksiyon konularının ağırlıkta
olduğu görülmektedir. Sınav sonuçları, öğrencinin ortaöğretim başarı puanının yüzde 30’u ile, yetenek sınavında aldığı puanın yüzde 70’inin ortalaması sonucunda
belirlenmektedir (MEB, 2014).
4.2 Bölümler ve Eğitimin İçeriği
Güzel sanatlar liselerinde resim ve müzik olmak üzere
iki bölüm bulunmaktadır. Bakanlığın uygun görmesi durumunda güzel sanatlara yönelik programlar
uygulayan başka alanlar da açılabilir. İstanbul’da buna
göre, Sinema ve Tiyatro bölümlerinin açılması sevindiricidir. Bu okullarda Bakanlıkça uygun görülen ders
çizelgeleri ve öğretim programları uygulanmaktadır.
Müzik bölümünde toplu ders olarak okutulmakta olan
Müziksel İşitme-Okuma, Koro, Orkestra, Oda Müziği,
Müziksel Yaratıcılık ve Müzik Tarihi derslerinin yanı sıra,
her öğrenci temel çalgı olarak Piyano ve diğer çalgı olarak da Keman, Viyola, Viyolonsel, Kontrbas, Obua, Flüt,
Klarnet, Fagot, Korno, Trompet, Gitar, Bağlama, Ud,
Kanun ve Vurmalı Çalgılardan birinin eğitimini almaktadır. Resim bölümünde ise, Desen Atölye, İki Boyutlu
Sanat Atölye, Grafik Tasarımı, Üç Boyutlu Sanat Atölye,
Müze, Sanat Eserlerini İnceleme, Türk Resim-Heykel
Sanatı, Çağdaş Dünya Sanatı, Estetik, Sanat Tarihi ve
Drama dersleri okutulmaktadır. Alan uygulamaları
ve etkinlikleri, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine
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1.

Güzel sanatlar alanında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,

2.

Özel yetenek gerektiren yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,

3.

Alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini, yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar
yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,

4.

Milli ve milletler arası sanat eserlerini tanımalarını
ve yorumlamalarını sağlamaktır.

4.3. 2014 Yılı Güzel Sanatlar Liseleri Öğrenci Başvuru Sayıları
İL

OKUL ADI

RESİM

MÜZİK

İL

ADANA

Adana Seyhan GSL.

75

54

KARABÜK

ADIYAMAN

Merkez GSL.

33

11

KARS

AKSARAY

Aksaray GSL.

25

12

AMASYA

Amasya GSL.

46

ANKARA

Çankaya GSL.

ANTALYA

OKUL ADI

RESİM

MÜZİK

Safranbolu İMKB GSL.

46

24

Gülahmet Aytemiz GSL.

16

9

KASTAMONU

Kastamonu GSL

7

9

27

KAYSERİ

Kocasinan GSL.

50

32

111

103

KIRIKKALE

Kırıkkale GSL.

18

19

Antalya Tic.ve Sanayi
Odası GSL.

56

58

KIRKLARELİ

Lüleburgaz Türkiye
Elektrik Kur. GSL.

16

15

AYDIN

Yüksel Yalova GSL.

61

58

KIRŞEHİR

Kırşehir GSL.

10

12

BALIKESİR

Kadriye Kemal Gürel
GSL.

42

27

KOCAELİ

Kocaeli GSL.

34

22

BARTIN

Bartın GSL.

9

6

KONYA

Selçuklu Çimento GSL.

74

50

BİNGÖL

Bingöl GSL.

22

15

KÜTAHYA

Kütahya GSL.

71

40

BOLU

Bolu GSL.

26

13

MALATYA

Abdulkadir Eriş GSL.

38

33

BURSA

Nilüfer Zeki Müren
GSL.

126

84

MERSİN

Nevit Kodalı GSL.

67

46

ÇANAKKALE

Hüseyin Akif Terzioğlu GSL.

29

20

MUĞLA

Muğla GSL.

29

59

ÇANKIRI

Selahattin İnal GSL.

12

14

NİĞDE

Niğde GSL.

15

21

ÇORUM

Çorum GSL.

33

23

ORDU

Ordu GSL.

44

45

DENİZLİ

Hakkı Dereköylü
GSL.

58

37

OSMANİYE

A. Keskiner GSL.

54

37

DİYARBAKIR

Diyarbakır GSL.

98

71

RİZE

Rize GSL.

42

10

EDİRNE

Edirne GSL.

24

26

SAMSUN

İlkadım GSL.

45

33

ERZİNCAN

Erzincan GSL.

14

13

SİİRT

Takasbank GSL.

35

11

ERZURUM

Erzurum GSL.

38

40

SİNOP

İMKB GSL.

13

7

ESKİŞEHİR

Eskişehir GSL.

39

60

SİVAS

Muzaffer Sarısözen GSL.

45

51

GAZİANTEP

Şahinbey Tic. Odası
GSL.

79

42

ŞANLIURFA

Şanlıurfa GSL.

40

33

GİRESUN

Hurşit Bozbağ GSL.

24

15

TEKİRDAĞ

Kadriye Nazif Gölge
GSL.

61

65

HATAY

Antakya Bedii Sabuncu GSL.

49

51

TOKAT

Tokat GSL.

50

60

ISPARTA

Isparta GSL.

36

29

TRABZON

Trabzon GSL.

78

42

İSTANBUL

Avni Akyol GSL.

179

115

UŞAK

İSTANBUL

Mimar Sinan GSL.

40

30

VAN

İZMİR

Buca Işılay Saygın
GSL.

56

46

ZONGULDAK

İZMİR

Kemalpaşa Ümran
Baradan GSL.

64

76

Uşak GSL.

51

37

Van GSL.

73

63

Ereğli Erdemir GSL.

25

13
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Sonuç ve Öneriler
Sanat ve kültürün evrensel değerlerle olan ilişkileri,
hem bireysel hem de toplumsal olarak önemlidir. Bu
anlamda kültürel ve sanatsal değerler insan varlığının
toplumsallaşmasının bir ölçüsü sayılır. Kültür ve sanat
bu değerlerin oluşturulması açısından önem kazanır
ve birlikte görev yapar. Bu bakımdan kültürün oluşması sanatsal anlayışlarla da bağlantılıdır. Sanatın ve
kültürün elde etmiş olduğu düzey bu aşamadan sonra,
ekonomi, bilim, çağdaşlaşma, kalkınma ve teknolojik
hedeflere katkı sağlayabilir. Böylesine bir dengenin
kurulması büyük ölçüde sanatsal ve kültürel değerlere
hizmet edebilecek eğitim programları ile mümkün olabilir. Güzel sanatlar eğitiminin niteliği bu amaçla temel
kazanır. Bu nedenle, Milli Eğitim Temel Kanunu, güzel
sanatlar alanında özel ilgi ve yetenekleri belirlenen
çocukları yetiştirmek üzere temel eğitim ve ortaöğretim
seviyesinde okullar açılabileceğini hükme bağlamış ve
belirlenen amaçları gerçekleştirme doğrultusunda “Güzel Sanatlar Liseleri” kurulmuştur. Ancak, güzel sanatlar liselerine yönelik ilginin düzeyi ile ilgili olarak, 2014
yılı başvuru oranları incelendiğinde, bu kurumlara olan
ilginin beklenenin çok altında olduğu görülmektedir.
Yukarıdaki listede görüldüğü gibi, çok sayıda kurumda
ülkemiz genelindeki başvuruların bu bölümler için ayrılan kontenjanların dahi çok altında olduğu dikkati çeker.
(Listede yer almayan bir çok ilde bulunan kurumlardaki
sayılara, kurumlar yeni açıldığı için yer verilmemiştir).
Türkiye’de yaklaşık 3 milyonu bulan işsiz sayısı, üniversite mezunlarının istihdam sorunu, YGS ve Kamu Personeli Sınavına girenlerin sayısının 100 binleri bulması
ve güzel sanatlar liselerine başvuru sayılarının beklentilerin çok altında olması gibi toplumsal veriler, genel
olarak eğitimin yapılandırılma süreci ile ilgili bağlamların bir göstergesidir. Bu sonuçlar öncelikle kültürel,
sosyal ve pedagojik entegrasyona ilişkin bağlamların ne
kadar güncellendiğine yönelik referansların da göstergesidir. Ülkemizdeki genel eğitim sistemi ve buna göre
oluşan yerleşik algılar, çağdaş toplumsal yaşamın diğer
birçok alanını olduğu gibi, güzel sanatlar eğitimi ile ilgili
gelişmeleri de olumsuz etkilemiştir. Güzel sanatlar eğitimi almak isteyenlerin sayısının azalması bir ülke için
dikkate alınması gereken önemli bir konudur. Toplumsal
gelişmenin önceliklerinden birisi olan sanat ve sanat
eğitimi aynı zamanda bir toplumsal denge unsuru olduğundan, bu dengenin bozulması bütünüyle sosyolojik
sorunların oluşmasına neden olacağı düşünülmelidir.
Güzel Sanatlar Liselerine Başvuru Oranları ve Genel
Olarak Türkiye’de Sanat Eğitimine Olan Yerleşik Algının
Sonuçları Aşağıdaki Şekilde Özetlenebilir:
•

Yükseköğretime geçişte ek puan avantajının kaldırılması, güzel sanatlar liselerine ilgiyi olumsuz
etkilemiş ve başvuru sayılarını düşürmüştür.
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•

Güzel sanatlar liselerinin anadolu liseleri grubundan çıkarılması, bu okullara olan ilgiyi azaltmış ve
bakış açılarını değiştirmiştir.

•

Yukarıda verilen güzel sanatlar liseleri sıralamasında 23 kurumda, 2014 yılında kontenjan
sayılarının altında başvuru gerçekleşmiştir. Diğer
kurumlarda da başvuru rakamları istenen düzeyde
değildir.

•

Akademik eğitim, ders programı, alan becerisini
değil, Anadolu Liseleri gibi -sanat eğitimi dışındaki- üniversite sınavına yönelik başarıyı hedeflemektedir.

•

Eğitim akışının sanat eğitimi ağırılıklı olmaması,
(Örneğin, 9. sınıfta desen dersinin iki ders saati
ile sınırlandırılmış olması gibi), ders programının
YGS’ye hazırlık aşamasına yönelik olduğunu ortaya
koymaktadır.

•

Bütün liselerin anadolu lisesine çevrilmiş olmasının, özellikle son 2-3 yıl içerisinde ebeveynlerde
yaratmış olduğu algı, güzel sanatlar liselerine
öğrenci kaydını olumsuz etkilemiştir.

•

Sanata yönelik olarak yeterinde olgunlaşamayan
genel toplumsal algı, dolaylı olarak Türkiye’deki
sanat eğitimine olan yaklaşımları da etkilemektedir.

•

Türkiye’de güzel sanatlar liselerine yönelik olarak
kurumsal açıdan bir çeşit kimlik bulma sorunu
yaşanmıştır. Önceleri anadolu lisesi statüsünde
olan güzel sanatlar liseleri, sonradan bu gruptan
çıkarılmışlardır. Daha sonra spor liseleri ile birleştirilerek, güzel sanatlar ve spor liseleri şeklinde bir
yapılanmanın ardından son olarak bu sistemden de
vazgeçilerek, spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri
ayrılmış, bir sonraki değişikliğe kadar, günümüz itibarı ile de bağımsız bir kurum statüsü görünümüne
kavuşturulmuşladır.

•

Gelinen noktada, yukarıda değinilen çeşitli sebeplere dayalı olarak, birçok kurumun kapanması
durumu söz konusu olabilmektedir.
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ÖZET ABSTRACT
Bulunulan çağın anlayışına ve şartlarına uygun olma
anlamına gelen çağdaşlık tekstil tasarımında günün
moda eğilimlerine uygunluk olarak değerlendirilmektedir. Moda eğilimleri güncel tasarım, mimari, müzik,
kültür, politika ve teknoloji pazarlarındaki tüketici
davranışları ile değişmekte ve kumaş modasına renk,
desen ve dokusal etkiler olarak yansımaktadır. Güncel
kumaş eğilimleri incelendiğinde sanat, zanaat ve teknoloji birlikteliğinde seri üretim söz konusudur. Ana
temalar olarak geleneksel, lüks, teknolojik ve doğal
temalarının öne çıktığı görülmektedir. Bu çalışma kapsamında son 5 yıl içindeki kumaş moda eğilimleri incelenerek öne çıkan temalara bağlı kumaş tasarımları ve
yüzey araştırmaları yapılmıştır. Araştırma sürecinde
dokuma tekniği ile tasarlanan kumaşlarda malzeme,
örgü ve yapı birlikteliği ile deneysel uygulamalarla
çağdaş tekstil tasarımına dönük yüzey etkileri ortaya
konulmuş, gelecek sezonlara ilham verecek öneriler
getirilmiştir.
Contemporary which means being suitable to the understanding and conditions of the ongoing time period
is assessed as being trendy in view of textile design.
Fashion trends are up to the consumer behaviors in the
current design, architecture, music, culture, politics
realm and technology market and it is reflected to the
fabric fashion by color, pattern and textural effects.
Contemporary fabric trends for mass production are
formed by the combination of art, craft and technology.
Main concepts are traditional, luxury, technological and
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natural. In this research fabric trends in the last five
years are examined to design fabrics with contemporary
surface effects to be implemented by weaving. Fabrics
are designed with weaving technique in view of contemporary fabric trends within the scope of material,
construction and structure for experimental implementations. Design suggestions are made for the upcoming
seasons.

Giriş
Bulunulan çağın şartlarına ve anlayışına uygun olma
anlamına gelen çağdaşlık, tekstil tasarımı açısından
günümüz moda eğilimleri ve bu eğilimlere bağlı olarak
şekillenen renk, malzeme, doku ve yüzey etkilerine uygunluktur. Jackson, moda eğilimleri teriminin belirli bir
sezondaki moda yapılanmasına ve görünüşlerine işaret
ettiğini belirtmektedir (alıntılayan Ertürk, 2011, s.14).
Gelecek sezonlardaki görünümler için moda eğilimleri
(trendler) eğilim belirleyici firmalar tarafından tahmin
edilmekte ve 2 yıl sonraki moda eğilimleri için dergi,
video ve çizimlerle yayınlanmaktadır. Moda eğilimlerini
tahmin sürecinde pek çok sosyal, teknolojik ve kültürel
etmen rol oynamaktadır.
“ Eğilim (trend) tahminleri çevre, pazar ve ürün etrafında şekillenir. Çevre mevcut ve yakın zamanda oluşacak
olan politik, sosyal ve kültürel olayların incelenmesi ile
analiz edilebilir. Pazar, tüketici, rekabetçi firma ve satış
oranlarının çözümlenmesidir. Mevcut olan ürünlerin
gözden geçirilmesi ile birlikte gelecek ürünün renk, kumaş ve stilinin analizi ile trend tahmini yapılabilir” (Kim,
Fiore, Kim, 2011, s.54). Eğilim tahmin firmaları tasarım,
müzik, mimari, kültür, politika, teknoloji pazarlama alanındaki ana vizyonerlerle görüşmeleri sonucu bilgi toplar, alt kültür etkileri, tüketici yaşam stili ve tercihlerine
bağlı analizlerde eğilim tahmin firmalarını yönlendirir.
Dünyadaki olaylar, sosyal, kültürel, sportif etkinlikler,
ekonomik ve teknolojik değişimler de birbirini etkileyerek moda ve stiller üzerinde etkin olmaktadır.

tedir. Shah’a göre “Kumaşların dokunsal ve duyusal
nitelikleri sanat, zanaat ve endüstrinin birlikteliğinin
sonucudur. Seri üretim ürünlerin bolluğu ve kofluğu nedeniyle yaşamlarımızdaki dokunsal his eksikliği bizleri
el yapımının şiirsel ve anlamlı izinin taşıyan objeler için
heveslendirmektedir” (2014, s.116).
Bu nedenle çağdaş tekstil yüzeylerinde teknolojik malzeme, el yapımı işlemler ve deneysel yöntemlerin öne
çıktığı söylenebilir.
Kumaşın yüzey görünümüne dönük moda eğilimleri
incelendiğinde alt başlıklar şeklinde aşağıdaki gibi sıralanabilir (Shah, 2014, s.116) :
Teknolojik: Metalik-yansıtıcı, Hacimli (mimari), Katmanlı
(mimari), yeni malzemelerle elde edilmiş yüzeyler ön
plana çıkmaktadır.
Geleneksel: Etnik desen ve renklendirmeli, dantel ve
nakış
Doğal: Organik malzemeden yapılmış ve doğal görünüm
Klasik: Küçük desenler, brokarlar, tüvit ve kazayağı desenler gibi desen ve yüzey özellikleri öne çıkmaktadır.

Uygulamalar
Bu araştırmada son 5 yıllık kumaş eğilimleri incelenerek süregelen ve ileride de devam edecek yüzey etkilerinden teknolojik, geleneksel ve doğal etkiler üzerinde
durulmuş ve uygulamalar yapılmıştır. Bu etkiler için alt
başlıklar açılmış ve başlıca metalik ve yansıtıcı, transparan ve hacimli, biçimlendirilebilir, keçe ve deneysel
malzeme yorumlarına bağlı tasarımlar yapılmıştır.
Araştırma kapsamında bir tasarımda aynı zamanda
birden fazla etkinin birlikteliği hedeflenmiş ve yenilikçi
bir yaklaşımla ortaya konulması amaçlanmıştır.
1. Metalik Ve Yansıtıcı Etkiler

Keiser ve Garner’a göre “Yeni gelişen kumaş teknolojileri, yeni bulunan lifler ve apre uygulamaları tüketicinin rahatlığına yönelik oldukça geniş bir yelpaze
oluşturmaktadır” (2003, s.93). Ayrıca, bu araştırmalar
sezon için önerilen renklerin yeni kumaşlarla nasıl
kullanılacağını da göstermektedir. “Örneğin, 1990’larda
popülerliği artan yüksek teknolojili kumaşlar, 1990’lardan bugüne kadar uzanan fütürizm eğilimine öncülük
etmiştir. Bugün geleceğe yönelik öngörülerde bulunan
eğilim araştırmacılarını etkilemeye devam etmektedir”
(Ertürk, 2011,s.15).
Kumaş eğilimleri ele alınacak olursa Japon tasarımcıların öncülüğünü yaptığı sanat, zanaat ve teknoloji birlikteliği son yıllarda çağdaş kumaş tasarımına damgasını
vurmuş denilebilir. Ana temalar olarak geleneksel, lüks,
teknolojik ve doğal temalarının öne çıktığı görülmek238

Şekil 1. Yansıtıcı etkilere dönük hikaye panosu,
Close-Up Home Textile (b), 2013, s. 116

“ Işığın çekiciliği bilinmeyen dünyalara ve şaşırtıcı ışık
fenomenlerine davet ediyor. Sakin transparan tonların
parlak ışıkları ve mistik kozmik mavi ile oyun oynuyor. İplik ve kumaşlar yenilikçi tekno-doğal çözümler
sağlıyor”1

2. Transparan ve Hacimli Etkiler

Metalik etkiler malzeme çeşitli kaplamalarla elde
edilebilir. Bu çalışmada malzemenin özelliğini ortaya çıkaracak şekilde metalik ve yansıtıcı etkiler elde
edilmesi için metalik ve türevi olan iplikler atkı yönünde
kullanılmıştır.

Tasarım 1 a-b-c.
Örgü: Bez ayağı, Yapı: tek katlı,
Malzeme: çözgü- polyester, atkı: metalik iplik
Şekil 2. Gümüş film ve balon transparan teması
Colleziony Close-up interiors, 2010, s. 75

1 nolu tasarımda kullanılan atkı iplik rengi değiştirilerek
yansıtıcı ve metalik etkinin renkle değişimi araştırılmıştır. Bu bağlamda bakır ve sarı renkli metalik iplikle
klasik bir yansıtıcılık elde edilirken turkuaz ile daha
çağdaş bir etki yakalanmıştır.

Tasarım 2. Ön ve arka yüzü
Örgü: Bez ayağı, Yapı: Atkı takviyeli,
Malzeme: çözgü- polyester, atkı: metalik iplik, elastik iplik

2 nolu tasarımda bakır renkli iplik zemin ipliği olarak kullanılırken, elastik iplik kumaşın arka yüzünde atkı takviye
ipliği olarak kullanılmıştır. Bu sayede kumaşın ön yüzünde
metalik etki ile beraber pliseye benzer hacimli bir etki elde
edilmiştir.

1

Transparan kumaşlar son yıllarda moda tasarımcılarının artan ilgisi ile karşı karşıyadır. “ Yeni yüzeylerde bir
örümcek ağı transparanlığı, metalin yansımaları, veya
bir kağıt parçasının buruşukluğu yalnız yaratıcısının
hayalgücü ile değil, aynı zamanda 21. yy’ın araç ve teknolojisi ile gerçekleştirilmektedir. Transparanlık gerçek
ve mecazi hafifliği simgeler. Farklı liflerin, özellikle yeni
sentetik liflerin kullanımı ile veya geleneksel dokuma
teknikleri ile elde edilir” (McCarty, McQuaid, 2002, s.17).
Farklı incelikte lif ve ipliklerin kullanımı kumaş yüzeyinde şeffaf ve opak alanların birlikteliği sağlar. Bu amaçla
tasarımlarda transparanlığı elde etmek için tekstüre
filament iplik ve misina kullanılmıştır.
Yüzeyi hacimli kumaşlar doğal dokuların inişli çıkışlı
özelliklerinin taklit edilmesi ve kumaş yüzeyine taşınması amacıyla kumaşın yapısal özellikleri veya kumaş
yüzeyine uygulanan işlemlerle elde edilmektedirler.
Moda tasarımcıları da sıra dışı nitelikleri nedeniyle
hacimli veya rölyef etkili kumaşları düz kumaşlara
tercih etmektedirler. “Üç boyutluluk doğada, inişli çıkışlı
yüzeylerde, yarılmış yol izlerinde, çatlamış ve çoraklaşmış toprakta ve volkanik yüzeylerde karşımıza çıkarken,
bu dokuları taklit eden veya başkalaştıran tekniklerle
tekstillere de taşınmışlardır. Bu çeşit yüzey dokuları,
avant-garde niteliktedir” (Schoesser, 1995, s.57).

Close-Up Home Textile, 2013, sayı:12, s. 116
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Tasarım 3. Örgü: Bez ayağı, Yapı: tek katlı,
Malzeme: çözgü- polyester, atkı: polyester tekstüre iplik,
Yakma işlemi uygulanmıştır.

Tasarım 3 de atkı ipliği olarak kullanılan termoplastik
özellikteki polyester tekstüre iplik kumaşın dokunmasının ardından bazı kısımlarının yakılması ile dairesel açık
alanlar oluşmasını sağlamış, polyester ipliğin yakmanın
ardından katılaşması ipliklerin dağılmasını önlemiştir.

Tasarım 5. Örgü: Bez ayağı, Yapı: Tek katlı dokuma
Malzeme: çözgü- polyester filament iplik, atkı:nopeli pamuk iplik,
misina, elastik tekstüre iplik

Tasarım 5’de tek katlı kumaş yapısı inceliği sağlarken,
misinanın sertliği ile tekstüre ipliklerin yumuşaklığı
ile kumaş yüzeyinde balon benzeri hacimli bir doku
oluşmuştur.

3 Biçimlendirilebilir

Tasarım 4. Örgü: Bez ayağı, Yapı: Atkı takviyeli,
Malzeme: çözgü- polyester filament iplik, atkı:nopeli pamuk iplik

Tasarım 4 de çözgü ipliklerinin ince, çözgü sıklığının
seyrek seçilmesi ile transparanlık elde edilirken, tasarım 10 da atkı iplik olarak misina ile nopeli pamuk iplik
kullanımı transparanlıkla birlikte hacimli bir görünüm
elde edilmesini de sağlamıştır.
Şekil 3. The Geologist teması
Close-Up Home Textile (a), 2013, s. 16
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Biçimlendirilebilir kumaşlar dokunduktan sonra içerdikleri metal ipliklerin yardımıyla verilen biçimi alarak
yeniden şekillendirilebilir ve form verilebilir kumaşlardır. Hüseyin Çağlayan deneysel sanat çalışmalarında
metal malzemenin şekillendirilebilir özelliklerinden
faydalanmıştır. Hüseyin Çağlayan›ın form değiştirebilen
elbise tasarımına yer verdiği Before Minus Now koleksiyonunda şekil hafızasıma sahip metaller kullanılarak
yapılan elbise fişe takılarak çalıştırılmakta, bu sayede
elektrik akımı ile birlikte ısınan şekil hafızasına sahip
metaller eteğin şeklini de değiştirmektedir (Mura, 2005,
s.102 ).

Close-up Home Textile(b) dergisinde yer alan “PURE”
teması incelenmiş ve yün ve ipeğin doğallığı vurgulanmıştır (2013, s. 112).

Biçimlendirilebilir kumaşlar başlığı için Close-up Home
Textile(a) dergisinde yer alan “The Geologist” teması
seçilmiştir. Tema mineral ve metallerin önemi ile kumaş
yüzeyine taşıyacağı yapı ve renklerini vurgulamaktadır.
“ Bir doğa sever, yeraltının en derin tabakalarını koruyup bilinmeyen ve görünmeyeni keşfeder. Doğanın bilimi
ve onun gerçeküstü niteliği, Jeolojik dokuların kıymetlerine değer verir (2013, s. 17)

Şekil 4. 2014-2015 Forecasts, Pure
Close-up Home Textile (b), 2013, s. 112

“Saf teması; minimalist atmosfer, doğal tonlar, çevrenin
korunması ve basit formlar aracılığı ile toplum ve ekoloji
ile uyumlu bir gelecek isteğini anlatıyor.”
Tasarım 6. Biçimlendirilebilir kumaş (ön ve arka yüz)
Örgü: Bez ayağı ve türevleri, Yapı: çözgü takviyeli
Malzeme: çözgü- pamuk, atkı: pembe simli iplik, bakır tel

Tasarım 6 ‘da çözgü olarak beyaz pamuk iplik kullanılmış, bakır teller atkı ipliği olarak kumaş yapısına dahil
olmuştur. Kumaş yüzeyinde bez ayağı örgü türevine
bağlı olarak ön yüzde çözgü iplikleri yüzerken, arka
yüzde atkı iplikleri yüzmüştür. Kumaş yapısındaki bakır
teller, kumaşın sıkıştırılarak yeni bir biçim almasını
sağlamıştır.

4. Keçeleştirme

Tasarım 7. Yapı: keçeleştirme işlemi, Malzeme: ipek, yün, bozuk para

Keçeleştirme yün liflerinin alkali bir ortamda sıcaklık
ve basınç altında sıkıştırılması ile kısalarak bir yüzey
elde edilmesi işlemidir. Geleneksel bir teknik olup
ve tarihi MÖ. 4. yy’a kadar dayanmaktadır. Araştırma
kapsamında ipekle birleştirilerek rölyef keçe ve yün
ipliğin kullanıldığı dokuma kumaşın keçeleştirilmesi ile
elde edilen keçe yüzeylere yer verilmektedir. Bu amaçla
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Tasarım 9. Örgü: Bez Ayağı,
Yapı: Çift Kat Malzeme: Çözgü- Polyester, Simli İplik Atkı:
Polyester, Dantel Ve Şeritler

Tasarım 9’da dantel şeritler kumaşa çift katlı örgü yapısında dahil edilmiş, torba yapı içine sıkıştırılmıştır. Bu
nedenle kumaşın sıklığına bağlı olarak yer yer transparan alanlar elde edilmiştir.
Tasarım 8. Yapı: keçeleştirme işlemi Malzeme: ipek, yün

Tasarım 7 ve 8’de yün ve ipeğin birlikte kullanıldığı rölyef keçe tekniğinin uygulanması sonucu kırık buzulların
yüzey görünümüne benzer bir etki elde edilmiştir.

5. Deneysel Malzemelerle Yorumlar
Deneysel malzemelerle yorumlar başlığı için Close-up
Home Textile Dergisinde yer alan “impressed” teması
seçilmiştir. Tema seramik ve cam benzeri yüzeylerden
etkilenerek benzer dokuları kumaş yüzeyine taşımayı
öngörmektedir. Bu amaçla şeffaf ve transparan olan
dantel şeritlerle birlikte, fotoğraf filmleri çeşitli yöntemlerle kumaş yüzeylerine aktarılmıştır. Deneysel bir yöntem izlenirken seçilen malzemelerin biçimlendirilmesi
tasarım süreci içinde gerçekleştirilmiş, herhangi bir
yüzey etkisi amaçlanması yerine rastlantısal sonuçlar
öngörülmüştür.

Tasarım 10. Örgü: Bez Ayağı,
Yapı: Çift Kat Torba Yapı, Tek Kat
Malzeme: Çözgü- Polyester, Atkı: Polyester, Fotoğraf Film,Misina

Tasarım 10 da ise nostalji teması doğrultusunda kumaş
yapısında elde edilen çift katlı alanlar içine yerleştirilen fotoğraf filmleri tasarımcının kişisel tarihine ve
aile ağacına göndermelerle yüklüdür. Yüzey özellikleri
açısından ise şeffaf ve katılık ile kumaşın yumuşaklığı
arasında yaratılan zıtlık söz konusudur.

Tasarım11. Örgü: Bez ayağı, Yapı: tek katlı,
Malzeme: çözgü- polyester, atkı: polyester, sargı bezi, tohum

Şekil 5. 2014-2015 Forecasts,Pure
Close-Up Home Textile(B), 2013, S. 112
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“vTasarım 11 de kumaşın yüzeyinde hacimli aynı zamanda katı alanlar oluşturulması hedeflenmiştir. Sargı
bezine sarılan tohumların atkı iplik yönünde kullanılması, kumaş yüzeyinde hacim yanında tohumun doğal doku
ve rengini de ortaya çıkarmıştır.

Sonuç
Tablo 1. Bulgular
Tasarım No

Malzeme

Yapı

Yüzey Özellikleri

1

Polyester, metalik

Tek kat

Parlak, yansıtıcı

2

Polyester, metalik, elastik iplik

Atkı takviyeli

Parlak, hacimli

3

Polyester, Tekstüre filament

Tek katlı, yakma
işlemi

Transparan, yarı
parlak

4

Polyester filament, nopeli pamuk

Atkı takviyeli

Transparan,pürüzlü,
doğal

5

Polyester filament, nopeli pamuk,
misina, elastik tekstüre filament
iplik

Tek katlı

Transparan, hacimli

Biçimlendirilebilir

6

Pamuk, bakır tel, simli iplik

Çözgü takviyeli

Metalik, parlak,
hacimli, hareketli

Keçeleştirme

7

İpek kumaş, yün, bozuk para

keçeleştirme

Rölyef, kırıştırılmış

8

İpek kumaş, yün

keçeleştirme

kırılmış, kırıştırılmış

9

Polyester, simli iplik, dantel şerit,
kurdele, elastik iplik

Çift katlı

Geleneksel, buruşuk, transparan,
parlak

10

Polyester, fotoğraf filmi , misina

Çift katlı

Şeffaf yansıtıcı,
eskitilmiş

11

Polyester, sargı bezi, tohum

Tek katlı

Doğal, keçeleştirilmiş,bombeli, hacimli

Yansıtıcı

Transparan
hacimli

Deneysel malzemelerle yorumlar

Tasarım çalışmalarında Tablo 1 de verilen bulgular
incelendiğinde belirli bir yüzey etkisi oluşturmaya
dönük olarak tasarlanan kumaşlarda yeni bir malzeme eklenmesiyle beraber yeni bir etkinin ortaya çıktığı
gözlenmiştir. Örneğin metalik ve yansıtıcı etkiler başlığı
altında ele alınan 1 nolu tasarımın ardından yapılan 2
nolu tasarımda atkı olarak elastik ipliğin de eklenmesi
kumaşın aynı zamanda hacimli bir yüzey görünümüne
sahip olmasına neden olmuştur.
Transparan ve hacimli kumaşlar başlığı altında yapılan
3 nolu tasarımda transparanlık kumaşın ince ipliklerle
seyrek yapıda dokunması ile elde edilmiş atkı ipliği olarak kullanılan tekstüre filament ipliğin kullanımı, yakma
işlemi sonucu kumaşta kalıcı boşluklar oluştururken
beraberinde transparanlığın artmasını sağlamıştır. 4
nolu tasarımda transparanlık kumaş yapısında kullanılan atkı ve çözgü ipliklerinin inceliği ve atkı ipliği olarak
ilaveten atılan iplik çeşitlerine bağlı olarak değişmiştir.
Nopeli pamuk kullanılmasıyla pürüzlü bir etki oluşurken, 5 nolu tasarımda misina ve elastik ipliğin birlikte

kullanılmasıyla esnek olmayan bombeli ve hacimli
görünümlerin ortaya çıkmıştır.
Biçimlendirilebilir başlığı altında yer alan tasarımın çözgüsü pamuk, atkı ipliği ise bakır tel ile birlikte sırasıyla
simli ipliktir. 6 nolu tasarım atkı ipliği olarak kullanılan
simli iplikle birlikte parlak ve sert bir yapıda olmuştur.
7 ve 8 nolu tasarımların yer aldığı keçeleştirme başlığı
altında ise rölyef keçeleştirme tekniği ipek kumaşa
uygulanmıştır. 7 nolu tasarım yün lifleri ile ipek kumaş
arasına bozuk para eklenmesi ve keçeleştirme sonrası
çıkarılması ile elde edilmiş bu nedenle kırıştırılmış etki
yanında rölyef bir görünüm oluşmuştur. 8 nolu tasarımda ise iki ipek kumaş katmanı arasına yerleştirilen
yün lifleri ile yapılan keçeleştirme sonucu ipek kumaş
yeryüzü şekillerine benzer biçimde kırık ve kırıştırılmış
bir etkiye sahip olmuştur.
Deneysel malzemelerle yorumlar bölümünde yer alan
tasarım 9 da çift katlı torba yapı içine yerleştirilen
dantel şeritler çeyiz geleneğine atıfta bulunurken be243

raberinde kullanılan elastik ve simli iplikler buruşuk ve
parlak etkileri kumaş yüzeyine taşımış, çözgü sıklığının
seyrek olarak seçilmesi yüzeyde yarı transparan görünümler yaratmıştır. Tasarım 10 da benzer biçimde nostalji ve geçmişe özlem temalarına bağlı olarak fotoğraf
filmlerinin çift katlı torba yapı ile kumaşa eklenmesi ile
oluşturulmuş, şeffaf, yansıtıcı ve eskitilmiş görünümler yaratmıştır. Tasarım 11 ise bitki tohumlarının sargı
bezine sarılarak atkı olarak kumaş yapısında kullanılması sonucu önceki tasarımlardan farklı olarak kumaş
yüzeyinde üç boyutlu plastik doku yaratmıştır.

Shah, David. (2014, Summer). New Fabric Directions. Textile View
Magazine, No:106, 116

Tüm tasarım-uygulama çalışmalarında günün moda
eğilimlerini belirleyen kriterler ve moda eğilimlerinin
kumaş yüzeylerine yansımaları irdelenmiştir. Araştırma
sürecinde malzeme alanında gelişmeler ve geleneksel dokuma tekniğinin birlikteliğinin ön plana çıkması,
günümüzde yeni etkilerin daha çok teknolojinin tekstil
malzemelerine yansımaları, gelenek ve doğal teması
sonucu elde edildiğini ortaya koymaktadır. Özellikle yansıtıcı, transparan, şekillendirilebilir ve hacimli
kumaşlarda istenilen etkiler kullanılan malzemelerin
nitelikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Deneysel malzeme
yorumları bölümünde yer alan çalışmalar malzeme ve
yapı birlikteliği ile de benzer etkilerin ortaya çıkacağını
göstermektedir. Bunun yanında keçeleştirme ve deneysel malzeme yorumları tasarımcının önceki deneyimlerinden faydalanması ve klasik yöntemin dışına çıkması
ve doğal malzemeleri kullanması ile elde edilmiştir.
Tasarımların estetik özellikleri, renk ve malzeme seçimi
tamamen sübjektif olup, tasarımcının kişisel tercih ve
beğenileri doğrultusunda şekillenmiştir. Biçimlendirilebilir başlığı altında yapılan tasarımlar, bakır malzemenin manipüle edilmesi sonucu kumaşın kendi başına
biçimlendirilip dokusunun değişmesi yanında doğrudan
giysi formuna getirilmesi için de öneriler barındırmaktadır. Bu araştırma sonucu elde edilen kumaşlar
giysilik, ev tekstili veya iç mekâna yönelik obje tasarımlarında kullanılma önerilerine sahiptir.
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İSTİKLAL CADDESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ART
NOUVEAU YAPILARIN CEPHELERİNDEKİ
DEMİR MALZEME KULLANIMI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
AN INQUIRY INTO THE USE OF IRON MATERIAL
ON THE FACADES OF ART NOUVEAU BUILDINGS
ON AND AROUND İSTİKLAL STREET
Anahtar Sözcükler: Art Nouveau, İstiklal Caddesive Çevresi,
Demir Malzeme, Giriş Kapıları // Keywords: Art Nouveau, İstiklal
Street And Around, Iron Material, Entrance Doors

ÖZET ABSTRACT
Art Nouveau, Osmanlı mimarisine Batı dünyasıyla
neredeyse eşzamanlı olarak 20. Yüzyılın başında girmiştir. Art Nouveau bu dönemde diğer Batılı üsluplar
gibi imparatorlukta yaşayan yabancılar, levantenler,
Avrupa ile ilişkisi olan zengin aileler, saray ve saraya
bağlı yönetici kesim tarafından tercih edilen bir üslup
olmuştur.
Osmanlı mimarlığında Art Nouveau üslubunda inşa
edilmiş yapıların bütününe bakıldığında en çok
apartman, köşk, yalı gibi konut türlerinde uygulandığı
görülür. En yaygın olan semtler ise doğal olarak saraya yakın zengin kimselerin, yüksek bürokratların, levanten ve yabancı nüfusun yoğun olduğu Pera, Galata,
Şişli, Boğazın Avrupa yakası, Yeşilköy, Bakırköy, Moda
gibi semtlerdir. Üslubun uygulamalarında her katta
müstakil bir dairesi bulunan apartman tipi egemen
olmuştur. Bu yapılar çoğunlukla bir cephesi sokağa
açılan, dikdörtgen planlı, giriş katı hariç, üç ya da dört
katlı, bazı örneklerde bir asma kat ve teras kat ilavesi
bulunan apartmanlardır.
Art Nouveau üslubunda cephe ve iç mekânlarda
bezemenin ön planda olması nedeniyle, üslubun
karakterine uygun kıvrımlı biçimlerin uygulanmasında
demir malzeme yaygın olarak kullanılmıştır. Batıdaki
örneklerde demir, bezemenin yanında strüktür elemanı olarak da kullanılmış olmasına karşın; Osmanlı Art
Nouveau mimarisinde çoğunlukla cephe ve iç mekan
dekorasyonunda kapı, pencere, balkon, konsol ve
merdiven korkulukları gibi yapı ögelerinde dekoratif
amaçlı kullanılmıştır.
Çalışmada, İstiklal Caddesi ve çevresindeki Art Nouveau üsluplu yapılara ait başta giriş kapıları olmak
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üzere, demirden üretilmiş yapı ögelerinin belgelenmesi ve bölgedeki Art Nouveau yapı örneklerinin zenginliğinin ortaya koymak amaçlanmıştır. Söz konusu yapı
ögelerinin zamanla korozyona uğraması ya da onarım,
yeniden işlevlendirme gibi çalışmalar sırasında yok
olma tehlikesi taşıması nedeniyle belgelenmeleri
önemlidir. Nitekim incelenen örneklerde yapıların
bir kısmının özgün giriş kapılarının günümüzde var
olmadığı görülmüştür. Çalışma kapsamında belirlenen
bölgede bulunan Art Nouveau üslubunda inşa edilmiş
günümüze ulaşan yapılardan, saf üslup özellikleri
taşıyan örneklerin cephelerindeki demir malzemenin
kullanıldığı pencere, balkon korkulukları ve giriş kapıları incelenmiştir. Söz konusu örnekler Art Nouveau’da
görülen “floral üslup” ve “soyut-geometrik üslup”
özelliklerine göre iki grupta ele alınmıştır.
Art Nouveau has been introduced into the Ottoman
architecture at the beginning of 20th century, almost
simultaneously with the Western world. As with other
western styles, Art Nouveau was preferred by foreigners living in the Empire, Levantines, rich families with
ties to Europe, Palace and administrators connected to
the palace.
An overview of the use of Art Nouveau in Ottoman
architecture reveals that it is used mainly in apartment
buildings, manors and mansions. Naturally it is most
seen in districts where the population consisting of high
bureaucrats, rich families who have close relationship
with Palace, Levantines and foreigners was dense such
as Pera, Galata, Şişli, European side of the Bosporus,
Yeşilköy, Bakırköy and Moda. Apartment buildings with
an individual apartment at each floor were dominant in
application of the style. These buildings are generally
buildings with one façade opening to the street, with
rectangular plans, three or four floor excluding the
ground floor, with terraces and mezzanines in several
samples.
Due to coming to the forefront of ornament at the
facades and indoors in Art Nouveau style, iron was
commonly used applying curved shapes in line with the
character of the style. Despite the use of iron in Western
examples as structural component, the iron was used
mostly for decorative purposes in Ottoman Art Nouveau
in structural elements of facade and interior decorations such as doors, windows, balconies, consoles and
railings.
The study aims to document sructural iron elements
in Art Nouveau style buildings on and around İstiklal
Street especially in entrance doors and to reveal the
wealth of Art Nouveau buildings in the area. Documentation is essential due to risk of corrosion of said
elements and risk of destruction during repairs or
refunctioning works. As a matter of fact, it has been observed that some of the inspected buildings do not have
their original entrance doors. The study has inspected
windows, balcony railings and entrance doors in extant
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samples built in Art Nouveau style in the area that have
pure style properties where iron is used as a material on the facades. These samples are handled in two
groups that “floral style” and “abstract-geometrical
style” seen in Art Nouveau.

İSTİKLAL CADDESİ VE ÇEVRESİNDEKİ ART
NOUVEAU YAPILARIN CEPHELERİNDEKİ
DEMİR MALZEME KULLANIMI ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA
Art Nouveau, Osmanlı mimarisine Batı dünyasıyla
neredeyse eşzamanlı olarak 20. yüzyılın başında girmiştir. İstanbul, diğer pek çok üslupta olduğu gibi Art
Nouveau’da da 1920 li yılların sonuna kadar gerçekleşen mimari üretimle ülkenin en önemli merkezi haline
gelmiştir. Bunda günümüze kadar ulaşan yapıların sayı
bakımından çokluğu ve bu üslupta tasarlanmış anıtsal
örneklerin hemen hepsinin bu şehirde bulunması başlıca etmenlerdir.
İstanbul’daki Art Nouveau yapıların bütününe bakıldığında anıtsal ve kamusal örneklerin yanında üslubun en
çok köşk, yalı, apartman türlerinde uygulandığı görülür.
Mimarlar tarafından yapılmış olanlar başta Pera olmak
üzere, Şişli, Osmanbey, Boğazın Avrupa yakası, Yeşilköy
ve Moda’da toplanmıştır (Batur, 1994, s.329-330). Üslubun apartman uygulamalarında – Botter Apartmanı
dışında – Batıdakinden farklı olarak çok katlı, tek bir
aileye ait yapı tipi yerine çoğunlukla bir cephesi sokağa
açılan, her katta müstakil bir dairenin bulunduğu apartman tipi egemen olmuştur (Barillari ve Godoli, 1997,
sf.136).
Bu dönemde genelde kâgir yapım tekniği kullanılmıştır.
Cephelerdeki bezeme ögeleri daha çok giriş kapıları,
balkon korkulukları ile pencere çevreleri ve korkuluklarında toplanmıştır. Bezemelerde alçı döküm, taş oyma,
dökme ya da dövme demir tekniği kullanılmıştır (Batur,
1995, s.60).
İstanbul‘daki örneklerin cephelerindeki bezemelerde
Avrupa’da ortaya çıkmış üslubun farklı yorumlarından
izler görülmekle birlikte başlıca iki çizgi öne çıkmıştır. Bunlardan ilki natüralist, floral bezeme öğelerinin
kullanıldığı İtalya’ya özgü “Stile Floreale/Stile Liberty”
çizgisi iken, diğeri geometrik biçimlerin önem kazandığı Viyana merkezli “Secession” çizgisidir (Batur, 1995,
s.58) (Barillari ve Godoli, 1997, sf.140-148).

1. İstanbul Art Nouveau Mimarlığında Demir
Malzeme Kullanımı
Osmanlı sivil Art Nouveau mimarisinde büyük açıklıkların geçilmesi için gerekli kolon, kiriş gibi strüktürel
elamanlarda dökme demir ya da çelikten yararlanılmamıştır. Demir malzeme kullanımı strüktürel amaçlı

olmaktan çok cephelerde kapı, pencere, balkon, konsol
gibi ögelerde ve merdiven korkuluklarında dekoratif
amaçlı olarak kullanılmıştır (Barillari ve Godoli, 1997,
sf.140-148) (Aykut, 1992, s. 170,176).
İstanbul’daki örneklerin genel cephe dekorasyonlarında
görülen floral ve soyut-geometrik üslup demir malzemenin kullanıldığı ögelerde de tekrarlanmıştır. Çalışma
kapsamında İstiklal Caddesi ve çevresindeki günümüze
ulaşan Art Nouveau konut yapılarından, saf üslup özelliği taşıyan örneklerin cephelerinde demir malzemenin
kullanıldığı giriş kapıları, pencere ve balkon korkulukları bu iki üslup üzerinden değerlendirilmiştir.

2. Giriş Kapıları
İncelenen örneklerde giriş kapılarının neredeyse tümünün birkaç basamakla ulaşılan, en az bir duvar kalınlığı
kadar bir niş içinde yer aldığı gözlemlenmiştir. Zarifi
Apartmanı ve Ferah Apartmanı dışındaki örneklerin
hepsi iki kanatlı olarak yapılmıştır. Kapı kanatlarının üst
kısımları parmaklıklar üzerine monte edilmiş bezemelerden; alt kısımları ise değişik boyutlardaki düz ya da
yine bezemeli tablalardan oluşmuştur. Birkaç örnek
dışında kapıların üzerlerinde kanatlarla bütünleşik ya
da ayrı olarak yapılmış tepe pencereleri yer almıştır.

Resim 1 Rassam Apartmanı Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)

Kapı kanatları döküm tekniğinde yapılmışlardır ve
duvarla bağlantıları menteşe ya da mil aracılığıyla
sağlanmıştır. Bezemeler ise kare ve dikdörtgen kesitli
demirlerle oluşturulan elemanlar ve kabartma bazen de
döküm tekniğinde üretilmiş ögelerden meydana gelmiştir (Çelikağ, 1988, s.98).

2.1. Floral Üsluplu Giriş Kapıları

Resim 2 Turnacıbaşı Sokak No:23 Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)

“Stile Floreale” çizgisinde çiçek, özellikle gül ve yaprak
motifi kimi zaman gerçekçi, çoğunlukla stilize edilmiş
şekilde rozet ve daire biçiminde kullanılmıştır. Bu gruptaki örneklerde kapı kanatları kendi içlerinde asimetrik,
bütününde simetrik olarak tasarlanmıştır (Aykut, 1992,
s.174-175). Rassam Apartmanı (Turnacıbaşı Sokak
No:26) (Resim 1), Dilek Apartmanı (Kumbaracıbaşı
Yokuşu No:64), Temel Apartmanı (Jurnal Sokak No:14),
Meşrutiyet Caddesi No:23, Minare Sokak No:11 ve Turnacıbaşı Sokak No:23’teki (Resim 2) yapı floral üsluptaki
örneklerdir. Bu örnekler içinde Temel Apartmanı (Resim
3-4) ve Dilek Apartmanı (Resim 5-6) özgün tasarımlarıyla dikkat çekmektedir.
Resim 3 Temel Apartmanı Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)
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Çiçek dallarının ve tomurcukların soyutlamaya yaklaştığı stilize floral bezemeli örnekler ise İstanbul’da inşa
edilmiş ilk Art Noveau yapı olan Botter Apartmanı (İstiklal Caddesi No:235) (Resim 7-8) ve Sıraselviler Caddesi
No. 47 deki apartmanın giriş kapılarıdır (Resim 9-10).
Dört kanatlı olarak tasarlanmış Zarifi Apartmanı’nın1
(Pembe Çıkmazı No:4) giriş kapısında da Sıraselviler
Caddesi’ndekine benzer bir bezeme uygulanmıştır
(Resim 11-12).

Resim 4 Temel Apartmanı Giriş Kapısı Detay
(Hayal Meriç, 2014)

Resim 7 Botter Apartmanı Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)

Resim 5 Dilek Apartmanı Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)

Resim 8 Botter Apartmanı Giriş Kapısı Detay
(Hayal Meriç, 2014)

Resim 6 Temel Apartmanı Giriş Kapısı Detay
(Hayal Meriç, 2014)
1
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Apartmanın adı “İstanbul’da Art Nouveau Stilinde İnşa Edilmiş Yapıların Ortak İç Mekânlarının İncelenmesi: Beyoğlu
Örneği” adlı Yüksek Lisans tezinden alınmıştır (Yenigün,
2011, s.88).

Resim 12 Zarifi Apartmanı Giriş Kapısı Detay
(Hayal Meriç, 2014)
Resim 9 Sıraselviler Caddesi No: 47 Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)

2.2. Soyut-Geometrik Üsluplu Giriş Kapıları
“Secession” çizgisindeki soyut-geometrik üslubun görüldüğü örneklerde floral ögeler soyutlaşmıştır. Daire,
kare gibi geometrik biçimler tek başlarına ya da bir
arada kullanılmışlardır (Çelikağ, 1988, s. 68). Bu üslupta
yapılmış kapıların en belirgin özelliği kanatların bezeme
düzenlerinin birbirinin aynısı olmasıdır. Bir diğer özellik
ikili ya da üçlü teğet çemberli daire motifidir (İlkhan,
2004, s.157). Çağdaş Apartmanı (Meşrutiyet Caddesi
No:68) (Resim 13-14), Ferah Apartmanı 2 (Mis Sokak
No:28) (Resim 15-16) ve Vernudakis Apartmanı’nın 3 (Yeni
Çarşı Caddesi No:32) (Resim 17-18) kapılarında ikili ve
üçlü çemberli daire motifinin teğet ya da iç içe geçmiş
çeşitleri kullanılmıştır.

Resim 10 Sıraselviler Caddesi No: 47 Giriş Kapısı Detay
(Hayal Meriç, 2014)

Resim 13 Çağdaş Apartmanı Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)

2
Resim 11 Zarifi Apartmanı Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)

3

Apartmanın adı “İstanbul Tünel-Şişli Art-Nouveau Kargir
Konut Yapıları Üzerine Bir Araştırma (Sirkeci Vlora Han Restorasyonu)” adlı Yüksek Lisans tezinden alınmıştır (Çelikağ,
1988, s.138).
Apartmanın adı “İstanbul’da Art Nouveau Stilinde İnşa Edilmiş Yapıların Ortak İç Mekânlarının İncelenmesi: Beyoğlu
Örneği” adlı Yüksek Lisans tezinden alınmıştır (Yenigün,
2011, s.106).
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Resim 17 Vernudakis Apartmanı Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)

Resim 14 Çağdaş Apartmanı Giriş Kapısı Detay
(Hayal Meriç, 2014)

Resim 18 Vernudakis Apartmanı Giriş Kapısı
Detay (Hayal Meriç, 2014)

Resim 15 Ferah Apartmanı Giriş Kapısı (
Hayal Meriç, 2014)

Resim 16 Çağdaş Apartmanı Giriş Kapısı Detay
(Hayal Meriç, 2014)
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General Yazgan Sokak No: 4’ün giriş kapısında ise daha
farklı bir yaklaşım vardır. Kapı kanadında ve tepe penceresinde daire biçiminde rozetler ve üçgene benzer şekillerle çizgisel bir düzenleme yapılmıştır. (Resim 19-20).

Resim 19 General Yazgan Sokak No:4 Giriş Kapısı
(Hayal Meriç, 2014)

Resim 22 Turnacıbaşı Sokak No:23
(Hayal Meriç, 20)

Resim 20 General Yazgan Sokak No:4 Giriş Kapısı Detay
(Hayal Meriç, 2014 )

3. Balkon Korkulukları
Giriş kapılarında olduğu gibi balkon korkuluklarında
da demir malzeme, Art Nouveau bezeme ögelerinin
uygulanmasında sağladığı kolaylık ve imkânlar nedeniyle tercih edilmiştir. İncelenen örneklerde floral üslupta
iki tip balkon korkuluğu ile karşılaşılmıştır. Bunlardan
ilkinde korkuluk aşağı doğru bombeli kafes şeklindedir.
Kafeslerin üzerinde stilize yaprak ve/veya çiçek şeklinde
rozetlerin bulunduğu eğrisel dallar yer almıştır (Aykut
Saçaklı, 2004, s.25) (Resim 21) (Resim 22) (Resim 23)
(Resim 24).
Resim 23 Büyük Parmakkapı Sokak No: 8
(Hayal Meriç, 20)

Resim 21 İstiklal Caddesi No:106
(Hayal Meriç, 2014)

Resim 24 Süslü Saksı Sokak No:24
(Hayal Meriç, 20)
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İkinci tip ise düz parmaklıklar üzerinde floral bezeme
ögelerinin uygulandığı örneklerdir. Ferah Apartmanı
(Resim 25), Büyük Parmakkapı Sokak No:7 (Resim 26),
Minare Sokak No:11 (Resim 27) ve Sofyalı Sokak No: 5
(Resim 28) deki apartmanın stilize floral bezemeli korkulukları bu gruba örnektir.

Resim 28 Sofyalı Sokak No:5 (Hayal Meriç, 20)

Resim 25 Ferah Apartmanı (Hayal Meriç, 20)

Botter Apartmanı’nın birinci katındaki cepheyi boylu
boyunca kaplayan balkonu ise stilize çiçek rozetleri
ve duvardan çıkan yine çiçek biçimindeki aydınlatma
elemanları ile günümüze ulaşmış en özgün örnektir
(Resim 29).

Resim 29 Botter Apartmanı
(http://www.envanter.gov.tr/anit/smo/galeri/20756?page=11)

Resim 26 Büyük Parmakkapı Sokak No: 7
(Hayal Meriç, 20)

İnceleme kapsamındaki yapılar içinde Vernudakis
Apartmanı (Resim 30) ile General Yazgan Sokak No:4
deki (Resim 31) apartmanın balkon korkulukları soyut-geometrik üslubun örneğidir. Vernudakis Apartmanı’nda düz parmaklıklar üzerinde daire ve kareler korkuluk boyunca tekrarlanmışken, diğer örnekte üçgen
ve elips benzeri şekillerin üst üste geçtiği bir bezeme
kullanılmıştır.

Resim 27 Minare Sokak No:11 (Hayal Meriç, 20)

Resim 30 Vernudakis Apartmanı (Hayal Meriç, 20)
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Temel Apartmanı’nın pencere korkuluklarında ise aynı
motifin uçlarında yaprak yerine çiçek şeklinde rozetler
bulunan daha keskin çizgilerden oluşmuş başka bir
çeşidi ile karşılaşılmıştır. İkili pencere düzeninin olduğu
cephede pencere korkulukları kendi içinde asimetrik
olarak tasarlanmıştır (Resim 34).

Resim 31 General Yazgan Sokak No:4 (Hayal Meriç, 20)

4. Pencere Korkulukları
İstiklal Caddesi ve çevresinde incelenen yapılardan
sadece üçünde üslup özelliği taşıyan pencere korkuluğu
mevcuttur. Üçü de floral üslupta olan korkuluklardan
Rassam Apartmanı (Resim 32) ve Zarifi Apartmanı’ndakiler (Resim 33) hemen hemen birbirinin aynısıdır. Parmaklıkların üzerine “Kamçı Şıklaması” denilen (İlkhan,
2004, s.157) stilize floral üslupta uçlarında yapraklar
bulunan eğrisel dal motifleri uygulanmıştır.

Resim 34 Temel Apartmanı (Hayal Meriç, 20)

5. Sonuç
Çalışma kapsamında İstiklal Caddesi ve çevresinde günümüze ulaşmış saf üslup özelliği gösteren on yedi yapı
incelenmiştir. Yapılan incelemelerde Minare Sokak’ta
bulunan yapının giriş kapısı ve balkon korkulukları ile
Sofyalı Sokak No:5’te bulunan yapının balkon korkuluklarının yapılan restorasyonlarda yenilendiği görülmüştür. Geçmişte yapılmış çalışmalarda yer alan fotoğraflar
ile yapıların günümüzdeki durumları karşılaştırıldığında
da birçoğunun kapı ve korkulukların renklerinin değiştirildiği tespit edilmiştir.
Resim 32 Rassam Apartmanı (Hayal Meriç

Resim 33 Zarifi Apartmanı (Hayal Meriç, 20)

Yapıların güncel durumlarını fotoğraflama sürecinde
geçmiş çalışmalarda adı geçen yapıların birkaçı dışında
tamamının kapı numaralarının değiştiği görülmüştür.
Bu durum bilinen belli başlı örnekler için olmasa da
daha az tanınan yapıların yıllar içinde geçirdikleri değişimlerin izini sürmek açısından olumsuzluk yaratmaktadır.
İstiklal Caddesi ve çevresindeki zengin Art Nouveau yapı
mirası Beyoğlu’nun kozmopolit kimliğinin önemli bir
parçasını oluşturmaktadır. Bu yapıların üslup özelliklerini taşıyan demirden yapılmış giriş kapısı, balkon
ve pencere korkulukları korozyon, bakımsızlık, aslına
uygun olmayan yenilemeler ya da binaların yeniden
işlevlendirmeleri sonucunda yok olma tehlikesi ile karşı
karşıyadır. Gerek incelenen örneklerden bazılarının sadece balkon korkuluklarına çalışmada yer verilebilmesi,
gerekse Art Nouveau olan ancak özgün giriş kapıları
bulunmadığı için çalışma kapsamına alınamamış olan
yapıların varlığı bu tehlikeyi doğrulamaktadır. Yapılan
255

çalışmayla bölgedeki Art Nouveau yapı örneklerinin
güncel durumu belgelenmiştir.
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ÖZET ABSTRACT
Sanat ve bilim insanlığın dönüşümündeki en önemli
neden-sonuç ve çözümlemelerdir. Bu alanlar sürekli
gelişime ve değişime açık, birbirini içinde barındıran
ve tamamlayan araştırmalardır. İnsanın dış dünya
ile iç dünyası arasında kurduğu bağlantı ve ilişkiler
ile birlikte insanı insan yapan en önemli değerlerdir.
İnsanın yarattığı olan bilim sanatı, sanat ise bilimi
insanlaştırır.
Günümüzde sanat ve sanat eğitiminin yeri ve önemine
daha çok vurgu yapılması gerektiği kaçınılmazdır. Tarihsel olarak da baktığımızda sanat, bilim, teknoloji ve
eğitim alanlarının dengeli olarak dağıldığı toplumlarda gelişimci-eleştirisel düşüncenin her alanda insan
yaşamına sindiği ve yaşıyor olduğu gözlemlenebilir.
Sanat ve bilimin uğraş alanı gerçeklik kavramıdır.
Bu gerçekliği bilim açıklar sanat ise sergiler. İnsanın
kendini-doğayı araştırması ve bunun sonucu olan bilim
ve sanat alanları, insanın kendisini tamamlayarak
yeniden üretmesi anlamına gelir ki, bu da birbiri ile
etkileşim halinde olan bir yaklaşım ve yöntemi içerir.
Bilgi ve yaratıcılığın etkileşimi güzel sanatlar alanında
heykel sanatını da etkilemiş ve farklı alanlara-uygulamalara neden olmuştur. Araştırmacı bir yaratı
olan bilim ve sanata ülkemizde yeterli önem ve ilgi
gösterilmediği gibi yanlış politikalar ve uygulamalar
nedeni ile çağın gerisine itilmiştir. Bu bildiride bilim,
sanat, heykel, sanat eğitimi ve yaratıcılığın birbiri ile
etkileşimi araştırılacak ve ayrıca heykel sanatının
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farklı okumalara evrilmesiyle birlikte birey, toplum
ve çağdaş düşünce yapısı üzerindeki etkileri üzerinde
durularak sonuca yer verilecektir.
Today, it’s inevitable that more emphasis need to be
done to the place and importance of art and art education. When we look historically, it can be observed that
progressive- critical thinking permeates every aspect
of human life and its living in the communities where
fields of art, science, technology and education evenly
distributed.
Art and science deal with the area of reality concept.
Science explains this reality while art exhibits it. Researching man’s self and nature and resultant fields of
science and art mean to reproduce by completing oneself, and this includes an approach and a method which
interact with eaach other.
The interaction of knowledge and creativity influenced
the sclupture art in the field of fine arts and caused to
different fields – applications. In our country, sufficient
importance and interest haven’t been shown to science
and art which are researcher creations and so they have
been pushed to back of age as a result of wrong policies
and practices. In this paper, the interaction of science,
art, sculpture, art education and creativity will be investigated and also results will be given by emphasising
on its impact on individual, society and contemporary
thinking with the evolution of sculpture art to different
readings.

Giriş
Sanat ve bilim insanın yarattığı maddi ve manevi değerlerinin tümüdür. İnsanın düşünme yeteneğinin sonucu
olarak, kendine ve doğaya ait sorularının yanıtlarıyla
oluşturduğu bilgidir. İnsanı ve dünyayı keşfetmesine fırsat veren yaratıcılık alanlarıdır. Bugün insanın sanatla
neden ilgilendiği sorusuna net bir cevap bulunamasa
da sanat ve bilim kuşaktan kuşağa geçen insana özgü
değerler sistemini yaratırlar. Oluşan bu bilginin birikimi
sayesinde insan insan oldu ve kültürü oluşturdu. “Bilim,
insan yaşamının tüm alanlarıyla etkileşim halindedir.”
(Akdemir, 2014;12) Fakat bilim tek başına kültür yaratamaz. “Heidegger’e göre, modern teknolojinin Varlığa
yönelik tehdidi karşısında, tekniğin özüne benzer olan
ama yine de temelde ondan farklı olan bir alanda koruyucu bir güç bulunur. Bu alan sanattır.” (Altuğ, 2012;130)
Kültürsüz bilim insanlığa ve doğaya zarar verebilir.
“Teknolojinin değerini kullanım amacının belirlediğine
dikkat çeken akademisyenler; amaçsız ve iyi planlanmamış teknoloji kullanımının olumsuz sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdiler.” (Şimşek, 2014;13) Bilimsiz
sanat ise, bilimsel bilgiye gözlerini kapatan ve yaşamdan kopuk durağan bir alan olur. O zaman sanatçının
yalnızca hayal dünyasına dalması veya uykuya yatıp rüya
görmesi beklenebilir. Aristoteles’e göre sanat; insanlara
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neyin olduğunu değil, neyin olabileceğini haber vermelidir. (Kagan, 2008)
Akıl insanı yaşatır. Gözlem ve değerlendirme yapmasını, örgütlenmesini, bir toplum oluşturmasını sağlar ve insanların
çoğunluğu bu aşamada yaşar. Bu örgütlenmiş toplumların
tarihi yazıyla başlar. Düşünce insan yaşamında toplumsal
örgütlenme gerçekleştirdikten sonra başlar. İnsan kendini
doğaya ve hayvanlara karşı güvenlikte gördüğü zaman akıl
düşünceye parendeler attırır. Uygarlık bunun ürünüdür.(…)
Akıl, kişisel ve toplumsal bir kabuktur. O kabuğun oluşmasını sağlayan toplumun örgütlenmesidir. (…) Örgütlenmiş
toplum aşamasında akıl hayalle buluşur. Hayal gücü belki
bütün insanlarda biraz vardır. Fakat akıl gücüne hayali
katarak güncel gözlemin sınırlarını aşmak, bütün insanlar
için ortak bir özellik değildir.(Kuban, 2014;5)

Doğa, tanrının yarattığı ve bilinmezleri ile keşfedilmeyi
bekleyen uçsuz bucaksız bir gerçekliktir. İnsanda doğası
gereği var olan merak duygusu ise onu araştırmaya,
çözmeye, analiz etmeye yöneltmiştir. Bu araştırmalar
ise sanatsal ve bilimsel zekâda örgütsel bir yapıya ve
bilgiye dönüşürler. “Sanat olmayan yerde bilim olmaz.
Çünkü entelektüel kökenleri aynı. Bilim olmayınca
teknoloji de yok.” (Kuban, 2014;5) Sanatın ve bilimin
kökeni, toplumsal varlığın maddi ve manevi değerleridir.
Her çağın maddi ve manevi değerlerini bir araya getiren
şey de sanat ve bilimdir.(Kagan, 2008) “Sanatın en açık
belirtisi, sanatın iletmeye çalıştığı ve içinde barındırdığı
kendine özgü sanatsal bilim’dir. Sanat insanoğlunca bulunmuştur ve tüm kendi tarihi boyunca hep daha ileriye
doğru götürülerek yetkinleştirilmiştir. Çünkü dünyanın
özümsenişinde, ancak böyle bir bilim sanatta oluşturulabilir. ”(Kagan, 2008;202)

Sanat ve Bilim Ya Da Bilim Ve Sanat
Sanat ve bilim insanın yaratıcı zekâsıdır. Duygu ve
düşüncelerini biriktirerek yeni bir dünya kurduğu varlık
alanlarıdır. Onlar insanlığın varoluş gerekçesidir. “Heidegger’e göre sanat, bir halkın tarihsel varoluşunun
kökenidir.(…) Sanatın bir köken olması, aynı zamanda
insan varoluşunun tarihsel temellendirilmesi demek
olan ‘hakikatin kuruluşu’ işini gerçekleştirmesinden
ötürüdür.” (Altuğ, 2012;132) İnsan bu varlık alanlarını
doğurur, yaşatır ve değiştirir. Sanat insanın kendini
bilmesi ve kendisinin ötesine geçerek oluşturduğu bütünlüğüdür. “Croce’ye göre, sanatın sağladığı tasarım,
bütünü kuşatır ve evrenin yansısını içinde taşır: Onda
her şey bütünün yaşamının kalp atışıdır ve bütün de
her şeyin yaşamındadır. ” (Eco, 1992;40) Yaşanılan an’ı
yakalamaya çalışan insan bunu bilim ve sanat sayesinde
yapar. Bilim insanın yaşadığı çevreyi, dünyayı ve bunun
ötesinde evreni anlama ve keşfetme çabasının getirdiği
merak duygusundan beslenen bir ilerleme durumunu
tarif eder. “Benjamin’in ‘son bakış’ında olduğu gibi, yitip
gitmekte olanı(sanatı), bir anlık parıldayışında yeniden
ele geçirme ve bu bir anlık ışıldamada hakikati içinde
sanatın belirişini görme imkânına el veriyor.”(Altuğ,

2012;7) İnsan duygu ve düşünceleri ile vardır ve onu
diğer canlılardan ayıran da bu özellikleridir. Bunlar
sayesinde de kendisine sorduğu soruların cevaplarını
bulmak için araştırmalarının sonucunda bilim ve sanatı
yaratmıştır. Bu alanlar birbirini geliştirir, destekler
ve çözümler. İnsan yeniyi, yeni olanı, olmayanı, olacak
olanı, olanaklıyı, olasıyı, bilim ve sanat içinde tartışmaya açar. Pousser’ün yapıtlarında birinde “olanaklar
alanı”ndan söz etmesi ve böylece çağdaş kültürün en
belirgin kavramlarından ikisini: Fizikten alınan “alan”
kavramı ile felsefeden alınan “olanaklılık” kavramını
kullanması da bir rastlantıya bağlanamaz. Birincisi
klasik neden-sonuç ilişkilerinin yenilenmiş bir görünüşü demektir ve buradan karşılıklı kuvvetler dizgesi, bir
olaylar takımı, bir yapılar dinamizmi almıştır. İkincisi
ise; çağdaş kültürün durağan ve tasıma dayalı bir
düzen anlayışını terk ettiğini gösterir. Bilim adamı ya da
sanatçının tartışmaya açtığı şey, bilimsel ya da sanatsal
kavramlardır. Çünkü insan belirli sınırlar içerisinde
kalmaya yanaşmaz ve bir bulguya, gerçeklikle hep
yenilenen bir temasa eğilim gösterir (Eco, 1992) ve sanat
insana sonsuz bir özgürlük alanı sunar.
“Türk düşünürü Hacı Bektaş Veli ‘Bilimsiz yol karanlıktır’ demiştir. En kısa şekilde bilimi, doğa hakkında en
güvenilir bilgiyi elde etmek için kullanılan bir yöntem
olarak tanımlayabiliriz” (Polat, 2014;13) Bilim sanattan sonra gelir, çünkü insan önce sanatı yarattı. Fakat
sanat, bilimin ilk oluşumlarını içinde barındırarak
onu besledi. İnsanoğlunun yaşadığı çevreyi, dünyayı,
kendisini ve uzayı anlama, keşfetme ve anlamlandırma
çabası sürekli bir değişim ve dönüşüm durumunu içerir.
Herakleitos’un ünlü sözü “her şey akar, her şey değişir;
insan aynı ırmağa iki kez giremez” sözü hem sanatta
hem de bilimde geçerlidir. Sanat ilk çağlardan itibaren
oran-orantı, büyük-küçük, ön-arka, bakış açısı, simetri-asimetri, ölçü, düzen, nokta, çizgi gibi matematik,
geometri ve fizik bilimlerinin kavramlarını o dönemin
sanatçıları tarafından içselleştirmeleri ile etkileşime
girmişlerdir. Çünkü sanat ve bilim, yaşamı ve yaşamın
birliğini sağlayan insanın, en temel varlık alanlarıdır.
Biz bu alanlar sayesinde bugün yaşamımızı devam
ettiriyoruz ve hayattayız. İnsan olmazsa sanat ve bilim
de olmaz; sanat ve bilim olmazsa insan da olmaz. Doğa,
insan, sanat, bilim, teknoloji ve eğitim birbirine bağlıdır,
birbirini değiştirir, dönüştürür ve geliştirir. Bu alanların
dengeli olarak dağıldığı toplumlarda gelişimci-eleştirisel düşüncenin yaşam tarzı olduğunu gözlemleyebiliriz.
Fransız fizyolog Claude Bernard “Sanat ‘Ben’im; Bilim
‘Biz’iz der. Bilim henüz bizim olmadığı için bilim toplumu
olamadık.” (Kuban, 2014;5)
Toplumsal bilinçte yer alan büyük ya da küçük, kalıcı ya da
geçici, devrimsel ya da evrimsel, bütün değişimler sanat
yapıtında yansır. Nasıl toplumsal varlık, sanatın gerçeklik
kapsamını sürekli bir değişime uğratıyorsa, toplumsal
bilincin evrimi de sanatın düşünsel-coşkusal içeriğine öylesine dinamik bir özellik kazandırır. Daha önceki çağlarda
yaşamış insanların dünya görüşleri ile dünya duyumları,

çıkar ve ideallerini, düşünce ve duygularını, o insanların
kendi sanatlarıyla yargılayabilmemizin nedeni budur. (Kagan, 2008; 497)

Sanat ve bilimdeki yaratıcılık, insanın gerçeklik karşısındaki durumunu ele alış biçimidir. “(…) gerek sanatta,
gerek bilimde, bilginin nesnesi arasında bir fark aranmamalıdır. Her iki durumda da bilginin nesnesi aynıdır
çünkü: doğadır, insandır, toplumsal yaşamdır; kısacası,
gerçekliktir.” (Kagan, 2008;233) Gerçeklik yaratıcı zekâda yeniden üretilir ve kurgulanır.

Etkileşim Ve Heykel Sanatı
Günümüzden aşağı yukarı 30 bin yıl kadar önceki
paleolotik ya da taş devri denen dönemden günümüze
heykeller, duvar kabartmaları ve mağara resimleri
kalmıştır. Paleolitik dönemden kalan bazı sanat eserleri
ile o dönemin sanatçılarının sanata ilişkin çok temel
bilimsel bilgileri bulduklarının farkına varan Prof. Dr.
Ergun Akleman’a göre bu bilgiler; fizik bilgisi ve abartmadır: Yerçekimi etkisinin şekilleri belirlemesi kuralını
içselleştiren ilk sanatçıların yaptıkları idollerden biri
olan Willendorf Venüsü heykelinde belin kalçaya oranı
ve omuzların kalçaya oranı ile göğüslerin aşağıya doğru
sarkması bilinçli olarak abartılmıştır. Bu abartmalar
kadınlık vasfını ön plana çıkarmaktadır. Bacaklar yine
abartılarak kısaltılmış ama bacakların birbirine göre
uzaydaki yerleri ve yerçekimi ile belirlenen gerçekçi bir
anlayış ile yontulmuştur. Vücudun iki tarafı ise simetrik
değildir. (Akleman, 2010) Geçmiş dönemlere ait mağara
resimlerindeki hayvan çizimlerinin korkunç gerçekçi
oluşu ile o dönemlere ait küçük kadın heykellerinin üslup bakımından farklılıklarını, “ (…) ilkel toplum sanatçısının hayvanla olan ilintisinin kadınla olan ilintisinden
bambaşka oluşuyla açıklayabiliriz.(Kagan, 2008)
Hayvanın toplumsal değeri, ganimet olarak taşıdığı önemle
belirlenir, aşiretin yaşamı buna bağlıdır. O yüzden hayvanın
öyle canlandırılması gerekmektedir, yani avını izlerken avcı
onu nasıl görüyorsa; avın duruşundaki, hareketlerindeki
belirtileri nasıl gözlüyorsa öyle. Buradan edindiği bilgiler
onun av şansını artıracak bilgilerdir çünkü. Kadında ise,
biçimce ve kadının yaşamsal etkinliğine toplumsal olarak
önemli ne gibi özellikleri varsa onlar ön plana çıkarılır; yani
yüz çizgileri ile el ve ayaklarının biçimi değil, göğüsleri,
vücudu, karnı, daha doğrusu ilkel toplum insanının bilincinde kadının kendi cinsi olarak işlevini, yani doğurganlığını
cisimleştiren vücut kısımları ön plana çıkarılır.(Kagan,
2008;206,207)

Sanat, sembollerden ideale ideal’den gerçekliğe, gerçeklikten soyutluğa, soyutluktan olanaklıya, olanaklıdan
olasıya giden ilerleyişin gidişini izlemek ister. (Eco,
1992) Ölümün ve yeniden dirilişin ideal anlatımı olarak
yorumlayabileceğimiz Mısır Sanatı “Hegel’e göre; sembolik sanatın baştan aşağı işlenişinin tam bir örneğidir.
Bu sanat, tini kendisine çözemeyeceği bir problem
olarak sunar. Mısır semboller ülkesidir.” (Altuğ, 2012;71)
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Sinema ve fotoğraf sanatlarından çok önce belgesel
niteliği taşıyan Mısır Sanatı’nda rölyef ve heykellerde
var olan sanatsal bilginin sayesinde o dönemin tarihi,
sosyo-kültürel yapısı, felsefi, dinsel, dilsel, siyasal,
iktisadi, ekonomik vs. yapısını içinde barındırarak sanatsal ve bilimsel öğelerini bize sunar. Mısır sanatında
“figürler ancak dışarıdan güneş ışınları onların üzerine
düştüğünde ve onları ışıldatıp parıldattığında öznellik
kazanır. Bu suskun, hareketsiz devasa figürler, güneş
ışınları onlara dokunsun ve onlara bir ruh verip canlandırsın diye bekler.” (Altuğ, 2012;72). Bilimin gelişimi
ile keşfedilen sinema ve fotoğraf makineleri sayesinde
bugün “gerçeklik” bir yüzey üstünde görüntüsel olarak
canlandırılabilmektedir.
Hegel’e göre eskiden sanat, din ve felsefe ile karıştırılmıştı:
‘Günümüzde, düşünce(felsefe) ve din, Güzel Sanatları(Beasux Arts) aşmıştır’ (Estetik, I.c., I. kıs., III. böl.). Öte yandan
da Yunan ya da Gotik sanatının büyük dönemleri tüm yaşamla karışmış durumdadır. Sanat da felsefe disiplini gibi
olasılıklı bir bilimdir; sanatla uğraşmak felsefe için sıradan
bir görev değildir; çünkü sanat yalnızca düşünce değil, ama
aynı zamanda bütünüyle tindir de. (Bozkurt, 2012;167)

Ahenk, uyum, hareket, denge ve güzellik kavramları
ise Yunan Sanatı ile birleşerek heykellerde varlık bulur.
Oran-orantı, altın oran, simetri-asimetri, geometri, doluluk-boşluk, S duruşu gibi matematik, fizik ve geometri
bilimlerini de ilgilendiren birçok etmen işin içine katılır.
Sanatçı ideal güzelliğe erişmek için insan vücudunun
oranlarını zorlar. “Mathieu’ye göre, biçimlerin evrimi bilimsel kavramların evrimiyle koşut gider.” (Eco,
1992;117-118). Sanat ve bilim; insan yaşamının değişime uğratılması konusundaki vazgeçilemez yazgısıdır,
insandan ayrı düşünülemez. Yaşamsal verileri algılayan,
kullanabilen, dönüştürebilen insan var olan dünyadan
yeni bir dünya kurar. Bilim ve tekniğin ilerlemesi, yeni
keşifler ve yeni kavramlarla beraber heykel sanatına
hız, devimim, kinetik ve sibernetik gibi farklı oluşumların girmesine ve görecelik kavramının yeni estetik
biçimlere evrilmesine neden olur. Teknik olanakları kullanmak ise sanatçılar için vazgeçilemez bir olasılıkları
genişletme alanı sunar. Aynı zamanda sanatçının yeni
anlamlar, yeni düşünceler ve olaylara yeni bir bakış açısı
kazanmasına neden olur. Sanatçılar ürettikleri biçimlerle aslında var olan ve yaşanılan gerçekliğin birer tanığı
gibidirler. “Maddi üretimin teknik olanakları, sanatsal
biçimin biçimlendirilmesini bile koşullandırır.” (Kagan,
2008;492) Sanatta fütürist(gelecekçi) düşünce ve kübist
ayrışım, biçimlerin devingenliğine farklı bir perspektif
ve düşünce üretim süreci açar. “Bu devingenlik yine de
başlangıçtaki biçimlerin kararlılığına dayanır” (Eco,
1992;114)
Televizyon, video, bilgisayar, kamera, lazer, holografi
gibi bilimsel ve teknik ilerlemeler ise günümüz sanatında geçmişi, bugünü ve geleceği kapsayan geniş
bir yaratım olanağı sağlamıştır. Sanatçılar gelişen ve
değişen olanaklarla olasılıklarını arttırmış ve eleştirisel
bakış açısı ile birlikte günümüz sanatını değerlendir262

mektedirler. Sanata giren oyun, sorgulama, rastlantı,
ironi, paradoks, metafor(mecaz), cinsiyet, kimlik gibi
kavramlarla birlikte heykel sanatı da varlığını devam
ettirmektedir.
Bilimin sunduğu kavramlar da yaşanan dönemin tüm
kültürüne yansıyarak sanatçıları etkileyecektir. Bilimin
tartıştığı 13 kavram vardır. Bunlar: “Çok boyutluluk,
Uzay-zaman, Kuantum gerçekliği, Bilgi işleme, Sonsuzluk, Derin zaman, Büyük patlama, Olasılık, Matematik,
Alanlar, Görelilik, Evrim, Uzaylılarla temas. Bu kavramlardan çok boyutlulukla ilgili olarak fizikçi Carlo Rovelli
ilave boyutları resmetmenin çok zor olmadığını söylüyor. Rovelli bu konuda şöyle konuşuyor: “Bu solB-sağB
olarak nitelendirebileceğimiz, yukarı-aşağı, sola-sağa,
öne-arkaya gidebildiğimiz bir uzaydır. Hint tanrıları gibi
çok kollu heykellere benzer.” (Bursalı, 2015/ Ananthaswamy, 2014)
Sanat ve bilim birbirine ilham vermeye devam edecektir.

Sonuç
Sanat ve bilim insanlaştırılmış bilgidir. Çünkü her ikisi
de insana ait düşünsel ve yapısal gerçeklikleri içeren
varlık alanlarıdır. Heykel sanatı sanatsal bilgiyi yanında
taşır. Bu bilgi geçmiş dönemde yaşamın bir parçası iken
sonraki dönemde başlı başına bir disiplin haline gelmiş
ve yine bugün sanatçı için geçmişi, bugünü ve geleceği
içinde barındıran sosyal bir varlık haline gelmiştir. Sanatçılar çok farklı kavramları, malzemeleri ve teknikleri
çalışmalarında kullanarak aslında etkileşim içinde olan
bir kültürel yapıyı yansıtıyorlar.
İnsanın dünya, yaşam, doğa ve evren üzerine yönelmiş
merakı ve araştırmacı kişiliği, yeni düşünceler, yeni
biçimler ve yeni algılayışlar üzerine kurgulanmıştır.
Düşüncenin kalitesi ise insanın eğitimi ile doğrudan
ilintilidir. Akılcı olmayan ve sanatın olmadığı bir eğitimle
yetişen insan, kendine ve topluma yararlı bir kişilik kazanamaz. İnsanın merak duygusu geliştikçe ve desteklendikçe yeni sorular sorulacak ve bunların cevaplarının
oturacağı zeminin sağlamlığı ve gelişmişliği ise ancak
eğitimin kalitesi ile doğru orantılı olacaktır.
Sanat ve bilim toplumsal etkinlik alanlarıdır. İnsanlık
bunlar sayesinde yaşamın devamlılığını sağlar-sağlayacaktır. Bilim ve sanatın amacı ise görünen gerçeklik
değil görünenin ötesine geçmektir. Böylece bilim adamı
ve sanatçı iki disiplin arasında diyalog kurarak yeni
estetik biçimler aramaya yönelmiştir. Sanatın yapım
olanaklarını genişletmeye çalışan sanatçılar, var olan
bilimsel verilerden yararlanmaya her zaman açık
olmuşlardır-olacaklardır. Bilim de sorunlara farklı
bir yaklaşım açısı yakalamak için sanattan yararlanmıştır-yararlanacaktır. İnsanoğlu var oldukça aklı ve
sezgileri sayesinde yarattıkları olan bilim ve sanat hiçbir
zaman susmayacaktır.

Umberto Eco’nun dediği gibi; Her dönemde çeşitli sanat
biçimlerinin yapılanma tarzı (…) bilimin ya da en azından
çağdaş kültürün gerçeğe bakış tarzını ortaya koyar. Bu tarz
etkileşimlerde kabaca şöyle bir süreç gözlemleniyor: Bilim
alanında tam bir altüstlük yaratan ve bakış açısını, düşünce
tarzını değiştiren, örneğin görelilik kuramı, kuantum fiziği
gibi devrimler, belirli bir zaman farkıyla düşünsel alanı
da etkiliyorlar. Felsefe alanında, sonra edebiyat alanında
ve diğer sanat dallarında karşılıklarını buluyorlar. Daha
doğrusu düşünce biçimindeki değişim çeşitli alanlara
doğru yayılarak yansırken yarattıkları ek çağrışımlarla
da zenginleşerek yeni bir düşünsel iklim oluşturuyorlar.
Bilimin gerçeğe bakışı ve görüşü değişirken sanat da
bu değişimi yeni bir yaratım ve yorum malzemesi olarak
alıyor, kendini ve gerçeğe bakışını yenilemekte kullanıyor.
Böylelikle oluşan genel düşünsel iklim, hiç kuşkusuz yetişen yeni bilim insanı, filozof, sanatçı kuşaklarını etkiliyor,
bakış açılarını hiç değilse hareket noktalarını oluşturuyor,
etkileşim süreci deyim yerindeyse bir sarmal halinde akıp
gidiyor. (…) Doğanın görünmeyen boyutlarına yolculuk…
İnsana baş döndürücü geliyor. Böyle bir bilimsel bilgi
ortaya konduğu zaman, gerçeğe bakışımızın değişmemesi,
felsefenin, edebiyatın, sanatın belirli bir zaman dilimi içinde
bundan etkilenmemesi, yaratıcılık sarmalına yeni halkalar
eklenmemesi mümkün mü? (Mesci, 2010; 17)

Dünya kendi etrafında döndükçe, insanın duygu ve
düşünceleri değiştikçe, kendisine ve gerçeğe bakışı da
yenilenecektir.
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ÖZET ABSTRACT
Bu araştırmada çocukların görsel sanatlar eğitimi
yoluyla, gelenek ve göreneklerimizi daha yakından
tanımalarını sağlamak, toplumsal yaşam içinde duyarlılıklarını arttırmak, kaybolan kültürel değerlerimize
dikkat çekmek, aile büyükleriyle ve yakın çevreleriyle
iletişimini artırmak hedeflenmiştir.
Araştırmaya Ankara ilinden altı okul katılmıştır. Araştırma, altı öğretmen ve 120 öğrenci ile yürütülmüştür.
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş aralığı 7-18’dir.
Araştırma Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED)
aracılığıyla Ankara’da görev yapan Görsel Sanatlar
öğretmenlerine duyurulmuştur. İki haftayı kapsayan
ders işleniş sürecinde, öğrencilere konu ile ilgili sözel
ve görsel bilgi aktarımı yapılmış, öğrencilerin aileleri
ve yakın çevreleriyle konu hakkında iletişime geçerek
bilgi edinmeleri sağlanmıştır. Gönüllülük esasına
dayalı olarak 120 öğrenci gelenek ve göreneklerimiz
konusunu işleyen resim yapmıştır. Ayrıca öğrenciler
yaptıkları resimlerdeki konuları açıklayan metinler
yazmışlardır.
Yapılan bu araştırmanın sonucunda, öğrenciler çeşitli
geleneksel davranışların anlamları üzerinde yoğunlaşarak, bu davranışların kültürel bir anlamı ve öyküsünün olduğunun farkına varmışlardır. Kendi kültürlerinin bir parçası olmuşlar, aileleriyle anlamlı bir iletişim
gerçekleştirmişlerdir. Öğrencilerin yakın çevreleriyle
kurdukları iletişimin, öğrenciye ve çalışmalarına
olumlu yansıdığı, öğrencilerde bilinçli bir algı oluştuğu
gözlenmiştir. Bu araştırma ile öğrencilerin kültürel
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değerlerin bilincinde olmaları ve bu değerleri devam
ettirmeleri için toplumsal aidiyet duygularının geliştirildiği saptanmıştır. Bu bağlamda Görsel Sanatlar eğitiminin kültürel mirasa sahip çıkmada, kimlik oluşturmada güçlü bir eğitsel araç olabileceği görülmüştür.
Due to reasons as gradually developing technology and
varied life styles as a result of urbanisation,globalising
world understanding; our traditions and customs that
are important in our cultural values are living the process of extinction.
Six schools have joined the research from Ankara province .The research have been conducted six teachers
and 120 students. The students’ age range who joined
the research are 7-18. The reaserch was announced to
visual arts teachers working in Ankara via Visual Arts
Education Sociaty (GÖRSED/ [VAES]).In the process
of doing lesson covering two weeks, verbal and visual
knowledge transfer about the subject was made for students, students’ families and immediate surroundings
were communicated and provided information about the
subject. Depending on the base of valuntariness ,120
students made pictures depicting the subject of our
traditions and customs.
At the end of this research that has been done, students, by focusing on the meanings of various traditional behaviours,became aware of that these behaviours
have a meaning and a story. They became a part of their
culture, made a meaningful communication with their
families.The transfer of tradition and custom subject
has been provided for the posterity. As a result of this
those who saw the exhibition recognised the different
practises of traditions and customs.It was observed
that the students’ communication with their neigborhoods reflected themselves and their work positively,
there occured a conscious perception in students. With
this research it was detected students were aware of
cultural values and their sense of social belonging was
improved to sustain these values.In this context it was
seen that visual arts education could be a powerful educational instrument for protecting the cultural heritage
and forming identity.

Giriş
Kültür kavramının çeşitli tanımlarına bakıldığında
bu kavramın ne denli geniş kapsamlı olduğu görülür.
Kültür, bir grup insan tarafından öğrenilen, paylaşılan,
nesilden nesile aktarılan değerler, inançlar, tutum ve
davranışlar, örf ve adetler olarak tanımlanmaktadır.
Başka bir tanımda ise kültürün doğanın yarattıklarına
karşılık insanın yarattığı her şey olduğu belirtilmektedir
(Güvenç,1996). Kültür, tarihsel bir olgudur ve insan faaliyetinin tüm özdeksel ve tinsel kazançlarını dile getirir
(Hançerlioğu, 1989, s. 232). TDK’ nun kültür tanımı ise
şöyledir; kültür, tarihsel, toplumsal gelişme süreci
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içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile
bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin
ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür. Diğer bir ifade
ile bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce
ve sanat eserlerinin bütünüdür (TDK). Dolayısıyla; dil,
sanat, içtimai ve iktisadi hayat, halk inançları vs. hep
bir kültürün ortaya çıkardığı, şekillendirdiği ya da bir
kültürü var eden ve yaşatan unsurlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bunların toplamı kültürdür ve milletin
kimliğini oluşturmaktadır, kültür bir kimlik kazanmadır
(Kalafat, 2001, s. 90).
Çeltikçi’ye (2010) göre; kültürler, milletleri var olma
nedeni kılarlarken aynı zamanda kaynaştırıcı ve kenetleyici bir özelliğe de sahiptirler. Halk kültürü ise bunun
bir parçasıdır. Halk kültürü içerisinde gelenek, görenek,
adet dediğimiz davranış kalıplarının yer aldığı toplumun
yaşayış biçimidir. Bu kültürün oluşmasında, bireyin içinde yaşadığı toplumun tarihi, sosyal yapısı, kültürel olayları ve gelişen teknolojisi etkili olmaktadır (Çarıkçı,2012,
s.7). Tanımların birlikte getirdiği süreklilik, birikim,
aktarılma, değişebilirlik gibi nitelikler yanında, gelenek
- görenekler, inançlar, kurumlar ve dil gibi somut kültür
ürünleri de yer alır (San, 1982, s. 137).
Kültür geleneklerle devamlılık kazanır. Gelenekler,
toplumların geçmişten güç alarak gelişmesini, kuvvetli
bir kimlik kazanmasını ve geleceğine güvenle bakmasını
sağlar (Karaöz, 2011, s.3). Eski devirlerden itibaren gelenek, kendisini sözlü kültüre adapte ederek, yaşamasını ve nesiller boyunca babadan oğula, dededen toruna
geçerek sürekliliğini korumasını bilmiştir. Gelenek,
kültürle ilişkisi düşünüldüğünde: “Geniş anlamıyla bir
nesilden ötekine geçirilebilen bilgi, tasarım, inanç, hayat
tarzı, dünya görüşü, davranış kalıpları ve maddî yönü olmayan kültürdür” (Seyyar, 2007, s.336). Görenek ise, bir
şeyi görüle geldiği gibi gerekli ve uygun yapma yöntemlerini kapsar. Gelenek-görenek yaşanılan kültürle ilintili
olup, kültürün kopmaz bir parçasıdır.

Araştırmanın Önemi
Kültür, bir toplumun ürettiklerini güvence altında tutmayı başaran ve o toplumun geçmişi ile geleceği arasında
köprü olma özelliği gösteren yegâne olgu olarak dikkat
çekerken, kültürün, küreselliğin etki alanlarına en çok
maruz kalan bir kavram olduğu da ortaya çıkmaktadır.
Zaman zaman kolektif yaşam tarzı ve bilinci olarak
toplumsal yapı içinde söz konusu olabilecek kültürel
erozyonlar, geleceğin en tedirgin edici beklentilerinden
biri haline gelmekte, ülkelerin dirençlerini zayıflatan bir
yapı sergileyebilmektedir (Eker, 2004, s.123). Birey geleneksel diye tabir edilen eski yaşam şekilleri ile modern
diye tabir edilen yeni yaşam şekilleri arasında sıkışıp
kalmakta ve bu durum da onun kişisel ve sosyal birçok
çatışma yaşamasına neden olmaktadır. Bu bağlamda
“Geçmişten miras olarak kabul ettiğimiz düşünce şekil-

lerine, eski ve önyargılı olduklarını düşünerek olumsuz
yaklaşmamamız gerekmektedir. Geleneğin bilgi dünyası
aynı zamanda binlerce yıllık tecrübe ile oluşan toplumsal hafızanın da kendisidir” (Uğurlu, 2010, s.25).
Bu toplumsal hafızanın yaşatılması eğitim ile sağlanabilir. Eğitim, bireylere bilgi ve beceri kazandırmanın
ötesinde, toplumun yaşamasını, kalkınmasını ve devam
etmesini sağlayacak nitelikte değer üretmek, var olan
değerlerin dağılmasını önlemek, yeni ve eski değerleri
bağdaştırmak sorumluluğu taşır (Akdağ ve Taşkaya,
2011, s.295). Eski ve yeni arasındaki bağı kuracak olan
yollardan biri de sanat eğitimidir. Özsoy (2003, s.19)
sanatın bir aktarım aracı olduğuna, “her yeni kuşağı bir
önceki kuşağa bağlayan, dolayısıyla insanlığın sürekliliğini sağlayan önemli alanlardan biri” olarak sanatın
toplumsal yönüne değinmiştir (Karaöz,2011, s.27). Bu
açıdan bakıldığında görsel sanatlar eğitiminin, bireylere toplumun değerlerini aktarma görevinin olduğu
düşünülmektedir.

Araştırmanın Amacı
Eskiye dair ne varsa günümüzün, modern dünyasıyla birlikte eskise de kültürümüzün bir parçasıdırlar.
Devamlı gelişen teknolojinin ve kentleşmenin sonucu
farklılaşan yaşam tarzları, küreselleşen dünya anlayışı
nedenleriyle kültürel değerlerimiz içinde önemli olan
gelenek ve göreneklerimiz yok olma süreci yaşamaktadır. Genç nesillerimizin, özellikle çocuklarımızın bu
değerlerimizi tanımadan gelişmesi kuşaklar arasında
farklılık yaratmaktadır.
Geçmişten günümüze, gerek yaşanan savaşlar gerekse kentleşme süreci içerisinde hızla kaybolan kültürel
varlıklarımızın arşivini oluşturmak amacıyla GÖRSED
ile işbirliği içerisinde “Geleneklerimiz- Göreneklerimiz”
konusunun çocuk resimlerine yansımasını anlatan bir
çalışma hazırlanmıştır. Bu araştırma ile çocuklarımızın
gelenek ve göreneklerimizi daha yakından tanımalarını
sağlamak, toplumsal yaşam içinde duyarlılıklarını arttırmak, kaybolan kültürel değerlerimize dikkat çekmek,
çocuklarımızın aile büyükleriyle ve yakın çevreleriyle
iletişimini artırmak, bu konuda öğrencilerimizde farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

görenekleri açıklayan metinler oluşturmaktadır. Böylece öğrencilerin yaptıkları resimler yazdıkları metinlerle
desteklenerek gelenek ve göreneklerimize ilişkin algıları ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırmaya Ankara
ilinden altı okul katılmıştır. Araştırma, altı öğretmen ve
120 öğrenci ile yürütülmüştür.
Araştırmaya, Ankara Bilim Sanat Merkezi 30 öğrenci
ile, Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesi
24 öğrenci ile, Mev Ankara Özel Okulları 20 öğrenci ile,
Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları 20 öğrenci
ile, Sincan İl Genel Meclisi Ortaokulu 6 öğrenci ile, Maya
Koleji 20 öğrenci ile katılmıştır.

Araştırmanın Aşamaları
Araştırma kapsamına alınacak okulların belirlenmesi
için, Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği (GÖRSED) aracılığıyla geleneklerimiz ve göreneklerimiz konusu ile ilgili
yapılacak olan çalışma, Ankara’da görev yapan görsel
sanatlar eğitimcilerine duyurulmuştur.
Uygulama sürecinde belli bir standardın oluşturulması amacıyla şartname hazırlanmıştır. Bu şartnamede
konunun işleniş aşamaları, kâğıt boyutu, kullanılacak teknik maddeler halinde açıklanmıştır. Konunun
öğrenciler tarafından anlaşılabilmesi için iki haftalık
bir eğitim süreci planlanmış ve bu süreçte araştırma
kapsamına alınan tüm öğrencilere konuyla ilgili bilgi
aktarımı yapılması sağlanmıştır.
Öğrencilerden aileleri ile gelenek ve görenek konusunu konuşmaları ve çeşitli notlar almaları istenmiştir.
Böylece öğrencilerin aileleri ile iletişimlerini sağlamak,
konu ile ilgili farkındalık yaratmak hedeflenmiştir.
Öğrencilerden edindikleri bilgileri sınıfta diğer arkadaşları ile paylaşmaları ve böylece her öğrencinin farklı yörelerin gelenek ve göreneklerini tanımaları istenmiştir.
Son aşamada ise öğrencilere, kendi yöreleriyle ilgili,
kendilerine en ilginç gelen konuyu resimlemeleri ve
konularıyla ilgili yazılı açıklamalarda bulunmaları söylenmiştir. Resimler 35x50 boyutunda, istenilen türde bir
kâğıt üzerine, belirlenen tekniklerle yapılmıştır.

Ayrıca bu araştırma ile ulusal boyutta farklı kültür yapılarını tanımlayarak kültürler arası diyalog sağlamak ve
kültürel çeşitlilik hakkında farkındalık yaratmak, görsel
sanatlar eğitimi yolu ile kültür aktarımında bulunmak
amaçlanmıştır.

Gelenek ve göreneklerimiz konusunu işleyen 120 adet
çocuk resmi, 23 Kasım 2012’te Maya Özel Okullarında
sergilenmiştir. Bu sergide öğrencilerin yaptıkları resimlerin yanı sıra resimlerle ilgili yazılı açıklamalar yer
almış ve izleyicilerin de konuyla ilgili bilgi sahibi olması
amaçlanmıştır.

Materyal ve Yöntem

Bulgular

Araştırmanın materyalini 2013-2014 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 7-18 yaş grubu öğrencilerin Görsel Sanatlar dersi kapsamında yapmış oldukları
gelenek ve göreneklere ilişkin resimler ve bu gelenek ve

•

Her öğrencinin yetiştiği yörenin farklılıklarını yansıtan gelenek ve görenekleri resimlerine yansıttıkları
görülmüştür.
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•

•

•

Öğrencilerin yaptıkları resimlerde gelenek ve görenek kapsamında düğün, ölüm, eğlence, kız isteme,
askere gitme, geleneksel yiyecek ve içecekler, kına
gecesi, bayrak dikme, el öpme, hıdrellez, doğum,
halk oyunları, çeyiz, ağıt yakma, Karagöz ve Hacivat
gibi konuları işledikleri tespit edilmiştir.
Yapılan resimlerde kullanılan teknikler pastel
boya, kuru boya, guaj boya tekniği, karışık teknik
gibi çeşitlilikler göstermiş ve en fazla pastel boya
tekniğinin tercih edildiği fark edilmiştir.
Öğrencilerin seçtikleri gelenek ve göreneklerle
ilgili yaptıkları resimleri yazılı olarak açıklamaları
sonucunda; hem katılımcı öğrencilerin hem de
yapılan sergiyi izleyen kişilerin konuyla ilgili çeşitli
bilgiler edindikleri görülmüştür.

Sonuçlar
•

•

Öğrenciler, aileleriyle anlamlı bir iletişim kurarak
gelenek ve görenekleriyle ilgili bilgi edinmişler ve
bu bağlamda kendi kültürleriyle ilgili farkındalık
yaşamışlardır.
Öğrencilerin yakın çevreleriyle kurdukları iletişimin, öğrenciye ve çalışmalarına olumlu yansıdığı,
öğrencilerde konu ile ilgili bir algı oluştuğu söylenebilir.

•

Yapılan bu araştırma ile öğrencilerin, çeşitli geleneksel davranışların anlamları üzerinde yoğunlaşarak, bu davranışların kültürel bir anlamı ve
öyküsünün olduğunun farkına varmışlardır.

•

Gelenek ve görenek konusunun yeni nesile aktarımının sağlandığı ve bunun sonucunda ortaya birçok
çalışmanın çıktığı görülmüştür. Öğrencilerin farklı
gelenek-görenekleri dinleyerek, yapılan resimleri
inceleyerek ve resim açıklamalarını okuyarak zengin bir gelenek-görenek mirasına sahip olduklarını fark ettikleri ve verimli bir süreç geçirdikleri
söylenebilir.

•

Bu araştırma ile öğrencilerin kültürel değerlerin
bilincinde olmaları ve bu değerleri devam ettirmeleri için toplumsal aidiyet duyguları ile ilgili
farkındalık kazandıkları düşünülebilir.

•

Bu bağlamda Görsel Sanatlar eğitiminin kültürel
mirasa sahip çıkmada, kimlik oluşturmada güçlü
eğitsel bir araç olduğu görülmüştür.
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ÖZET ABSTRACT
Günümüzden binlerce yıl öncesinde resimler ve
işaretlerle anlaşabilen insanlar bugünki iletişimin
temellerini oluşturmaktadır. Gerek güzel sanatlar öğrencilerinin ve gerekse gösterge sistemini oluşturan
kişilerin kullanması gereken simgelerin anlamlarına
hakim olması, bireyler arasındaki etkileşimde yanlış
anlamalara sebep olmaması açısından oldukça önem
arz etmektedir.
Bu araştırmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği grafik anasanat
öğrencilerinin evrensel sembollerle ilgili bilmişlik
düzeyleri anket uygulaması ile ölçülmeye çalışılmıştır.
Grafik anasanat öğrencilerinin evrensel sembollerin
anlamlarına hakim olma konusunda yetersiz oldukları
varsayımından yola çıkılarak 40 adet çoktan seçmeli
sembol sorularıyla 156 grafik anasanat öğrencisine
ulaşılmış ve anket uygulamasından alınan verilerle
varsayımın desteklendiği tespit edilmiştir.
The human, who could communicate through pictures
and marks thousands years ago, had formed the foundation of today’s communication. Having full knowledge
of the meanings of signs which should be used both by
the fine arts students and by individuals constituting the
indicator system is important in respect of not causing
misunderstandings in interaction between individuals.
In this research the knowledge levels of Ondokuz Mayıs
University Faculty of Education Art Teaching graph-
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ic department students’ knowledge levels regarding
universal symbols had tried to be measured through
implementation of a survey.
As heading from the assumption that the graphic
department students are insufficient in having full
knowledge of the meanings of universal symbols, it
had been reached to 156 graphic department students
through 40 multiple choice symbol questions, and it had
been determined by the data obtained from the survey
that the assumption was supported.

Yaşadığımız yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesi yaşam
koşullarını da etkilemiştir. Değişen yaşam koşullarına
ve bu değişeme ayak uyduran hızlı hayat temposuna yetişmeyi sağlamak için yazı iletişiminden çok görsel iletişim tercih edilmeye başlamıştır. Gerek güzel sanatlar
öğrencilerinin ve gerekse gösterge sistemini oluşturan
kişilerin kullanması gereken simgelerin anlamlarına
hakim olması bireyler arasındaki etkileşimde yanlış
anlamalara sebep olmaması açısından oldukça önemli
olduğu düşünülmektedir.

1. Giriş

2. Araştırmanın Amacı

Türkçe’de simge, İngilizce’de symbol, Fransızca’da
symbole olarak kullanılan sembol terimi Türk Dil Kurumu’nun Eğitim ve Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü’ndeki anlamına göre; soyut bir kavramı, örneğin bir ülküyü,
amacı ya da düşünceyi gösteren ve anlamı herkesçe
bilinen biçim, harf, bitki vb. im. Ruh çözümlemesinde
bilinçsiz bir düşünceyi, duygu ya da isteği belirten herhangi bir im, resim olarak kullanılmıştır. (Özder, 2008)

Bu araştırmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği grafik anasanat öğrencilerinin evrensel sembollerle ilgili bilmişlik düzeyleri
anket uygulaması ile ölçülmeye çalışılmıştır.

Tevfik Fikret Uçar’ın Görsel İletişim ve Grafik Tasarım
kitabında sembol sözcüğü; bir kavramı temsil eden
somut bir şekil, bir nesne, bir işaret, bir söz ya da
bir hareket tanımıyla açıklanır. Sembol sözcüğünün
kökü Yunanca’dır; bir şeyin bir başka şeyle karşılaş(sumbalein)
tırılması eylemini belirleyen
yükleminden dönüştürülerek türetilmiştir. Dolayısıyla
sembol belirli bir nesnel olay ya da olgunun, düşünsel
kaynaklı bir kavram veya kendi kavramının açılımları ve
çağrışımlarıyla karşılaştırılmasından doğar. Semboller
“evrenselleşmiş sessiz bir dildir”. (Uçar, 2004)
İnsanların bilgiyi çözümleyebilmelerine ait ilk örnekler
bundan 100.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Beslenme
amaçlı avcılıkla yaşamını sürdüren insanlar yaban hayvanlarının ayak izlerini okuma yeteneğine sahip olduğu
varsayılmaktadır. Daha sonraki dönemlerde sadeleştirilmiş insan ve hayvan figür çizimleri yaklaşık 17.000
yıl öncesine tarihlenen Fransa, Lascaux’daki mağara
resimlerinde ve MÖ yaklaşık 4.500 yılına ait Norveç
Alta’daki oymalarda sembollerle iletişimin temellerinin
atıldığı düşünülmüştür. (Lunde, 2010)
Çivi yazısı ile gelişimine devam eden semboller; hiyeroglifler ve alfabelerin gelişimi ile duyguları, düşünceleri ve olayları anlatmaya devam etmiştir.
İnsan nüfusu arttıkça farklı düşüncelere ve inançlara
sahip topluluklar oluşmaya başlamıştır. Bu topluluklar
arasında oluşan düşünce çatışmaları ile meydana gelen
savaşlar, grupların kendi aralarında iletişim gizliliğini
ortaya çıkartarak sadece o topluluğun anlayabileceği
semboller oluşturmuştur. İnsanların birbiri ile etkileşimi sayesinde sembollerin bir kısmı evrensel olarak
karşımıza çıkmaktadır. Artık semboller anlatımları
bakımından daha derin anlamlar içermeye başlamıştır.
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3. Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği’nde öğrenim gören
156 grafik anasanat öğrencilerinin evrensel sembollerle
ilgili bilmişlik düzeyleri 40 adet çoktan seçmeli sembol
sorularıyla ölçülmüştür. Verilen yanıtların frekans ve
yüzdelik biçiminde sonuçları alınmış ve yorumlanmıştır.

4. Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Araştırmanın evreni, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği grafik anasanat öğrencileri; örneklemi ise 2., 3. ve 4. sınıf grafik
anasanat grubunda öğrenim gören 156 öğrencidir.
Araştırmanın örneklemini Tablo 1. de görmek mümkün-

dür.
Sınıf
Anasanat

2

3

4

Toplam

S

%

S

%

S

%

S

%

37

23.7

60

38.5

59

37.8

156

100

Grafik
Tablo 1. Sınıflara bağlı grafik anasanat öğrencilerinin dağılımları

Elde edilen veriler 2013 - 2014 öğrenim döneminin 2., 3. ve 4. grafik anasanat öğrencilerini kapsamaktadır. Grafik
anasanat öğrencilerinin % 23.7’si 2. sınıfı,
% 38.5’i 3. sınıfı, % 37.8’i 4. sınıfı oluşturmaktadır. Toplamda 156
öğrenciye ulaşılmıştır.

Şekil 5.’de görüldüğü üzere anketin 5.
sorusunun görseli olan ‘helezon’ sembolünün anlamı ‘ölümsüzlük - güç’ ile ilişkilendirilir. Öğrencilerin % 12.8’i ‘ölümsüzlük
- güç’ seçeneğini işaretlerken % 87.2’si
diğer seçenekleri tercih etmiştir.

5. Bulgular ve Yorumlar
Şekil 1.’de görüldüğü üzere anketin 1.
sorusunun görseli olan ‘daire’ sembolünün
anlamı ‘kusursuzluk’ ile ilişkilendirilir.
Öğrencilerin % 53.2’si ‘kusursuzluk’
seçeneğini işaretlerken % 46.8’i diğer
seçenekleri tercih etmiştir.

	
  

Şekil 1.

Şekil 5.

(a. Kural: % 26.3, b. Geri Dönüşüm: % 10.9,

Şekil 6.’da görüldüğü üzere anketin 6.
sorusunun görseli olan ‘T’ai Chi çemberi’
sembolünün anlamı ‘sıcak-soğuk / zıtlığın
dengesi’ ile ilişkilendirilir. Öğrencilerin %
46.8’i ‘sıcak-soğuk / zıtlığın dengesi’
seçeneğini işaretlerken % 53.2’si diğer
seçenekleri tercih etmiştir.

d. Eşitlik: % 9.6 )

Şekil 2.’de görüldüğü üzere anketin 2.
sorusunun görseli olan ‘beş halka’
sembolünün anlamı ‘beş kıta’ ile ilişkilendirilir. Öğrencilerin % 74.4’ü ‘beş kıta’
seçeneğini işaretlerken % 25.6’sı diğer
seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 2.

Şekil 3.

Şekil 4.

Şekil 6.

(a. Beş Ülke: % 6.4, b. Audi: % 10.2, d. Eşitlik: % 9 )

Şekil 3.’de görüldüğü üzere anketin 3.
sorusunun görseli olan ‘küre’ sembolünün anlamı ‘cennet’ ile ilişkilendirilir.
Öğrencilerin % 16.7’si ‘cennet’ seçeneğini işaretlerken % 83.3’ü diğer seçenekleri tercih etmiştir.
(b. Eşitlik: % 8.3, c. Huzur: % 14.1, d. Güneş: % 60.9)

Şekil 4.’de görüldüğü üzere anketin 4.
sorusunun görseli olan ‘Ay’ sembolünün
anlamı ‘hayal dünyası’ ile ilişkilendirilir.
Öğrencilerin % 47.4’ü ‘hayal dünyası’
seçeneğini işaretlerken % 52.6’sı diğer
seçenekleri tercih etmiştir.
(a. Uğursuzluk: % 1.3, b. Aydınlık: % 19.2, d. Denge: % 32.1)

( a. Amaç: % 12.2, c. Ruhsal Alem: % 66.7, d. Bütünlük: % 8.3 )

(a. Yaşam Ritmi: % 35.9, b. Ölümsüzlük: % 4.5, c. Bütünlük: % 12.8 )

Şekil 7.’de görüldüğü üzere anketin 7.
sorusunun görseli olan ‘kare’ sembolünün
anlamı ‘durağanlık’ ile ilişkilendirilir.
Öğrencilerin
% 73.7’i ‘durağanlık’
seçeneğini işaretlerken % 26.3’ü diğer
seçenekleri tercih etmiştir.

	
  

Şekil 7.

	
  

(a. Döngü: % 7.1, b. Devinim: % 4.5, d. Zihin: % 14.7)

Şekil 8.’de görüldüğü üzere anketin 8.
sorusunun görseli olan ‘küp’ sembolünün
anlamı ‘gerçeklik / dünya / birlik’ ile
ilişkilendirilir. Öğrencilerin % 33.3’ü
‘gerçeklik / dünya / birlik’ seçeneğini
işaretlerken % 66.7’si diğer seçenekleri
tercih etmiştir.
Şekil 8.

( a. Gerçeklik / Döngü / Amaç: % 38.5, b. Döngü / Eşitlik /
Huzur: % 25, d. Güneş / Kural / Cennet: % 3.2)
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Şekil 9.’da görüldüğü üzere anketin 9.
sorusunun görseli olan ‘cami’ sembolünün
gövdesinin oluşturduğu küp ile kubbesinin
anlamı ‘maddi dünya – ruhani dünya’dır.
Öğrencilerin % 64.1’i ‘maddi dünya-ruhani
dünya’ seçeneğini işaretlerken % 35.9’u
diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 9.

Şekil 15.

(a. Döngü – Kural: % 10.2, c. Yaşam Ritmi – Girdap: %
5.8, d. Durağanlılık – Hareketlilik: % 19.9)

Şekil 10.’da görüldüğü üzere anketin 10.
sorusunda yer alan görsel Leonardo da
Vinci’nin ‘Vitruvius Adamı’ adlı çalışmasıdır. Çalışmada yer alan ‘daire’ ve ‘kare’
sembolleri ‘ruhsal alem / dünya’ anlamlarını taşır. Öğrencilerin % 65.4’ü ‘ruhsal
alem / dünya’ seçeneğini işaretlerken %
34.6’sı diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 10.

Şekil 15.’de görüldüğü üzere anketin 15.
sorusunun görseli olan ‘ay yıldız’ sembolünün anlamı ‘İslamiyet’tir. Öğrencilerin %
98.8’i ‘İslamiyet’ seçeneğini işaretlerken
% 1.2’si diğer seçenekleri tercih etmiştir.

Şekil 16.’da görüldüğü üzere anketin 16.
sorusunun görseli olan ‘hale’ sembolünün
anlamı ‘ışık / kutsallık’tır. Öğrencilerin %
83.4’ü
‘ışık / kutsallık’ seçeneğini
işaretlerken % 16.6’sı diğer seçenekleri
tercih etmiştir.
Şekil 16.

(b. Dünya / Cennet: % 21.2, c. Barış / Sevgi: % 8.3, d. Girdap/

Şekil 11.’de görüldüğü üzere anketin 11.
sorusunun görseli olan ‘üçgen’ sembolü
‘başlangıç – orta – son’u temsil eder.
Öğrencilerin % 39.7’si ‘başlangıç – orta
– son’ seçeneğini işaretlerken % 60.3’ü
diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 11.

(b. Işık / Hayal: % 4.5, c. Sarmal / Kutsallık: % 8.3, d. Barış /
Işık: % 3.8 )

Güneş: % 5.1 )

	
  

(b. Hıristiyanlık: % 0, c. Budizm: % 0.6, d. Musevilik: % 0.6 )

Şekil 17.’de görüldüğü üzere anketin 17.
sorusunun görseli olan ‘dikenli taç’
sembolünün anlamı ‘hükümranlık (hakimiyet) için çekilen sıkıntı’yı temsil eder.
Öğrencilerin % 33.9’u ‘hükümranlık
(hakimiyet) için çekilen sıkıntı’ seçeneğini
işaretlerken % 66.1’i diğer seçenekleri
tercih etmiştir.
Şekil 17.

( b. Su – Toprak – Hava: % 30.8, c. Erkek – Kadın – Ruh: % 19.2,

(a. Hayal için çekilen sıkıntı: % 15.4, c. Ruh için çekilen sıkıntı: % 23.1, d. Barış için çekilen sıkıntı: % 27.6 )

d. Durağan-Orta-Devinim: % 10.3 )

Şekil 12.’de görüldüğü üzere anketin 12.
sorusunun görseli olan ‘heksagram’ın
anlamı ‘ateş-su-toprak-hava’dır.
Öğrencilerin % 50.6’sı ‘ateş-su-toprakhava’ seçeneğini işaretlerken % 49.4’ü
diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 12.

Şekil 18.’de görüldüğü üzere anketin 18.
sorusunun görseli olan ‘zafer işareti’
sembolünün anlamı ‘zafer için V’ anlamını
taşımaktadır. Öğrencilerin % 89.8’i ‘zafer
için V’ seçeneğini işaretlerken % 10.2’si
diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 18.

( a. Su – Toprak – Hava – Ruh: % 13.5, b. Kadın – Erkek
– Çocuk – Su: % 10.9, d. Beden –Zihin –Ruh –Toprak: % 25 )

Şekil 19.’da görüldüğü üzere anketin 19.
sorusunun görseli olan ‘Hitit Güneş Kursu’
sembolünün anlamı ‘Güneş’tir. Öğrencilerin % 78.8’i ‘Güneş’ seçeneğini işaretlerken % 21.2’si diğer seçenekleri tercih
etmiştir.

Şekil 13.’de görüldüğü üzere anketin 13.
sorusunun görseli olan ‘yıldız’ sembolü
‘bilgelik’ anlamına sahiptir. Öğrencilerin %
51.3’ü ‘bilgelik’ seçeneğini işaretlerken %
48.7’i diğer seçenekleri işaretlemiştir.

	
  

Şekil 13.

(b. Toprak: % 3.8, c. Zihin: % 19.9, d. Eşitlik: % 25 )

Şekil 19.

Şekil 14.’de görüldüğü üzere anketin 14.
sorusunun görseli olan ‘pentagram’
sembolünün anlamı ‘insan’dır. Öğrencilerin % 14.1’i ‘insan’ seçeneğini işaretlerken
% 85.9’u diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 14.
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(a. Şeytan: % 57.7,

c. Zihin: % 11.5,

(a. Bilgelik için V: % 0.6, b. Vicdan için V: % 5.8, c.
Hedef için V: % 3.8 )

(a. Ay: % 1.3, c. Mars: % 7.1, d. Venüs: % 12.8 )

Şekil 20.’de görüldüğü üzere anketin 20.
sorunun görseli olan ‘göz’ sembolü ‘vicdan
gözü’ anlamını taşımaktadır. Öğrencilerin
% 32.1’i ‘vicdan gözü’ seçeneğini işaretlerken % 67.9’u diğer seçenekleri tercih
etmişlerdir.

d. Bilgelik: % 16.7 )

Şekil 20.

(a. Güneş Gözü: % 21.8, b. Işık Gözü: % 8.3, d. Ruh Gözü: % 37.8 )

Şekil 21.’de görüldüğü üzere anketin 21.
sorusunun görselinin anlamı ‘geri
dönüşüm’dür. Öğrencilerin % 84.6’sı ‘geri
dönüşüm’ seçeneğini işaretlerken %
15.4’ü diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 21.

( a. Döngü: % 10.9, c. Devinim: % 1.9, d. Tekrar: % 2.6 )

Şekil 27.’de görüldüğü üzere anketin 27.
sorusunun görseli olan ‘meşale’ sembolünün evrensel anlamı ‘iyilik’tir. Öğrencinin
% 10.3’ü ‘iyilik’ seçeneğini işaretlerken %
89.7’si diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 27.

Şekil 22.’de görüldüğü üzere anketin 22.
sorunun görseli olan iç içe geçmiş
halkaların anlamı ‘hedef’tir. Öğrencilerin
% 91.1’i ‘hedef’ seçeneğini işaretlerken %
8.9’u diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 22.

Şekil 28.’de görüldüğü üzere anketin 28.
sorusunun görseli olan ‘S.O.S.’ simgesinin
anlamı ‘acil durum’dur. Öğrencilerin %
78.2’i ‘acil durum’ yanıtını verirken % 21.8’i
diğer seçenekleri tercih etmiştir.

( b. Yaşam Ritmi: % 4.5, c. Ölümsüzlük: % 3.8, d. Hale: % 0.6 )

Şekil 28.

Şekil 23.’de görüldüğü üzere anketin 23.
sorusunun görseli olan ‘Mercedes
logosu’nun üç kolunun anlamı ‘hava–
kara–deniz’dir. Öğrencilerin % 58.3’ü
‘hava–kara–deniz’ seçeneğini işaretlerken
% 41.7’si diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 23.

(a. Ateş – Su – Toprak: % 22.4, b. Su – Toprak – Hava: % 12.2, c.

Şekil 29.

Şekil 24.’de görüldüğü üzere anketin 24.
sorusunun görselinin anlamı ‘yayın
hakkı’dır. Öğrencilerin % 49.3’ü ‘yayın
hakkı’ seçeneğini tercih ederken % 50.7’si
diğer seçenekleri tercih etmişlerdir.

Şekil 25.

( a. Uğursuzluk: % 17.3,

c. Bilgelik: % 2.6,

Şekil 26.

Şekil 30.

( b. Hedef / Saygınlık: % 5.8, c. Hedef / Şans: % 4.5,
Otorite / Amaç: % 17.9 )

d.

Şekil 31.’de görüldüğü üzere anketin 31.
sorusunun görseli olan ‘buğday’ sembolünün anlamı ‘ölümsüzlük ve bereket’tir.
Öğrencilerin % 79.5’i ‘ölümsüzlük ve
bereket’ olarak işaretlerken % 20.5’i diğer
seçenekleri tercih etmiştir.

d. İyilik: % 2.6 )

Şekil 26.’da görüldüğü üzere anketin 26.
sorusunun görseli olan ‘baykuş’ sembolünün anlamı ‘uğursuzluk / şans’tır.
Öğrencilerin % 48.1’i ‘uğursuzluk / şans’
seçeneğini işaretlerken % 51.9’u diğer
seçenekleri tercih etmiştir.

(b. Hizmet / Zarafet / Uyumluluk: % 14.7, c. Labirent / Karmaşa
/ Dans: % 5.8, d. Gaye / Güneş / Okyanus Gücü: % 16.7 )

Şekil 30.’da görüldüğü üzere anketin 30.
sorusunun görseli olan ‘kartal’ simgesinin
anlamı ‘güç / saygınlık’tır. Öğrencilerin %
71.8’i ‘güç / saygınlık’ seçeneğini işaretlerken % 28.2’si diğer seçenekleri tercih
etmiştir.

(b. Kopyalama: % 31.4, c. Fotokopi: % 5.8, d. Çoğaltma: % 13.5 )

Şekil 25.’de görüldüğü üzere anketin 25.
sorusunun görseli olan ‘at nalı’ sembolünün anlamı ‘iyi şans’tır. Öğrencilerin %
77.5’i ‘iyi şans’ seçeneğini işaretlerken %
22.5’i diğer seçenekleri tercih etmiştir.

(a. Ölümsüzlük: % 5.1, b. Mors Alfabesi: % 14.8, d. İyilik: % 1.9 )

Şekil 29.’da görüldüğü üzere anketin 29.
sorusunun görseli olan ‘denizatı’ sembolünün anlamı ‘zarafet / okyanus gücü /
güvenli yolculuk’tur. Öğrencilerin % 62.8’i
‘zarafet / okyanus gücü / güvenli yolculuk’
seçeneğini işaretlerken % 37.2’si diğer
seçenekleri tercih etmiştir.

Deniz – Hava – Ateş: % 7.1 )

Şekil 24.

(b. Hedef: % 69.2, c. Sağlık: % 14.7, d. Güneş: % 5.8 )

Şekil 31.

(a. Aile ve Konukseverlik: % 6.4, c. Bilgelik ve Başarı:
% 5.1, d. Aile ve Başarı: % 9 )

Şekil 32.’de görüldüğü üzere anketin 32.
sorusunun görseli olan ‘anahtar’ sembolünün anlamı ‘bilgelik, bilgi ve başarı’dır.
Öğrencilerin % 61.5’i ‘bilgelik, bilgi ve
başarı’ seçeneğini işaretlerken % 38.5’i
diğer seçenekleri tercih etmiştir.

(a. Nazar / Zarafet: % 7.7, b. Sonsuzluk / Bilgelik: %
42.9, d. Barış / Bolluk: % 1.3 )

Şekil 32.

(b. Adalet, görgü ve gelenek: % 13.5, c. Bilgi, başarı ve
görgü: % 12.8, d. Şans, amaç ve kültür: % 12.2)
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Şekil 33.’de görüldüğü üzere anketin 33.
sorusunun görseli olan ‘zeytin dalı’nın
anlamı ‘barış’tır. Öğrencilerinden % 89.8’i
‘barış’ seçeneğini işaretlerken % 10.2’si
diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 33.

(a. Adalet: % 3.8,

b. Saygı: % 4.5,

d. Savaş: % 1.9 )

Şekil 39.’da görüldüğü üzere anketin 39.
sorusunun görseli olan ‘sekiz köşeli
yıldız’ın anlamı ‘bolluk’tur. Öğrencilerin %
49.4’ü ‘bolluk’ seçeneğini işaretlemişken
% 50.6’sı diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 39.

Şekil 34.’de görüldüğü üzere anketin 34.
sorunun görseli olan ‘kadüse’ sembolünün
‘kanat ve asaya sarılı olarak bulunan iki
yılan’ın anlamı ‘yardım–yaşam ve
ölüm’dür. Öğrencilerin % 17.3’ü ‘yardım–
yaşam ve ölüm’ seçeneğini işaretlerken %
82.7’si diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 34.

c. Kutsallık: % 32.7,

d. Uğur: % 9.6 )

Tablo 41.’de görüldüğü üzere anketin 40.
sorusunun görseli olan ‘CE’ sembolünün
anlamı ‘insan, hayvan ve bitki sağlığı için
garanti vermek’tir. Öğrencilerin % 51.9’u
‘insan, hayvan ve bitki sağlığı için garanti
vermek’ seçeneğini işaretlerken % 48.1’i
diğer seçenekleri tercih etmiştir.

(a. Sonsuzluk – Hastalık ve Sağlık: % 13.5, b. Hayat – Hastalık
ve Sağlık: % 50.6, c. Barış – Yaşam ve Ölüm: % 18.6 )

(b. Savaş: % 8.3,

Şekil 40.

( a. Sadece hayvan ve bitki sağlığı için: % 2.6, b. Sadece insan
ve bitki sağlığı için: % 1.9, c. Sadece insan sağlığı için: % 43.6 )

Şekil 35.’de görüldüğü üzere anketin 35.
sorusunun görselinin anlamı ‘sonsuzluk’tur. Öğrencilerin % 95.6’sı ‘sonsuzluk’
seçeneğini tercih ederken % 4.4’ü diğer
seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 35.

(a. Hayat: % 1.9, c. Şans: % 0.6,

d. Hiçbiri: % 1.9 )

Şekil 36.’da görüldüğü üzere anketin 36.
sorusunun görseli olan ‘kum saati’
sembolünün anlamı ‘yaşamın geçiciliği’dir. Öğrencilerin
% 62.2’si ‘yaşamın geçiciliği’ seçeneğini işaretlerken %
37.8’i diğer seçenekleri tercih etmiştir.
Şekil 36.

(b. Hayatın sonsuzluğu: % 9, c. Zamanın durması: % 28.8, d.
Kutsallık: % 0 )

Şekil 37.’de görüldüğü üzere anketin 37.
sorusunun görseli olan ‘ağaç’ sembolünün
anlamı ‘hayat ağacı’dır. Öğrencilerin %
69.9’u ‘hayat ağacı’ seçeneğini işaretlerken % 30.1’i diğer seçenekleri tercih
etmiştir.
Şekil 37.

(a. Bilgelik Ağacı: % 17.3, c. Sonsuzluk Ağacı: % 9.6 d. Şans
Ağacı: % 3.2 )

Şekil 38.’de görüldüğü üzere anketin 38.
sorusunun görselinin anlamı ‘barış’tır.
Öğrencilerin % 73.7’si ‘barış’ seçeneğini
işaretlerken % 26.3’ü diğer seçenekleri
tercih etmiştir.
Şekil 38.
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(a. Mercedes: % 12.2,

b. Hava: % 8.3, d. Saygı: % 5.8 )

6. Sonuç
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği 2., 3. ve 4. sınıf grafik anasanat
öğrencilerine uygulanan semboller anketinin sonucuna
dayanarak 40 adet çoktan seçmeli sorulardan 14 adet
soruya doğru yanıt verilmediği geriye kalan 26 adet
çoktan seçmeli sorularının 5 adet sorusuna yaklaşık %
50 oranında doğru yanıt verildiği, 6 adet sorusuna yaklaşık % 60 oranında doğru yanıt verildiği ve geriye kalan
15 adet soruya ise % 70 – 90 oranlarında doğru yanıt
verildiği tespit edilmiştir.
Grafik anasanat öğrencilerinin çalışmaları doğru yorumlayabilmesi, izleyicilerle iletişimin sağlıklı olmasını
sağlayacak eserler üretmek için evrensel sembollere
hakim olması önemlidir. 40 adet evrensel sembolün
anlamına sadece 15 adet sembol için % 70 - 90 oranında
doğru yanıt verildiği tespit edilmiştir. Bu 15 adet sembol
ise diğer sembollerden daha yaygın olarak kullanılmasından dolayı bilinmişlik düzeyleri yüksek olduğu
belirlenmiştir.
Yukarıda kullanılan semboller din, dil ve ırk ayırt
edilmeden çoğu topluluklarda geliştirilerek, özünden
ayrılmadan değişime uğrayarak ya da asıl bulunduğu
şekliyle kullanılan evrensel sembollerin bir kısmıdır.
Grafik anasanat öğrencilerinin de görsel iletişimde
görsellerin verdiği mesajları istenilen düzeyde yorumlayamadıkları görülmektedir.
Öğrencilerin gerek teorik gerek uygulama derslerinde,
sembollerin anlamlarına önem verilmediği ve bu alana
ait uygulamaların yeteri kadar yapılamadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Sembol iletişiminde, sembollerin daha doğru yorumlanabilmesi, bu sembollerin anlamlarına hakim olarak
kendi çalışmalarında kullanabilmeleri ve kullanıldığı
diğer çalışmaları rahatlıkla çözümleyebilmeleri için

sembollerin anlamları, tarihsel süreç içinde onların
değişiklikleri ya da gelişmelerini ele alan görsel algı,
görsel iletişim, mitoloji ve simgeler gibi içeriğe sahip
derslerin müfredat kapsamında yer alması gerektiği
önerilmektedir.
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ÖZET ABSTRACT
Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının görsel
sanatlar dersi kapsamında yaptıkları desen-resim
çizim çalışmalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi
amaçlanmıştır. Araştırma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup, nitel araştırma teknikleri temel
alınarak desenlemiştir. Araştırmanın çalışma grubunu
Türkiye’nin güneyinde yer alan bir üniversitenin sınıf
öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim görmekte olan
18 sınıf öğretmeni adayı ( Kız; 11, Erkek; 7) oluşturmuştur.
Veri toplama aracı olarak araştırmanın amacına uygun
biçimde oluşturulan soruların yer aldığı yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler, öğretmen adayları ile yapılan bireysel görüşmeler yoluyla
toplanmıştır. Görüşme formundan elde edilen verilerin
analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır.
Elde edilen verilerin analizi sonucu, sınıf öğretmeni
adaylarının ilköğretim ve orta öğretim yıllarında resim
çizmeye yönelik eğitimlerini yeterli bulmadıkları, diğer
sanat dalları ile pek ilgilenmedikleri, resim çizme
sürecinde kompozisyon, perspektif gibi çizimle ilgili
teknik konularda sorunları olduğu ve resim çizmeye
ilişkin kaygılar yaşadıkları ortaya koyulmuştur.
In this research, it has been aimed to evaluate interviews related to drawing works that prospective
elementary teachers make within visual art class.
The research is at the quality to determine a depictive
situation and has been figured as based on techniques
of qualitative researches. 18 prospective elementary
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teachers having education at the department of elementary education of a university being at the south of
Turkey consist of working party of research. (Female;11,
Male;7).
Semi-structured interview form that questions occured
in an appropriate way for the aim of research were
included was used as a tool of data collection. Data was
collected by individual interviews made with prospective
elementary teachers. Technique of content analysis was
taken advantage for the analysis of data obtained from
interview form. The result of data analysis obtained has
been presented that prospective elementary teachers
do not find enough their educations related to picture
drawing during their elementary and secondary school
years, they are not interested in other art branches
too much, they have got problems about techniques
related to drawings such as composition, perspective
during picture drawing and they concern about picture
drawing.

Giriş
Sanat yapma eylemi, bireyin bilgi ve deneyimleri sonucunda gelişen, kendini ve çevresini anlama, anlamlandırma ve yorumlama bağlamında özgürlük, özgünlük
ve yaratıcı ilkelere dayalı özel bir disiplin alanıdır. Bu
anlamda sanat eğitimi, bireyin; doğayı, yaşamı algılayabilmesini, kendi duygu ve düşüncelerini farklı sanatsal
yollarla ifade edebilmesini amaçlar.
Ülkemizde sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim
gören öğretmen adaylarının önceki eğitim süreçleri
dikkate alındığında sanatsal kültür-estetik ve beceri
konusunda son derece kısıtlı bilgi ve deneyime sahip
oldukları söylenebilir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının sanatsal kültür ve estetik duyarlılıklarının geliştirilmesinin, sanata ilişkin olumlu bakış açılarına sahip
olmalarının sağlanmasının ve temel sanatsal becerilerin kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.
Öğretmen adaylarının sanatsal temel becerilerinin
geliştirilmesinde; görsel algı, eleştirel düşünme ve
görme becerilerinin kazandırılması bağlamında çizim
becerisi önemli bir faktör olarak görülmektedir. Çizim
sürecinde düşünceler biçimlenir, somutlaşır (Brown &
Lean, 2004, s.12). Çünkü çizim etkinliği, iyi bir gözlem
yapmayı gerektirir. Gözlem yapma, gözü eğitmenin ve
görmeyi öğrenmenin uygun bir yoludur. Bunun yanı sıra
hayal edileni görselleştirmenin ön hazırlığının oluşturulmasında ve algılanan gerçekliğin betimlenmesinde
gözlem yapma son derece yararlı bir etkinliktir (Enstice
& Peters, 2003, s.20).
Çizim plastik sanat alanlarında yaratıcı ifadenin bir
başlangıcı olarak kabul edilir. Bu bağlamda Nicolaides, çizmeyi öğrenmenin, doğru görmeyi öğrenmek
olduğunu, bir başka deyişle çizmeyi öğrenmenin gözle
görünenden daha fazlasını görmek olduğunu belirtmiş280

tir (Akt. Edwards, 1979, s. 2, 60). Meager (1993, s. 7) ise
öğrendiklerimizin gördüklerimize bağlı olduğunu, daha
iyi görebilmenin bizi bilgilendirdiğini, tatmin ettiğini ve
bizi daha iyi yerlere taşıyarak hayatımızı zenginleştirdiğini ifade etmiştir.
Resim çizme eylemi birçok atletik aktivite gibi el, göz ve
zihin arasındaki koordinasyona bağlıdır (Konig, 2006,
s.17). Ericson, spor ve sanat gibi yeteneklerin kalıtımsal
bir yönünün olması fikrine açık olmakla beraber spesifik
bir becerinin kalıtımsal olmadığını savunur. Kalıtımsal olanın dürtü ve azim ve motivasyon olduğunu ileri
sürmüştür (Akt: Edwards, 2011, s. 595). Bu doğrultuda
Robinson (2003, s. 153) yeterli göz-el eşgüdümü ile çoğu
insanın çizmeyi öğrenebileceğini ancak azımsanamayacak bir kesimin ise bu eşgüdümü öğrenemediğini
belirtmiştir. Robinson aynı zamanda yazmayı öğrenmek
gibi, çizmeyi öğrenmenin de teknik ve kültürel bir başarı
olduğunu, biyolojik olmadığını ileri sürmüştür.
Spor ve sanat gibi alanlarda sadece yetenekleri olanların ilgilenmesinin daha uygun olacağı biçiminde yaygın
bir görüş söz konusudur. Bu bağlamda resim çizme ile
de ilgili olarak aynı görüş kabul görmektedir. Edwards
(2011,s. 68) yetişkinlerin çoğunun sanat becerilerinde
sekiz ya da dokuz yaşındayken eriştikleri gelişim seviyesinin üzerine pek çıkamadıklarını belirtmektedir. Pek
çok zihinsel ve fiziksel faaliyette bireyin becerilerinin,
örneğin, konuşma, el yazısı gibi becerilerin yetişkinliğe
erişirken, değişip gelişirken, çizim yapma becerilerindeki gelişmenin anlaşılmaz bir şekilde erken yaşlarda
duraklıyor göründüğünü ifade etmektedir.
Gardner ise (Akt: Zolberk, 2013, s.126) bu konudaki yeteneğin çoğu zaman yaş ile birlikte azalarak dışsal faktörlerin etkili olduğunu ifade eder. Bu doğrultuda Edwards,
yetişkinlerin pek çoğunun hayatın diğer alanlarında
hangi düzeye erişmiş olurlarsa olsunlar çizimlerinin
çocuk çizimleri gibi olduğunu da vurgulamaktadır.
Resim çizme sırasında genellikle nesneleri göründüğü
gibi algılamak yerine, onları fotoğrafik bir yolla daha
gerçekçi bir biçimde çizmeye odaklanılır ve bu şekilde
çizim yapmaya çalışılır. Başlangıçta bu şekilde bir beklenti ile çizim yapmaya yönelmek ve bunun sonucunda
da tam olarak birebir başarı sağlanamaması durumunda resim çizmeye ilişkin hayal kırıklığı yaşanmasına yol
açabilmektedir. Bu anlamda ilk sorun algısaldır, şeylere
farklı bakmasını öğrenmemiz gerekir. İkinci sorun
tekniktir, gözün görmeyi öğrendiği şeyleri, yüzey üzerine
aktarabilmektir (Robinson, 2003, s. 153).
Yukarıda yapılan açıklamalara göre desen çizim çalışmaları, görsel algı, yaratıcı düşünce, artistik tasarım
ve sezgi gücünün gelişimini destekleyen çalışmaların
temelini oluşturması bakımından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda sınıf öğretmeni adaylarının sanat
dersleri kapsamında yapılan desen çizim çalışmalarına
ilişkin yaklaşımlarının ve düşüncelerinin belirlenmesinin de önemli olduğu düşünülmektedir. Sınıf öğretmeni

adaylarının resim çizme sırasında yaşadıkları plastik
sorunlar belirlenerek eğitimleri sırasında bu sorunların aşılmasına katkı yapılabileceği beklenmektedir. Bu
bağlamda bu araştırmada sınıf öğretmen adaylarının
görsel sanatlar dersi kapsamında yaptıkları desen çizim
çalışmalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Verilerin toplanması ve analizi

Yöntem

Çözümleme sürecinde içerik analizine uygun olarak,
toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha
sonra belirlenen kavramlara göre mantıklı bir şekilde
organize edilmesi ve uygun temaların oluşturulması
hedeflenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 227). Bu
doğrultuda yazılı dokümanlar birkaç kez satır satır
okunarak analiz edilmiştir. Bu süreçte, zaman zaman
doğrudan ortaya çıkarılan anlamlardan kodlar oluşturulmuştur. Bu şekilde yapılan içerik analizi sonucunda
kodlar ve temalar elde edilmiştir.

Araştırma, betimsel bir durum saptaması niteliğinde
olup, nitel araştırma teknikleri temel alınarak desenlemiştir. Nitel araştırma teknikleri, ölçümden daha
çok açıklamayı olanaklı kılacak olay ve olguların içinde
gerçekleştiği durumu dikkate almayı önemsemektedir.
Yıldırım ve Şimşek’e (2006, s.39) göre 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 yönelik nitel bir sürecin izlendiği bir araştırma olarak tanımlanır.

Çalışma Grubu
Araştırma Türkiye’nin güneyinde yer alan bir üniversitenin sınıf öğretmenliği ana bilim dalında öğrenim
görmekte olan 18 (11 kız, 7 erkek) sınıf öğretmen adayı
üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmanın
amacına uygun bir biçimde oluşturulan soruların yer aldığı, araştırmacı tarafından geliştirilen bir yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu,
resim çizmeye ilişkin önceki yıllarda alınan eğitimlere,
resim çizimi dışındaki diğer sanat alanlarına aktif
katılma ve resim çizim becerilerine yönelik sorulardan
oluşmuştur.

Veriler, öğretmen adayları ile yapılan bireysel görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Görüşmeler sesiz bir ortamda
öğretmen adayları ile bireysel olarak yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme yaklaşık 25 dakika
sürmüştür. Görüşme formundan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bu veriler içerik analizi
kullanılarak çözümlenmiştir.

Sınıf öğretmeni adaylarından elde edilen veriler, onların
kimliklerini açıklamadan sunabilmek ve karışıklığa sebep olmamak için kodlama yapılmıştır. Görüşme sırası
göz önünde bulundurulmak suretiyle “ÖA,1”, “ÖA.2”,
“ÖA.3”, .................“ÖA.18” kodu verilmiştir.

Bulgular
Sınıf öğretmen adaylarının görsel sanatlar dersi kapsamında yaptıkları resim/desen çizim çalışmalarına ilişkin
görüşlerinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada
sınıf öğretmen adaylarına resim çizme becerilerine,
algılarına ve önceki yıllarda resim çiziminin öğretimi
bağlamında almış oldukları eğitimlere ilişkin görüşleri
ve diğer sanat etkinliklere aktif katılım konusundaki
düşünce görüşlerinin belirlemesine yönelik sorular
sorulmuştur. Bu sorulara verilen cevapların analizinden
elde edilen bulgular bu bölümde sırasıyla sunulmuştur.
Sınıf öğretmen adaylarının resim çizmeye ilişkin önceki
yıllarda almış oldukları eğitimler konusundaki görüşlerinin analizinden elde edilen kodlar ve temalar Tablo
1’de verilmiştir.
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Tablo 1.
Sınıf öğretmen adaylarının resim çizmeye ilişkin eğitimleri konusundaki görüşlerine ilişkin kodlar ve temalar

Tema

Kodlar
İlköğretim yılları dışında herhangi bir resim eğitimi almadım.
(n=17)

Önceki yıllarda alınan eğitimler

Okulda verilen resim eğitiminin yanı sıra kısa süreli özel bir
resim kursuna katılmıştım. (n=1)
İlköğretimde verilen resim eğitimi benim için yeterli değildi.
(n=14)

Okul dışında eğitim alma isteği

Okul dışında, verilenden farklı olarak resim eğitimi almak
isterdim. (n=8)
Okul dışında resim eğitimi almamış olmak benim için bir
eksiklik değildir. (n=4)

Tablo 1 incelendiğinde bu araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tamamına yakını ilköğretim yıllarındaki resim
derslerinde resim eğitimi almış olduklarını, bir öğretmen adayının ise buna ek olarak özel bir resim kursu da
aldığını belirttiği görülmüştür. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının çoğu ilköğretim yıllarında alınan resim
eğitimini yeterli bulmaz iken bazıları da (n=8) okul dışında verilenden farklı olarak resim eğitimi almak isterdim
biçiminde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca dört öğrenci (ÖA.2, ÖA.10, ÖA.13, ÖA.18) “Resim eğitimi almamış olmayı
önemli bir eksiklik olarak görmüyorum”. Şeklinde görüş belirtmişlerdir.
Sınıf öğretmen adaylarının resim dışındaki sanatlara katılım konusundaki görüşlerine ilişkin verilerin analizinden
elde edilen kodlar ve temalar Tablo 2’ de verilmiştir.

Tablo 2.
Sınıf öğretmen adaylarının resim dışındaki sanatlara katılım konusundaki görüşlerine ilişkin
kodlar ve temalar
Tema

Kodlar

Resim dışında aktif görev aldığınız diğer sanat etkinlikleri
nelerdir?

Tiyatro. (n=1)
Gitar çalıyorum. (n=1)
Halk dansları. (n=1)
Hiçbir sanat etkinliğinde görev almadım. (n=15)

Herhangi bir sanatsal etkinliği yakından takip eder misiniz?

Sinema. (n=4)
Pek takip etmiyorum. (n=14)

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının çoğunun (n=15) herhangi sanat etkinliğinde aktif görev almadığı, bir
öğretmen adayının tiyatro oyununda oyuncu olduğu, bir öğretmen adayının gitar çaldığı ve bir öğretmen adayının
da halk danslarında aktif görev aldığı görülmüştür. Öğretmen adaylarının yarıdan çoğunun herhangi bir sanatsal
etkinliği yakından pek takip etmedikleri, dört öğretmen adayının ise sinemayı yakından takip ettikleri belirtilmiştir.
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Üç öğretmen adayı (ÖA.1, ÖA.7, ÖA.16) TV programlarında ilgilerini çeken herhangi bir sanat programının olmamasını dile getirmişlerdir. Bir öğretmen adayı ise (ÖA.4) “Mümkün olduğu ölçüde sanat programlarını takip ediyorum”
şeklinde görüş belirtmiştir.
Sınıf öğretmen adaylarının resim çizme konusundaki görüşlerine ilişkin verilerin analizinden elde edilen kodlar ve
temalar Tablo 3’ te verilmiştir.

Tablo 3.
Sınıf öğretmen adaylarının resim çizme konusundaki görüşlerine ilişkin verilerin analizinden elde
edilen kodlar ve temalar
Temalar

Kodlar

Kompozisyon

Çizimlerimi (özellikle modelden çalışmalarda) sayfaya sığdıramıyorum. (n=4 )
Çizimlerimi denk getiremiyorum. (n=3)
Ayrıntıları çizemiyorum. (n=6)
Üç boyut özelliğini veremiyorum. (n=4)

Perspektif

Derinlik etkisini veremiyorum. (n=5)
Arka planda kalan nesne veya varlıkları çizemiyorum. (n=4)
Nereden ve nasıl başlanacağını bilmiyorum. ( n=9)

Yöntem

Ölçülendirmeyi bilmiyorum. (n=2)
İnsan figürü çizemiyorum. (n=9)

Beceri

Portre çizemiyorum. (n=5)
Resim çizerken çok heyecanlanıyorum. (n=6)
Başarılı olamayacağımı düşünüyorum.

(n=5)

Yetenekli olduğumu düşünmüyorum. (n=11)
Kaygı

Çizim öncesinde kararsızlıklar yaşıyorum. (n=6)
Resim çizmek istemiyorum. (n=8)

Tablo 3’ te sınıf öğretmen adaylarının resim çizmeye ilişkin görüşlerinden elde edilen kodlar ve temalar incelendiğinde kompozisyon, perspektif, yöntem, beceri ve kaygı biçiminde temaların ortaya çıktığı, çizimlerini kâğıda
sığdırmada ve objelerin ayrıntılarını çizme gibi kompozisyon/tasarım konusunda zorluk yaşadıklarını belirttikleri
görülmüştür.
Örneğin dokuz öğretmen adayı (ÖA.1, ÖA.3, ÖA.5, ÖA.7, ÖA.8, ÖA.13, ÖA.14, ÖA.16, ÖA.18) “Çizim tekniklerini bilmediğim için resme nereden ve nasıl başlanacağını bilmiyorum, çizmek istediğim konuyu aktarmakta zorlanıyorum”.
Beş öğretmen adayı (ÖA.3, ÖA.9, ÖA.11, ÖA.12, ÖA.17) ise: “Resimlerime derinlik etkisi veremiyorum, onun için pek
gerçekçi görünmüyor. Bu da beni kaygılandırıyor” Şeklinde açıklamalarda bulunmuşlardır.
Tablo 3 incelendiğinde sınıf öğretmen adaylarının derinlik etkisini verememe, üç boyut etkisini verememe ve arka
planda kalan nesneleri çizememe gibi perspektif sorunları yaşadıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra öğretmen
adayları resim çizmeye nereden ve nasıl başlanacağını bilememe gibi yönteme ilişkin sorunlar yaşamaktadırlar.
Ayrıca sınıf öğretmen adaylarının, insan figürü çizememe portre çizememe gibi çizim becerisine yönelik sorunlar
yaşadıkları da görülmektedir.
Tablo 3’e bakıldığında sınıf öğretmen adaylarının resim çizmede başarısız olacağını düşüme, yetenekli olmadığını
düşünme, resim çizme konusunda kararsızlık yaşama gibi kaygı ile ilgili sorunlar yaşadıkları görülmektedir.
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Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Sınıf öğretmeni adaylarının görsel sanatlar dersi
kapsamında yaptıkları desen çizim çalışmalarına
ilişkin görüşlerinin incelenmesinin amaçlandığı bu
çalışmada öğretmen adaylarının resim çizmeye ilişkin
almış oldukları eğitimin ilköğretim yıllarında alınan
eğitimle sınırlı olduğu görülmüştür. Lise yıllarında
resim çizmeye ilişkin herhangi bir eğitim almadıkları,
öğretmen adaylarının çok azının diğer sanat dalları
ile ilgilendikleri de bu araştırmada neticesinde ortaya
çıkmıştır. Bu durum ülkemizde resim çizmeye ve diğer
sanat dallarına gösterilen ilginin bir yansıması olarak
düşünülebilir. Bu çalışmada öğretmen adaylarının
çoğu önceki yıllarda kendilerine verilen resim eğitiminin yeterli olmadığı yönünde görüş belirtmişlerdir. Bu
durum kendilerinde olmadığını düşündükleri becerilerin
bir açıklaması olabileceği gibi aynı zamanda diğer sanat
dallarına ilişkin gösterilen yetersiz ilginin de bir nedeni
olarak düşünülebilir.
Bu çalışmada sınıf öğretmen adaylarının resim çizme
sürecinde kompozisyon, perspektif, yöntem, çizim
becerisi ve kaygıya ilişkin sorunlar yaşadıkları ortaya
koyulmuştur.
Ulusoy (2003, s.145) kaygının öğrenmede önemli bir
öğe olduğunu, yapılan araştırmaların kaygı ve öğrenme arasında çok önemli ilişkiler olduğunu gösterdiğini
ve yüksek kaygı düzeyinin öğrenmede bireyin konuya
yoğunlaşmasını engellediğini belirtmektedir. Edwards
(2011, s.68) çizim yapan bir yetişkini yirmi dakika boyunca izlediğini, onun bu süreç boyunca modele bakıp çizim
yaptığını sonra yaptıklarını beğenmediğini ve bu şekilde
tekrar tekrar çizim yapıp sonrada yaptıklarını sildiğini
belirtmiştir. Çizim sırasında bu yetişkinin huzursuz,
gergin ve sinirli göründüğünü çizim sonunda da çizimlerinden ve resim çizmeden nefret ettiğini söylediğini
ifade etmiştir. Bu bağlamda bu çalışmadan elde edilen
sonucun Ulusoy (2003) ve Edwards’ın ( 2011) görüşleri
ile paralel olduğu söylenebilir.
Sınıf öğretmen adayları kompozisyon ve perspektif
gibi çizimle ilgili teknik konularda sorunları olduğunu
ifade etmişlerdir. Bunun önemli nedenlerinden birinin
kendilerinin de belirtmiş olduğu gibi bu alanda yeterli
eğitimi almamış olmalarıdır denebilir. Benzer şekilde
Edwars’da (2011) çoğu yetişkinin nasıl çizim yapacaklarını öğrenemediklerini belirtmektedir.
Sonuç olarak sınıf öğretmen adaylarının görsel sanatlar
dersi kapsamında yaptıkları desen çizim çalışmalarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlandığı bu
çalışmada öğretmen adaylarının resim çizmeye yönelik
teknik bilgi, tasarım, görme ve ayrımsama becerilerine
yönelik eksikliklerinin farkında oldukları söylenebilir. Bu
farkındalık önemli bir sonuç olarak yorumlanabilir. Bu
doğrultuda kendilerinde var olan eksikliklerin verilen
eğitimlerle belli ölçülerde giderilebileceğini görmeleri
sağlanarak bu konuya ilişkin kaygıları azaltılabilir.
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Ayrıca görsel sanatlar dersi yürütülürken sınıf öğretmenliği ana bilim dalına sanatsal kültür-estetik konusunda son derece kısıtlı bilgi ve deneyime sahip öğrencilerin devam ettiği göz önünde bulundurularak onların
bu alana ilişkin öncelikle temel becerileri kazanmalarını
sağlayacak basit uygulamalara yer verilmesi önerilebilir. Artistik problemlere dayalı teknik, deneysel çizim
çalışmalarının sıkça gerçekleştirilmesi, diğer plastik
öğelerin süreç içinde, zengin görsellerle birbirleriyle
ilişkilendirilerek verilmesinin önerilmesi özellikle resim
çizememeye yönelik kaygı ve ön yargıların giderilmesine
de katkı sağlayabilecektir.
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ÖZET ABSTRACT
Figüratif resim, temellerini sanatçının doğayla kurduğu ilişkiye dayandırmaktadır. Bu ilişki sonucunda,
doğada mevcut olan gerçeklik, sanatsal imge boyutunda izleyiciyle buluşur. Sanat tarihi ile özdeşleştirilebilecek olan bu durum, bireyin nesneler aracılığıyla
çevresini ve özellikle de kendi varlığını sorgulayıp
anlamlandırabilmesini sağlamaktadır.
Figüratif resmin ana unsurlarından birisi olan insan
bedeni, bireyin, dünyaya geldikten sonra algıladığı
ilk varlık olmasından dolayı önem arz eder. Çocukluk
dönemlerinde başlayan bu kendi benliğini tanıma ve
sorgulama işi, bilinç düzeyi geliştikçe farklılaşır ve
düşünsel bir hal alır. Böylece, bilinç karşısında beden,
haz duyan bir nesne olarak adlandırılırken, farklı
anlamlandırmalara da açık hale gelir.
Tarihsel süreç içerisinde sanatçılarca birçok farklı anlamda yorumlanmış olan insan bedeni, Philip
Pearlstein’in yapıtlarında da kendisine has bir üslupla
izleyiciye sunulmaktadır. Sunulan bu bedenler, sanatçı
algısının bir yansıması olarak imgeleşmekte ve farklı
anlamlara bürünmektedir. Modernist realist ya da
çağdaş realist olarak adlandırabileceğimiz figür anlayışı nedeniyle Philip Pearlstein çoğu zaman yirminci
yüzyılın en etkili ve ilerici figür ressamlarından biri
olarak kabul edilir. Bu çalışma da betimsel bir çalışma
olup, figüratif resim sanatı içerisinde sıkça kullanılmakta olan insan bedeninin Philip Pearlstein resimlerinde ne şekilde yorumlandığı biçim ve içerik bakımlarından analiz edilmeye çalışılacaktır
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Figurative painting, the artist’s foundation is rooted in
his relationship with nature. As a result of this relationship, the reality existing in nature, will meet with
the audience in the artistic image size. This may be
identified with the history of art, individual objects and
the environment through signification which enables
customers to query their presence, especially.
Figurative painting, which is one of the main elements
of the human body, individual, after arriving in the world
due to detect the presence of the first importance.
Recognize that began in childhood and questioning their
self-employment, level of consciousness evolves and
intellectual differentiation becomes. Thus, awareness
across the body, is called the delight in an object, it
becomes clear to spell out different meaning.
Reviews in many different meanings by the artists in
the historical process, the human body, and Philip
Pearlstein’s works also are presented to the audience
in a way peculiar to itself. Provided these bodies, the
perception of the artist as a reflection of the image
feature is to win and take on different meanings.
Modernist or contemporary realist might be called a
realist conception of the figure because most of the
time Philip Pearlstein painters of the twentieth century
as one of the most influential and progressive figures
are accepted. This study is a descriptive study, which
is commonly used in the art of figurative painting by
Philip Pearlstein’s paintings of the human body in what
way are interpreted in terms of form and content will be
analyzed

Giriş
Genel anlamda varlıkların biçimi olarak adlandırılabilecek olan figür sözcüğü, salt insanı tanımladığına inanılan yanlış kanının aksine, her türlü canlı ve cansız varlığa karşılık gelmektedir. Figüratif sanat ise; bu biçimsel
yapıların sanatçı algısıyla tekrar yaratılma işlemidir.
“Temsil” olarak adlandırılan bu işlem, varlıkların nesnel
gerçekliğini referans alır. Bu gerçeklik, farklı biçimlerde
kendisini var ederek yeni bir gerçekliğin oluşmasına
yardım eder. Ancak, bu yeni gerçekliğin tam bir taklit
olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Erdok (1977,s.9)’un
da dediği gibi; eseri oluşturan biçimsel öğeler, sadece
varlıkların temsil ettiği şeyin bir yanılsamasını vermekte ve onu hatırlatmaktadırlar. Bu yanılsama, bizim
görsel algılamalarımızın, gerçek iki boyutlu imgelere
dönüştürülmesiyle oluşmaktadır. Bireysel algı söz
konusu olduğunda ise nesneler, nesnel gerçekliklerine
bağlı kalınmaksızın çarpıtılıp yorumlanabilmektedirler.
Sanatta ‘soyutlama’ olarak adlandırılan bu durum ve
soyutlamanın ulaşabileceği en üst aşama olan ‘soyut’,
her ne kadar nesnel gerçeklikten uzak gibi görünseler
de, içerisindeki doğa algısı, her daim varlığını sürdürmektedir.
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Doğa karşısında izleyici konumunda kalan birey, buradaki varlıkları görüp onları algılar. Kişinin belleğinde
depolanan bu görüntüler, sanat söz konusu olduğunda
imge olarak açığa çıkarlar. Bu nedenle imge; varlık veya
kavramların algısal anlamda görünür kılınması şeklinde
açıklanabilmektedir. Gerçek nesnelerin yanılsaması
durumunda olan bu imgeler, nesnelerin asıllarına gönderme yapsalar da, kavrayış bakımından soyutturlar. Bu
nedenle figüratif resmin bile, renk ve çizgiden oluşması
bakımından soyut olduğu söylenebilmektedir.
Figüratif resmi çözümleyebilmek, aynı zamanda insanın
doğa karşısındaki tavrını ve onu algılama şeklini de
çözümleyebilmek anlamına gelir. Bu nedenle, ilk insandan günümüze kadar olan süreç içerisinde, bireylerin
gördükleri şeyleri resmetme isteği, bir nevi onları
anlamlandırabilme çabası olmuştur. Zaman içerisinde
kendi “ben”ini arama isteğine dönüşen bu çaba, tarihsel
boyutta farklı düşünsel yapılardan da etkilenerek değişiklik göstermiştir.
Yaratıcı süreç içerisinde, bireyin kendi “ben”ini oluşturmaya çalışması, öncelikle çocukluk yıllarında, nesne
olarak kendi varlığını ve bedenini fark etmesiyle başlar.
Sonrasında, yıllar içerisinde oluşturulan bilinçsel yapı,
bedene ve “ben”e yeni anlamlar yükleyerek sorgulama işlemine devam eder. Bu nedenle, bedenin birey
açısından öneminin, varoluşsal bir probleme dayandığı
söylenebilmektedir.
Bir varlığın algılanması, öncelikle bir bilgi ve bilme
işidir. Birey, çevresiyle etkileşime geçerek doğayı algılar
ve bu algılama sonucunda varlıkların bilincine ulaşır.
Bu nedenle, akıl yoluyla hareket edip düşünen bireye
“bilen”, karşılaşılan ve algılanan nesnelere ise “bilinen”
denilmektedir. Böyle bir özne-nesne ilişkisi sonucunda ortaya çıkan ürüne de “bilgi” denir. Burada önemli
olan nokta, bilgiyi oluşturanın özne olduğu ve nesneye
yönelmesi sonucunda onu kavrayıp anlamlandırdığıdır. Bu anlamlandırma, öznenin nesne karşısında bir
yoruma ulaşabilmesine yardımcı olur. Bu açıklamadan
yola çıkarak beden kavramına yaklaşıldığında, bedenin
öncelikle özne tarafından algılanan bir varlık olduğu
görülecektir. Ancak, bu algılayan özne, hem başkası tarafından algılanan bir nesne konumunda, hem de kendi
bedenini ve başka bedenleri algılayan özne durumundadır. Bu nedenle, bilen ve bilinen, yani, özne ve nesne aynı
algı boyutunda birleşmektedir.
Nesne olarak beden, öncelikle uzam içerisinde yer
kaplayan, ağırlığı ve görüntüsü olan fiziksel bir varlıktır.
Bununla birlikte belirli ihtiyaçlarını karşılama gereği
duyar. Hem doyurulmak hem yükünden kurtulmak ister.
Dolmaktan da boşalmaktan da haz duyar. Yani bedensel
hazzın gerçekleşmesi, dolma ve boşalmayla doğrudan
ilgilidir (Yılmaz,2006,s.285). Bunların yanında, uyku, yorgunluk, cinsel doyum ve ölüm gibi durumlarda ‘ben’ den
kaçar. Bu nedenle beden, kimilerince ruhun hapishanesi
olarak algılanırken kimilerince de bireyin iç özgürlüğünü koruyan bir sığınak olarak yorumlanmaktadır.

Bedeni diğer nesnelerden ayıran özellik, bedenin sürekli
algılanan, diğer nesnelerin ise geçici olarak algılanan
bir yapıda olmalarıdır. Örneğin; herhangi bir nesneyi göz
önünden kaldırdığımızda onu algılamaktan vaz geçebiliriz. Ancak bedenimiz için benzer bir durum söz konusu
olamamaktadır. Bu nedenle, nesneyi nesne yapan özelliğin, görsel algıdan uzaklaştırılabilir olduğu söylenebilmektedir.. Bu konuda Ponty şu yorumu yapmaktadır;

geldiğinde kendini yaralama veya giyinme biçimleri gibi
örnekler, toplumsal bir konuma erişmiş olmanın da birer göstergesidir. Hatta kimi zaman aykırı davranışlarda
bulunmak bile toplumsal ve ideolojik bağlamın etkisini
yansıtır. Tüm bu çelişkili durumlara maruz kalan beden,
bireysellik ile toplumsallık arasında gel-gitler yaşar. Bu
aşamada, bulunduğu konum itibariyle beden, kültürel
dinamiğin de merkezinde yer alır.

Nesnenin buradalığı, onun olası yokluğunu da içerir.
Önümde bulunduğu sürece, onu gözlemleyebilir, değişik
açılardan ve perspektiflerden görebilir, parmaklarımla
ya da bakışlarımla farklı yönlerini keşfedebilirim. Oysaki
bedenim, bu tür bir keşfe izin vermez. Bana kendini hep
aynı açıdan sunar. Bedenin sürekliliği, nesnelerin görece sürekliliğine zemin sağlayan mutlak bir sürekliliktir.
Beden, kendisi sayesinde nesnelerin var olduğu şeydir
(Direk,2003,s.47).

Kültürel yapılar içerisinde, o toplumun bilgi ve gelişimine göre algı ve yorumlamaların değiştiği görülmektedir.
Genel algılar farklılaşsa da, toplumsal boyutta “biz”
olarak algılanan beden, bireyin dış dünya ile olan ilişkisini düzenleyen ve ona uyum sağlamasında etkili olan
bir alandır. Bourdieu’nun, ‘seçkinlik’ kavramı üzerinden
yaptığı yorum, bedenin sınıfsal ayrım ve beğenilerin
maddileşmiş şekli olduğu yönündedir. (Karakaplan,2007,s.31) Örneğin; bireylerin kadın ve erkek olarak
kendi beğenilerine göre davranışlarını şekillendirmeleri
veya yeme-içme alışkanlıkları, sınıfsal farkların ortaya
çıkarılmasında rol oynar. Bu nedenle Bourdieu’ya göre
beden, sadece cinsiyet farkını belirleme de değil, aynı
zamanda statü farklarını vurgulama açısından da önemlidir. Bu farklar, toplumsal boyutta, özellikle bedeni
sarıp sarmalayan giysiler aracılığıyla belirginleşirler.
Giysiler genel olarak bedeni koruyup saklamak adına
varsalar da, hatların biçimsel olarak belirginleştirilip
açığa çıkartılabilmesi veya yok edilmesi görevini de üstlenmişlerdir. Sınıfsal aidiyetin birer göstergesi niteliğindeki kıyafetler, bedeni sarıp bütünün bir parçası haline
gelerek hem bedeni tamamlama, hem de “yapay ten”
görevi gördükleri için bedenin kendisi olma özelliğini
içinde barındırmaktadırlar.

Bu durum, diğer nesneleri gözlem ve araştırmaya açık
bir hale getirirken, kişinin kendi bedeni için bunu mümkün kılmamaktadır. Bunun nedeni, bedenimizi farklı
bakış açılarından görüp incelemenin sınırlı olmasıdır.
Bedeni diğer nesnelerle ortak kılan özellik ise; görünürlüktür. Beden, ancak gördüğü şey aracılığıyla görünürlüğünün farkına varabilir. (2003,s.69) Bu farkındalık,
içerisinde yine de bir mesafe barındırır. Mesafeyi, yani
sınırı oluşturan ten, gören ile görüleni birbirine bağlar.
Görenin bedenselliğini oluşturmanın yanında, beden
ile dünya arasındaki iletişimi de olanaklı kılmaktadır.
Sözcükler nasıl ki düşüncelerin görünür hale getirilmesi
ise, ten de varoluşun bir göstergesi niteliğindedir. Bu
nedenle Ponty’ye göre dokunulabilir olmak, dokunabilmekle doğru orantılıdır.
Bunlara ek olarak, birey, bedeni aracılığıyla kurmuş
olduğu dünyada diğer nesnelerle etkileşime girerken,
diğer bedenleri de birer nesne olarak algılamaktadır. Bu
aynı zamanda başkalarının da bizi algılıyor olması nedeniyle, kendi bedenimizi de bir nesne durumuna indirger.
Duyusal işlevlere sahip olma bakımından iletişim haline
giren bu iki beden arasında, dünyayı algılama anlamında
tanıdık bir yapı oluşur. “Ben”in dışında, farklı bir beden
olarak algılanıp, “başkası” şeklinde adlandırılan bu
yapı, iki birey arasında bir etki-tepki yaratır. Bu da, bireyin tek başınayken kurduğu güvenin sarsılmasına sebep
olur. Bu nedenle, bedenin var oluşunun temelinde, özneler arası bir nitelik bulunmaktadır. (2003,s.53)
Bireyin bedeni aracılığıyla başkaları tarafından gözlemlenmesi ve arzulanması, kendisi için var olma ile öteki
için var olma arasında bir çelişki yaratacaktır. Bedenin
toplumsallık rolünü arttıran bu durum, bireyin kendi içi
ve dışarısı, yani, toplum ile kurulan bir yapının ve dengenin oluşmasını sağlar. Bu iki kutup arasındaki gerilim,
başkasına ait olma veya ötekinin arzularına boyun eğme
gibi çelişkiler yaratacağından, cinsel ilişkinin de temelini oluşturur. Cinsellik ve arzu söz konusu olduğunda
ise, bedene biçilen kılıflar toplumsal statünün birer göstergesi niteliğindedir. Makyaj veya dövme yapmak, yeri

Geçen yüzyılda gelişen toplumsal ve kültürel yapı,
birçok şeyi etkilediği gibi, beden algısını da etkilemiş ve
dönüşüme uğratmıştır. Bu değişimleri inceleyen önemli
düşünürlerden birisi olan Faucault, çalışmalarında,
devletlerin bedene hükmetme ve onları yönetip normalleştirebilme gayretleri üzerinde durur. Bu konuyu açıklarken de özellikle Batı kültürünü merkeze almaktadır.
Çalışmalarında ağırlıklı olarak son iki yüzyıl içerisinde
Batı’daki sosyal gelişim incelenir. Bu zaman aralığında,
bedenin salt bir nesne olarak algılanmasından, ruhsal
bir nesne olma durumuna geçişine vurgu yapılır. Artık
ruhsal bir nesne olarak algılanmaya başlanan beden,
bireyleri disipline etme merkezleri olan hapishanelerde
farklı ceza yöntemlerine maruz kalmakta ve Faucault da
bunların bedene olan etkilerini incelemektedir. Tarihsel
süreçte “insanileştiği” söylenen ceza yöntemlerinin
aslında fiziksel olan etkiden, ruhsal olana kaydırıldığı
görülür. Bunun neticesinde de, uygulanan yöntemlerin
sadece bireyleri daha fazla disipline edip onları tek
tipleştirme ve böylece de daha rahat kontrol altına alabilme gayretinde olduğu söylenmektedir.
Modernist düşünce yapısının bir ürünü olan ve bu yapı
altında farklı şekillerde test edilen beden, sanat alanında da benzer bir değişime uğramıştır. Rönesans’tan
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Modernizm’e kadar geçen sürede sadece plastik bir dil
olarak ifade edilen beden, her ne kadar Kübizm’le birlikte biçimsel bozulmaya uğrasa da, bunun temelinde,
Duchamp’ın herhangi bir nesneyi sanat nesnesi olarak
değerlendirme düşüncesi yatar. Bu düşünce, bedenin de
herhangi bir nesne gibi, doğrudan sanat nesnesi olarak
kullanımı fikrini doğurmuştur.
Sonraki yıllarda aktif bir şekilde sanat içerisinde “nesne” olarak kullanılan beden, 1960’lı yıllardan itibaren,
tüketim kültürü ve reklamcılıkla birlikte, pazar ürünü
olarak da görülmeye başlanır. Bu dönemde pornografinin de bir sektör haline gelmesi, bedeni vitrinde
sergilenen, üzerinden para kazanılan ve marketlerde
satılabilen bir ürün haline getirmiştir. Artık yaşanan
veya yaşanacak olan her türlü zevk ve acı, reklamların
ve filmlerin konusu haline gelir. Bu durumda, madem ki
artık bedenin salt bir nesne olma durumundan bahsedilmektedir, o halde “cinsiyet” kavramı da ortadan
kaldırılabilecektir. Cinsiyetsiz bir tüketim nesnesi durumuna indirgenen beden, Kaplan(2007,s.9) tarafından şu
sözlerle ifade edilir;

Resim 1- Standing Male,Sitting Female Nudes, 188x157 cm,1969

Popüler kültürün yaşam olgusu, markanın tüketimine
yöneliktir. Tüketimin gerçekleştiği alan insan bedenidir, bedenin arzusudur. Beden, tüketimin ruhunu yansıtır. Seyirlik
bir nesne, arzunun nesnesi haline gelir. Bedenler, benzer
görüntüyü yansıtır ve tüketimin aynası olur.

Çağdaş tüketim toplumlarında zevkin, arzunun ve
estetiğin buluştuğu bir alan haline gelen beden, idealize
edilerek imge bedenler şeklinde satışa sunulmaktadır.
Sanat alanında özellikle Pop Art akımı içerisinde belirgin olarak hissedilen bedenin nesneleştirilmesi, Andy
Warhol’la olan yakın arkadaşlığı neticesinde Philiph
Pearlstein’nin yapıtlarına da yansımıştır.
Ressam, genellikle dioganal şekilde yerleştirilen ve
çoğu zaman tuval kenarlarının dışına taştığı için kesilen gerçekçi figür resimleri ile tanınmaktadır. Onun
kompozisyon anlayışı ve üslubu, klasik anlamda doğayı
resmeden bir gerçekçilikten ziyade, günlük hayatı
yansıtmayan, bakıldığında sanki bir kolaj mantığıyla
hazırlanmış izlenimi uyandıran kurmaca görüntülerden
oluşur. Bunun nedeni olarak, realist resimler yapmaya
başladığı 1950’li yıllarda yaygın olan Soyut Dışavurumcu akıma bir tepki niteliğinde, “kişilik” ve “duygu” gibi
kavramlardan uzak durmaya çalışması gösterilebilir.
Ancak olgunluk dönemi olarak görülebilecek olan
1980’li yıllardan sonra yaptığı çalışmaları, bu konuda
biraz farklılaştığının göstergesidir.

Resim 2- Model With Chrome Chair, Kiddie Car,Kimono
and Bambino,152.x106 cm, 2008

İzleyicilerin, resimlerine hiçbir anlam çıkarma gayreti
gütmeden, ne görüyorlarsa ona bakmaları gerektiğini
tembihlese de, kullandığı beden imgeleri üzerindeki
psikolojik yansımalar özellikle bu dönemde hissedilir.
Kompozisyonlarında yer alan kukla, sallanan at, uçak,
antika eşyalar, araba maketleri ve çizgi film oyuncakları
gibi objeler, günlük hayatın içerisinde sık rastlanamayacak, ancak döneminin popüler kültürünü yansıtan
nesnelerdir. Bu objeler insan bedeniyle güçlü bir zıtlık
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içerisinde resmedilirler. Bunun yanısıra, çalışmalar
kompozisyon ve renk konusunda izleyiciyi içerisine çekse de, obje ve bedenlerin kullanım ilişkisi bağlamında
itici ve soğuk geldiği söylenebilir. Nedeni, bahsedilen bu
garip objeler içerisinde bedenlerin de tıpkı birer vitrin
mankeniymişçesine kırışıksız, zayıf ve bronzlaşmış
şekillerde sunulmalarıdır. Bu durum, resimlerde canlı
ve merkezde yer alan bedenleri görmeye alışık izleyici
üzerinde olumsuz bir etki uyandırmaktır. Zaten ressamın röportajlarında da vurguladığı gibi amaç, alışıldık
anlatımcı resimlerin aksine, “hikâyelendirilmemiş”
kompozisyonlar yaratmaktır. Bu nedenle Pearlstein’nin
imge-bedenleri, soyut dışavurumcu ressamların fırça
vuruşlarını birer kompozisyon elemanı olarak kullanmaları gibi, mekanik boyamalarla biçimlendirilmiş
birer elemandırlar. Mekanikleştirme mantığı, ressamın
askerlik yıllarında başlayarak, sonrasında da bir süre
para kazanmak amacıyla devam ettiği ekipman çizim,
boyama ve kataloglama işinden kazandığı becerinin,
özgün çalışmalarına yansımasıdır.
Mekanikleştirme veya başka bir deyişle “nesneleştirme”, resmedilen bedenlerin çıplak olmalarına rağmen
neden seksüel bir varlık olarak algılanmadıklarının da
bir kanıtıdır. “Çıplaklık” ile “soyunuk olma” arasındaki
fark, burada önem kazanır. Yılmaz (2006,s.287)’a göre,
günlük dilde aynı anlamda kullanılan bu iki kelime,
“utanma” kavramının etkisi nedeniyle birbirinden ayrılmaktadır. Bu kavram, bazı kültürlerde ayıp karşılanan
şeyler karşısında, insanların takındığı tutuma karşılık
gelir ve toplum tarafından insana sonradan verilen bir
özelliktir. Soyunuk olmak, içerisinde utanmayı barındırmaktadır. Soyunan kişi yalnız dahi olsa, rahatsızlık
hisseder. Oysa çıplaklık, zaten bedenin ve onu saran
tenin adeta doğal bir elbiseymişçesine sergilenmesini
içerdiğinden, utanmayı reddeder. Sanatsal, cinsel ya
da tıbbi, her ne konuda olursa olsun çıplak beden, belli
bir doyum sağlamak için sergilenmektedir. Ancak bu
durumda, çıplak olan kişi için de izleyici önemsizleşir ve
görmezden gelinir. Genel tutum, sanki giyinikmiş gibi bir
doğal tavırla sergileme içermektedir.

çalışan insan, birey olabilme yolunda uğraşırken, bu resimlerde tam tersi bir duygusuzlukla resmedilir. Beden,
duygulardan arındırılmış, salt et, kemik ve deri özelliğiyle herhangi bir nesne muamelesi görerek, soğuk
ve dokunulmak istenmeyen, izleyiciyle arasına mesafe
koyan bir obje izlenimi yaratmaktadır. Aslında ressamın
çalışmalarını bu kadar vurucu yapan da bedenin nesnelerle kurduğu bu birlikteliktir. Bu aşamada, Baudrillard’ın tüketim mantığının etkisi hissedilir. Ressam,
sanki izleyiciyi ister istemez kendisini buradaki bedenlerin yerindeymişçesine düşünmeye zorlayarak, kendi
bedeninin de tüketilmeye mahkûm bir nesne olabileceğinin farkına varmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Bedenlerin kompozisyon içerisinde diğer nesnelerle
olan karmaşık ve iç içe olan ilişkisi, çıplak bedenin
cinselliğini öteleyerek onu sıradanlaştırmaktadır.
Modellerin etrafta dolaşan boş bakışlarının aksine, kullanılan hayvan veya kukla figürlerinin belirgin şekilde
izleyiciye bakması, dikkat çekicidir. Objelerin bedenlere
göre daha canlı renklerle resmedilmeleri de bedenlerin
ikinci plana itilmesinde etkili rol oynar. Ancak bu durum,
resimlerin geneline hâkim olan ışık-gölge oyunlarıyla dengelenmektedir. Bu oyunlar, algısal bir temel
oluşturarak, duygu yerine görselliğe vurgu yaparlar.
Ressamın yakalamak istediğini söylediği realist mantık
da burada kendisini göstermektedir. Ressamın aşağıda
yer alan çalışması, bu anlatılanlara iyi bir örnek teşkil
etmektedir.

Pearlstein’nin resmettiği bedenler, bahsedilen nedenden ötürü, cinsellikten arındırılmış bir şekilde, diğer
objelerin ardına gizlenerek izleyicinin bakışlarından
uzakta tutulurlar. Modellerin resim düzlemi içerisinde
gezinen ilgisiz ve donuk bakışları da, olaya bir gözetleme etkisi katmaktadır. Bu nedenle, kompozisyonlar her
ne kadar kurmaca da olsa, doğal bir sahnenin röntgenciliği yapılıyormuş izlenimi uyandırılır. Kısaca, ressamın
genel kompozisyon anlayışı, gerçekliğin bir gözlemini
yansıtmaktadır. Ancak, yukarıda da bahsedildiği gibi bu
gözlem, nesnel değil kurmacadır.
Bedenin nesneleştirmesine tekrar bakıldığında, Pearlstein’nin imge-bedenleri, diğer nesneler tarafından
sarmalanıp ikinci plana itilerek insan varoluşuna ters
bir etki yarattığı söylenebilmektedir. Çünkü, yaşam
içerisinde kendisini öne çıkararak varlığını kanıtlamaya

Resim 3-Two Minstrel Marionettes and Model, 193x153 cm, 1987
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Bu resimde, modelin bakışları her zamanki gibi dalgındır ve kuklalar koyu renge hâkim olmalarına rağmen
daha canlı görünmektedirler. Ayrıca kuklanın elinde
tutuğu gitar, modelin yüzünü kısmen kapatmaktadır. Bu
durum, modeli geri plana iterek ona özel ve mahrem
bir alanın içerisine hapseder. Bunun yanında, masa ve
sandalyenin duvara yansıyan gölgesi modelin varlığını
kanıtlamaya çalışsa da, karmaşık gölge oyunu içerisinde bedene ait belirgin bir izin seçilememesi, adeta
öteleştirmenin bir kanıtıdır. Kuklaların koyu tonlarda ve
modele baskın şekilde resmedilmeleri, onların kişinin
“karanlık tarafını” gösteren bir imge olarak da algılanabileceğini bize anımsatmaktadır.
Modelden faydalanarak çalışma üreten ressamlara
bakıldığında, çoğunluğun resmettiği figürün el ve ayaklarının izleyici tarafından görülmesinin önemli olduğu
fark edilecektir. Çünkü onlar, genellikle bedeni hikâye
anlatıcılığında bir duygu yaratmak için kullanırlar. Bazı
ressamlar için ise beden, şiirsel bir hatırlatma yapabilmek adına kullanılan işlevsel bir araçtır. Pearlstein de
işte bu ikinci amaçtan yola çıkarak hareket eder. Onun
için bedenin anatomik doğruluğu yerine, özgünlüğü
önemlidir. Bu nedenle, bedenleri tuval düzlemi içerisine
hapsetme gereği duymadan, uzuvlar üzerinde her türlü
kırpma işlemini rahatlıkla yapabilmektedir.

Resim 5-The Flying Goose Decoy,122x91,2006

Sonuç olarak, Philip Pearlstein çalışmalarının önemi,
döneminin resim anlayışına yapmış olduğu katkıdan
kaynaklanmaktadır. Realist resimler yapmaya başladığı dönemde hâkim olan bilindik model çalışmalarına
farklı bir bakış açısından yaklaşmış ve resim düzlemi
algısını kırmaya uğraşmıştır. Bunun başarabilmek için
de, içinden geldiği akademik desen eğitimini, dönemin
mevcut kültürel yapısıyla birleştirmiştir. Bu birleşimin
sonucu olarak resmedilen bedenler, dönemin tüketim
anlayışı içerisinde kendisini var etmeye çalışan, ancak
kendisi de bu tüketimin bir nesnesi haline gelen bireyin
bir göstergesidir.
Resim 4-Model In Japanese Robe With African Carvings,
122x152 cm, 2009
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YÜKSEK PARLAKLIĞA SAHİP ŞEFFAF SiO2PbO SIR SİSTEMİNDE Fe2O3, MnO, CoO ve
CuO’İN ETKİSİ
EFFECT OF FE2O3, MNO, COO AND CUO IN HIGH
GLOSS TRANSPARANT SIO2-PBO GLAZE SYSTEMS
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ÖZET ABSTRACT
Endüstriyel ya da sanatsal alanlarda kullanılan seramik bünyelerin, hazırlanan uygun reçetedeki karışımlarının pişirim aşamasında sinterlenmesine dayanan
bünye bisküvi, dış kısım ise sır olarak adlandırılır. Bir
seramik bünye düzgün, dekoratif ve estetik bir kaplama sağlamak, sır altı dekorlarını ya da ortam koşullarının vereceği zararlara karşı ürünü sıvılara ve gazlara karşı geçirmez kılmak, temizlenebilir bir yüzey elde
etmek, mukavemeti arttırmak, çizilme gibi mekaniksel
hasarlara ve çoğu asitlerin kimyasal etkileşimine
karşı koruma sağlamak, ürüne elektriksel, optik ve
kimyasal özellikler kazandırmak amacıyla sırlanabilir.
Seramik karo ve vitrifiye sektöründe uygulanacak sırlardaki beklentilerde ürünün teknik ve estetik özelliklerinin yanı sıra endüstriyel olarak uygulanabilirliği ön
plandayken, sanatsal alanlarda kullanılacak sırlarda
öncelik nihai ürünün estetik güzelliği ve sağlamlığıdır.
Bu çalışmada yüksek parlaklık değerine sahip şeffaf
özellikte bir artistik sır geliştirilerek Fe2O3, MnO, CoO
ve CuO’in etkileri incelenmiştir. Geliştirilen şeffaf sırın
parlaklık değeri glossmetre ile L* a* b* renk değerleri
spektrofotometre ile ölçülmüştür. Geliştirilen sırlardan olumlu bulunan sonuçlar 3 boyutlu form üzerine
uygulanarak 1000 ο C’de pişirilmiştir.
In industrial or artistic glazed ceramic materials,
sinterized appropriate powder mixtures are called body
and the visible outer part is named as glaze. A ceramic
material can be glazed in order to provide proper, decorative, esthetic appearance, to protect the material or
under glaze decorations from liquids, gases and acids,
to achieve a cleanable surface, to increase the strength,
to have optical and mechanical properties. Glazes used
in industrial tile and sanitary ware sector industrial ap295

plicability are important as well as technical and esthetical properties. However, for artistic glazes most important factor is the esthetic appearance and strength
of the glaze. In this study the effect of Fe2O3, MnO, CoO
and CuO are investigated in a high gloss transparent
artistic glaze system. Gloss and L* a* b* color values of
the glazes are measured with glossmeter and spectrophotometer, respectively. Selected glazes are applied on
3-D forms and fired at 1000 οC

1. Giriş
Seramik malzemeleri oluşturan iki temel yapı vardır.
Belirli oranlardaki hammaddelerin karıştırılarak şekillendirilmesi ve pişirilmesiyle bünye elde edilir. Çeşitli
oksit karışımlarının, ısıl işlem ile eriyerek seramik
ürünlerin yüzeyini örten, kullanıldığı seramik yüzeyi
çevre koşullarından koruyan, farklı renk ve etkileriyle
seramik ürünün değerini arttıran camsı tabakaya sır
denir (Şölenay, 2011, ss. 7,43); (Peterson ve Peterson,
2009, s. 34). Bir seramik malzeme düzgün, dekoratif ve
estetik bir kaplama sağlamak, sır altı dekorlarını ya da
ortam koşullarının vereceği zararlara karşı ürünü sıvılara ve gazlara karşı geçirmez kılmak, temizlenebilir bir
yüzey elde etmek, mukavemeti arttırmak, çizilme gibi
mekaniksel hasarlara ve çoğu asitlerin kimyasal etkileşimine karşı koruma sağlamak, ürüne elektriksel, optik
ve kimyasal özellikler kazandırmak amacıyla sırlanabilir
(aktaran Pekkan, 2009, s. 1).
Şeffaf sırlar, üzerine uygulandıkları seramik bünyenin ve sır altı dekorunun görülmesini sağlayan camsı
yapılardır. Şeffaf bir sır, renksiz bir şekilde seramiğin
yüzeyini kaplar. Kuvars ve sülyenin birlikte kullanılması
en basit şeffaf sırı oluşturur. Kuvars (SiO2) sırda kullanılan en temel hammaddelerden biridir. Kuvars yüksek
erime sıcaklığına (1713 oC) sahip olduğundan 1000 oC
gibi düşük sıcaklıklarda tek başlarına olgunlaşamaz.
Sülyen (Pb3O4) ise 880 oC’de erime gösterir ve sırın
olgunlaşma sıcaklığını düşürür. Sıra parlaklık verdiği
gibi renk veren oksit ve seramik bünyede kullanılan
seramik boyalarına da canlılık kazandırır. Sülyen zehirli
olmasından dolayı genellikle artistik sırların yapımında
tercih edilir (Genç, 2013, ss. 37,63). Yüksek parlaklığa
sahip şeffaf sırlar seramik boyaları veya metal oksitler
ile renklendirilebileceği gibi metal oksitlerin ilavesi ile
farklı dokularda ve artistik yüzey özellikleri sergileyen
sırlar elde edilebilir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR

olarak Berdel tarafından yapılmıştır (Arcasoy, 1983, ss.
163-164). Parlaklığı yüksek, şeffaf özellik gösteren sırı
elde etmek amacıyla değişen oranlarda sır reçeteleri
hazırlanmıştır. Denemesi yapılan reçeteler Tablo 1’deki
sisteme göre geliştirilmiştir.

Tablo 1. Parlaklığı yüksek şeffaf sır sistemi

PbO %

SiO2 %

S2
S3
S4

95
90
85
80

5
10
15
20

S5

75

25

S6
S7

70
65

30
35

2.2 Sır Hazırlama ve Uygulama
Yedi farklı reçete için (Tablo 1) oranları belirlenen
hammaddeler 100 gram miktarında kuru olarak tartılmıştır. Tartımı yapılan her bir reçete jet değirmende 30
dakika öğütülmüştür. Değirmene reçetenin yüklenmesi
sırasında % 40 su ve 200 gr alümina bilye ilave edilerek
yaş öğütme yapılmıştır. Öğütme sonrası değirmenden
boşaltılan sır 63 mikron elekten geçirilerek süzülmüştür. Hazırlanan sır ragle yardımı ile bisküvi pişirimi
yapılmış deneme plakalarına uygulanmıştır. Etüvde 45
dak. kurutmaya tabi tutulan plakalar elektrikli deneme
fırınında 1000 oC’de pişirilmiştir. Pişirim sonrasında Şekil 1’de gösterilen sonuçlar elde edilmiştir.
	
  

S1

S2

S3

S4

S6

S7

S5
Şekil 1. 1000 oC’deki şeffaf sır denemeleri.

2.1 Şeffaf Sır Reçetesinin Belirlenmesi
Yüksek parlaklığa sahip bir şeffaf sır elde etmek için
ikili sistemde en basit şekliyle kuvars ve sülyen hammaddeleri kullanılmıştır. İkili sistemde şeffaf sır yapımı
1/1 oranında SiO2 ve PbO kullanılmak suretiyle ilk
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Deneme sonuçlarından S5 kodlu reçete şeffaf özelliğe
sahip parlak sır olarak seçilmiştir. Seçilen sırda % 2-10
oranlarında Fe2O3, MnO, CoO ve CuO kullanılmıştır.
Ragle yardımıyla deneme plakaları yüzeyine uygulan-

mıştır. Kullanılan oksitler tek başına veya diğer oksitler
ile karıştırılarak uygulanması sonucunda metalik etki
gösteren, renkli parlak ve saten dokulu sırlar elde edilmiştir. Bu sonuçlar Şekil 2’ de gösterilmiştir.

Minolta Uni-Gloss-60 model parlaklık ölçüm cihazı ile
belirlenmiştir (Çizelge 2).

Çizelge 1. Seçilen sırların renk değerleri
	
  

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

L*

a*

b*

D1

40,69

-0,98

1,66

D3

38,60

1,29

3,33

D5

37,88

-0,68

3,32

D6

40,92

0,01

3,63

Çizelge 2. Seçilen sırların parlaklık testi sonuçları

Şekil 2. 1000 oC’de metal oksitli parlak sırlar.

Bu sırlar arasından D1, D3, D5 ve D6 kodlu reçeteler
seçilerek büyük ölçekte üretilmiş ve 3 boyutlu formlar
üzerine pistole yardımıyla uygulanmıştır ve 1000 oC’de
pişirilmiştir. Belirlenen D1, D3, D5 ve D6 kodlu sırlar
Tablo 2’de ağırlıkça reçeteleri ile verilmiştir. Sırların
formlar üzerindeki sonuçları Şekil 3’de sunulmuştur.

Tablo 2. D1, D3, D5, D6 kodlu sırların reçeteleri

D1

PbO
%
70-80

2-7

MnO
%
--

CoO
%
2-6

D3

70-80

25-30

--

--

5-10

--

D5

70-80

25-30

3-6

--

--

4-7

D6

70-80

25-30

7-10

--

--

--

SiO2 %

Fe2O3
%

CuO
%

25-30

--

	
  

Reçeteler

Parlaklık
60o

D1

103,1

D3

99,70

D5

78,60

D6

52,20

3. Sonuçlar
Kuvars ve sülyen sisteminden elde edilen şeffaf sıra
Fe2O3, MnO, CoO ve CuO ilavesi yapılarak geliştirilen
artistik sırlar 3 boyutlu formlar üzerine uygulanarak laboratuar ortamında 1000 oC’de pişirilmiştir. D1, D3, D5
ve D6 sırları parlak, metalik ve artistik etkilere sahip en
başarılı sonuçlardır. D3 ve D6 sırları dik yüzey uygulamasında akışkanlık göstermiştir. Sırın form yüzeyindeki
kalınlığı inceldiğinden açık tonlarda kırmızı ve kahverengi renkler ortaya çıkmıştır. Parlaklıklarını korumaya
devam etmişlerdir. D1 sırı deneme plakasındaki parlak
ve koyu metal etkiyi 3 boyutlu formda da göstermiştir.
D5 sırının yatay yüzeyde olduğu gibi metalik ve mat
görüntüsü dik yüzeyde de görülmüştür.
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Metal oksitlerin eklenmesi sonucu parlak ve metalik
artistik yüzeyler elde edilmiştir. Bu sırların 3 boyutlu
formlara uygulanması sonucu çok akışkan oldukları
görülmüştür.
Başarılı sonuçların L*, a* ve b* renk değerleri Konica
Minolta CM-2600d/2500d model renk ölçüm cihazı
ölçülmüştür (Çizelge 1). Parlaklık değerleri ise Konica
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MÜDAHALELERİ
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ÖZET ABSTRACT
1980 Asker darbesi ve 24 Ocak Kararları ile uygulamaya konan neoliberalist pratikler kendine uyarlı
postmodernist kavram pratikleri yaratmıştır. YÖK’ ün
kurulması, Eğitim Enstitüleri’ nin Kapatılması, Özel
Üniversitelerin Açılması gibi neoliberalist pratiklere
paralel olarak; alt kimlik-üst kimlik, öteki-ötekileştirme, merkez-çevre-sınırlar-alanlar, etnisiteci-dinci-mezhepçi-aşırı çinsiyetçi ayrımcılık, Özel Müzecilik,
Her şey Sanattır, Provokatif Sanat Yap gibi postmodernist kavram pratikleri üretilmiştir. Neoliberalist
pratiklerin ve bu pratiklerin ideolojisi haline getirilen
postmodernist kavram pratiklerinin, sanat ve sanat
eğitimi alanlarını ve sanatçıların özgürlük alanlarını
ve üretimlerini sınırladığı gözlenmiştir.
Bu araştırmada, neoliberalist pratiklerin ürettiği
etnisiteci-dinci-mezhepçi-aşırı çinsiyetçi yaklaşımların sanat ve sanat eğitimi alanlarına ve sanatçıların
özgürlük alanlarına ve üretimlerine nasıl müdahale
ederek sınırladığı tartışılacak ve çözüm önerileri
sunulacaktır.
Practices of neoliberalism that were enforced with 1980
military coup and 24 January decisions have created
self-adaptive postmodernist concept practices. Parallel
to neo-liberalist practices such as establishment of
Higher Education Institution, shutting down Training
Institutes and opening Private Universities, practices of post-modernist concepts have developed such
as ethnicity-nationality, the other-marginalization,
central-environment-limits-areas, ethnicity driven-fundamentalist-sectarian-highly sexist discrimination,
Private Museums, Everything is Art and Performing
Provocative Art. Neo-liberalist practices and practices
of post-modernist concepts -transformed into the ideol299

ogies of these practices- have been observed to restrict
areas of art and art education as well as artists’ fields of
freedom and their productions.
This study will discuss how ethnicity driven-fundamentalist-sectarian-highly sexist approaches created
by neo-liberalist practices interfere with and restrict
art, art education, artists’ freedom and creations and
suggestions will be provided

Giriş
Dünya’da yaşanan çağımız felaketlerinin nedenlerini
aydınlanma çağına, endüstri-sanayi devrimine ve modernizme yıkmaya çalışan postmodernistler, Lyotard’ın
“…meta-anlatılarının ölüşüne veya dil oyunlarınca yerlerinden edilmelerine işaret eder (Çiğdem:2004, 72) ilkesinden hareketle kavramlara özel önem atfederek hedef
şaşırtmaktadırlar. Kavram olarak yaklaştıkları Aydınlanma çağına, endüstri-sanayi devrimine ve modernizme, oluştukları nesnel, diyalektik tarihsel koşulları,
toplumsal ve kültürel altyapısal ve üst yapısal örgütlenmeleri analiz etmekten özenle kaçınmaktadırlar. Aydınlanma çağının, endüstri-sanayi devriminin ve modernizmin insanlığa ve doğaya sunduğu tüm güzellikleri kendi
çıkar ve menfaatleri için sömüren, insanlığa ve doğaya
karşı silah olarak kullanan, çağımız felaketlerinin baş
sorumlusu olan kapitalizmi, uluslararası finans kapitali
ve burjuvaziyi, yarattıkları kavram bombardımanının dumanlarıyla ve toz bulutlarının örtüsü altında gizlemeye,
saklamaya çalışmaktadırlar. Modernizmin son düşünsel halkalarından-meyvelerinden birisi Marks’tır ve
modernizmin son önermesi de kapitalizme karşı onun
umut olarak ortaya koyduğu sosyalizmdir. Modernizm
kavramı üzerinden Marks ve sosyalizm yok sayılmaya
çalışılmaktadır. Kapitalizmin koşullarına göre uydurdukları kavramları ve –bu araştırmanın yazarı tarafından özellikle vurgulayarak tanımladığı –postmodernist
kavram pratiklerini, ilerici ve devrimci bir ideolojinin
yapı taşları gibi sunan postmodernistlerin neye hizmet
ettikleri açıkça ortadadır.
Uluslararası finans kapitalin ve uluslararası burjuvazinin ve yerli işbirlikçilerinin, 1980 Askeri darbesi ve 24
Ocak Kararları öncülüğünde Türkiye’de uygulamaya
koyduğu neoliberalist pratikler, gündeme uyarlı her neoliberalist pratiğin olmazsa olmaz biçiminde uygulanması gerektiğini kanıtlamaya çalışırcasına propagandasını yapan postmodernist kavram pratikleri üretilmiş ve
uygulamaya konulmuştur. 1980 Yılından bu güne otuzbeş yıllık Türkiye resmine bakarak, bir sanatçının nerede ve nasıl durulduğunun saptanması için, uluslararası
finans kapitalin neoliberalist pratiklerinin değirmenine
su taşıdıkları içindir ki, postmodernist kavram pratiklerininin bilimsel, sanatsal ve sanat eğitimsel bağlamda
tanınması, bilinmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Neoliberalist pratikleri ve ürettiği postmodernist
kavram pratiklerini, özeti yayınlanmış “Postmodernizm
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Kadın Kimliğini Sinsice Sömürmektedir” başlıklı poster
bildirisinde Öztürk (2011) şöyle saptamıştır:
YÖK’ ün kuruluşu ile Dini İnançlara Saygı, Her Yüz Metrede
Cami Yapımı, Rabıta Olayı ve Türbanın İcadı, Gösterge
Bilim- Yeniden Yapılanma- Yapısalcılık, Amerika’ ya ve
Yaşamına Özenme- Yeni Pop Yaşam (Geçmiş ve Gelecek Yok
O Günü ve Anı Yaşa, Büyük Umutları Bırak, Küçük Sevinçlerle Mutlu Ol Mesajını Veren Kitapların Abartılı Reklamlarla Piyasaya Sürülmesi), MEB Tarafından Öz Türkçe
44 Sözcüğün Yıllık ve Günlük Planlarda Yasaklanması ve
Yaradılışçı- Evrimci Fen Bilgisi Öğretmeni Fişlemesi, Devlet Memurlarının Katılması Zorunlu Tutulan Türk- İslam
Sentezi Seminerleri Dizisi, Çoklu Zeka Kuramı, Duygusal
Zeka, YÖK- DÜNYA BANKASI Projesi ve Üniversitelerin
Yeniden Yapılandırılması, Programa ve Söze Öncelik Veren
Modüler Eğitim, Programların Standartlaşması, Öğrenci
Merkezli Eğitim, Projeye Dayalı Eğitim, Beyin FırtınasıDerin Düşünme, Aklı Ortaklaştırma, Dinler ve Kültürlerarası Diyalog, Medeniyetler Çatışması, Yeni Osmanlıcılık,
İkinci Cumhuriyetçilik, Üniversite İşletme Olmalıdır, Paralı
Eğitim, Ömürboyu Eğitim, Küreselleşme, Özelleştirme,
AB Eğitim Projeleri, Günümüz Felaketinin Sorumlusu
Modernizmin Büyük Söylemleri Bitmiştir, Dinci- MezhepçiEtnisiteci Üst Kimlik- Alt Kimlik, Ötekileştirme, KADIN AYRIMCILIĞI ÜZERİNDEN ABARTILI CİNSİYETÇİ YAKLAŞIM,
FEMİNİZM, AYRIŞAN TOPLUMLAR SÜRECİNİ YAŞIYORUZ,
Sanatta Merkez- Çevre Sorunu, Sanat Öldü Yaşasın Sanat,
Sanat Eğitiminde Büyük Söylemler ve Estetik Bitmiştir,
Sanat- Sanatçı ve Sanat Yapıtı Yeniden Tanımlanmalıdır,
Herkes Sanatçıdır- Her şey Sanattır, Sanat Yapıtı Değil
Sanatçı ve Kavramı- Konsepti hatta Ne Giyindiği, Saçını
Nasıl Taradığı, Kimlerle Tanışıp Düşüp- Kalktığı Önemlidir, Reklam ve Çevre Edinmek Önemlidir, Sanat Yapıtı
Değil Hakkında Yazılan Metinler ve Söylenenler Önemlidir,
Kamusal Alanda Sanat- Kamusal Alana Müdahale, Sanat
ve Disiplinler Arasılık- Sanat ve Disiplinler Ötesilik, Yapı
Bozum- Yapı Söküm, Sanat Yapıtını Tahrip Et, Provokatif ve
Aternatif Sanat Yap, Yoz (Kitsch) Olan da Sanattır, Orkestra ve Şef Gereksizdir, Klasik Müzik Değil Etnik Müzik,
Doğu Batı Sentezli Müzik, Deneysel Müzik, Müzik Eğitimi
Gereksizdir Herkes Şarkıcı Olabilir (Televizyonda Müzik
Yarışmaları), Önemli Olan Sanat Tüketicisinin Beğenisidir,
Türk Resmi Yoktur, Küratörlük, Sponsorlu Sanat Pratikleri ve Sergiler, Kurumsallaşmış Sanat Galerisi Ol, Devlet
Müzeciliği Değil Özel Müzecilik Önemlidir hatta Müzeler
Önemsizdir gibi postmodernizmin ülkemize özgü kullandığı
kavram pratiklerinin, bir zincirin halkalarına benzeyen bütünlük sergilediğini hayatın her alanında görmek olanaklıdır (s.1169-1170)

Neoliberalist pratiklerin ve onun postmodernist kavram
pratiklerinin, Dünya’da ve Türkiye’de ekonomik, sosyal,
siyasal ve kültürel alanlara egemen olan ve yönlendiren
özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Sanat ve sanat
eğitimi alanları postmodernist kavram pratiklerinin
müdahaleleri ile kuşatma altına alınmıştır. Türkiye’de
neoliberalist pratiklerin etnisiteci-dinci-mezhepçi-aşırı
çinsiyetçi uygulamaları, demokratik hak ve taleplerin
kısıtlanmasında ve anayasada belirtilen sosyal, laik ve
hukuk devleti olanaklarının zaafa uğratılmasında önemli roller üstlenmiştir. Ortamın olumsuz koşullarında,

sanat ve sanat eğitimi alanlarına yönelik baskı, şiddet,
yasaklama ve sansür uygulamaları da yoğun biçimde
artmıştır. 16 Ocak 2015 Tarihli Cumhuriyet gazetesinde
yayınlanan haberde sadece 2014 yılında yaşanılan baskı,
şiddet, yasaklama ve sansür aşağıda ki gibi raporlandırılmıştır:
135 Sansür, Yasaklama ve Baskı
Ercan Karakaş, genel merkezde düzenlediği basın
toplantısıyla “Kültür ve Sanata Uygulanan Baskı ve
Sansür/2014 Raporu”nu açıkladı.
CHP’nin kültür ve sanattan sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı Ercan Karakaş, genel merkezde düzenlediği
basın toplantısıyla “Kültür ve Sanata Uygulanan Baskı
ve Sansür/2014 Raporu”nu açıkladı. Raporda geçen yıl
Türkiye’de 135 olayda hükümet tarafından doğrudan
kültür ve sanata yönelik yasaklama, baskı ve sansür uygulandığı ifade edildi. Rapordan dikkat çekici başlıklar
şöyle:
•

AKP hükümeti tarafından 32 kez belgesel, sinema
ve tiyatro oyununa sansür ve yasak uygulandı.

•

22 kez sanat kurumlarında usulsüz görevden alma,
atama ve zorla istifa olayı meydana geldi. 2007
yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne
getirilen ve TÜSAK yasa tasarısına karşı çıkışıyla
bilinen orkestra şefi Prof. Dr. Rengim Gökmen görevden alındı. Mustafa Kurt’un “Sansür var” diyerek
istifa ettiği Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü
görevine Devlet Tiyatroları (DT) ve Devlet Opera
ve Balesi (DOB) sanatçılarının karşı çıktığı Türkiye
Sanat Kurulu (TÜSAK) yasasını destekleyenler
arasında yer alan Nejat Birecik atandı.

•

18 kez Radyo, TV, gazete sansürü ve yasağı konuldu. Örneğin, “Piyano” gibi sayısız uluslararası
ödüller almış, 3 Oscarlı bir filmi gösteren GÜN TV
şiddet gerekçesiyle cezalandırıldı. TBMM Başkanı
Cemil Çiçek’in başvurusuyla, 4 eski bakanın rüşvet
aldığı iddiasıyla kurulan TBMM Soruşturma Komisyonu’yla ilgili haberlere komisyonun süresinin bittiği 27 Aralık tarihine kadar “yayın yasağı” getirdi.

•

17 kez internet ve sosyal medya yasağı uygulandı.

•

16 kez diğer sanat dalları ve edebiyat alanında
sansür ve yasaklama olayı yaşandı. Fazıl Say’ın
eserleri Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın
(CSO) programından çıkartıldı. 2000 yılından bu
yana düzenlenen “Antalya Piyano Festivali”nin 15.’si
festivalin önceki yıllardaki sanat yönetmeni Fazıl
Say’sız başladı.

•

16 kez kültür varlıklarına ve sanat alanlarına saldırı
gerçekleşti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 60 yıldır kullandığı ve tiyatronun içinde
atölyelerin de bulunduğu “İrfan Şahinbaş Atölye
Sahnesi”ne 3. kez baskın yapıldı.

•

Toplam 135 olayda hükümet tarafından doğrudan
kültür ve sanata yönelik yasaklama, baskı ve sansür uygulandı.

Çağdaş kültürün üretilmesinde yeri tartışılmaz olan
sanat ve sanat eğitimi alanları, yaşanan bu olumsuz
koşullardan en çok etkilenen alanlar olmuştur. Neoliberalizmin etnisiteci, dinci-mezhepçi ve kadın bedeni
üzerinden aşırı cinsiyetçi-feminist pratikleri, bu pratiklere uyarlı postmodernist kavram pratikleri ile desteklenerek sanatın ve sanat eğitiminin özgürlük alanlarını
kuşatarak baskı altına almıştır.

Neoliberalizmin Etnisiteci Yaklaşımlarının Sanat ve Sanat Eğitimi Alanlarına Müdahaleleri
Neoliberalist pratiklerin uygulayıcıları, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), Arap Baharı, Yeni Dünya Düzeni ve
benzeri projelerini -insanlık yararına iyi şeyler yapıyormuş gibi göstererek- hayata geçirmek için; Ayrışan
Toplumlar Sürecini Yaşıyoruz, Sosyal Devletler Dönemi
Bitmiştir ve Demokratik Devletler Sürecine Girilmiştir,
Medeniyetler İttifakı, Medeniyetler Çatışması, İslamofobi, Kimlik, Altkimlik-Üstkimlik, Öteki-Aidiyetlik, Sınırlar-Alanlar, Merkez-Çevre gibi postmodernist kavram
pratiklerini etnisiteci, dinci-mezhepçi ve aşırı cinsiyetçi
ayrışmaları tetiklemesi için özellikle kullanmıştır ve
kullanmaktadır.
Ortadoğu ve Türkiye, yüzyılların mirası olarak taşıdıkları etnik, dinci-mezhepçi ve aşırı cinsiyetçi sorunları
kendi kısır perspektifleriyle ya da dayatılan perspektifler dışına çıkmadan çözemedikleri için, uluslararası
finans kapitalin ve onun işbirlikçilerinin silahlı ya da
silahsız neoliberalist çözüm pratiklerine boyun eğmiş
görünmektedirler. Türkiye özelinden bakıldığında,
Irak’ın 2002’de işgal edilmesinden 2015’de Süleyman
Şah Türbesinin yerinden edilmesi aşamasına kadar
gelinen süreçte, Kürtler ile Araplar arasına sıkışmış
bir coğrafyada yaşamak zorunda kalan Türkmenlerin konumu ve yaşadıkları dram çok özel bir analizi
gerektirmektedir. Türk askerlerin kafasına çuval
geçirildiği, Irak yasasınca azınlık oldukları için silahlanmaları yasaklanan Türkmenlerin yoğun olarak
yaşadığı Kerkük’ün Kürt peşmergeler tarafından işgal
edilerek, Türkmenlere ait tapuların ve tapu dairelerinin
yağmalandığı ve yakıldığı, % 98 Türkmen’in yaşadığı
300.000 nüfuslu Tel Afer’in Amerikan bombardıman
uçakları tarafından bombalandığı 2006 yılı, Türkmenler
ve Türkiye açısından çok önemlidir. Türkiye’nin Musul-Kerkük sorunu, Türkmenlerin Mezopotamya’da
varlığı ve geleceği sorunu ile Süleyman Şah Türbesi’nin
taşınması sorununu, Türkmenlerin katledilmesinden ve
yerinden yurdundan edilerek sürgüne gönderilmesinden
bağımsız düşünmek olanaksız görünmektedir. Ulusal ve
uluslararası medyada İŞİD saldırıları, Yezidi ve Kürtlere
yönelik yapılmış Türkmenlere yapılmamış gibi gösterilmek istenmiştir. Kürtlerin Kobani’de ki direnişi dünya
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gündemine oturtulurken, Türkmen kasabası Ömerli’de
72 gün süren Türkmen direnişi çeşitli saptırmalar
ile adeta görmezden gelinmiştir. ABD ile Birleşmiş
Milletlerin birlikte baştan aşağı bulaştıkları “Petrole
karşı Gıda, Gıdaya karşı Petrol” yolsuzluklarını örtbas
etmek için Ortadoğu’da gerçekleştirdikleri Irak işgali
ile uygulamaya koydukları BOP’nin Kürdistan bölgesel
yönetiminin sınırlarını Akdeniz’e doğru genişletmek için
etnik anlamda özellikle Türkmenleri ve Türk tarihini yok
etmeye yöneldiği gözlenmiştir.
Süleyman Şah Türbesi olayının öncesinde; Osmanlıca
dil dersinin müfredata girmesi ile sonrasında “Türkçe ile felsefe yapılmaz” görüşünün Cumhurbaşkanı
düzeyinde dile getirilmesini, Türk kimliğinin, Türk
tarihinin, Türk kültürünün aşağılanmasını ve Ortadoğu
Türkmenlerinin başına gelenlerden bağımsız düşünmek
olanaksızdır. İslamın evrensel ibadet dilinin arapça
olması bahanesiyle, Dinciliğin- mezhepçiliğin, arapça,
farsça, Osmanlıca ile Türk dilinin, Türk ulusal kimliğinin
ve Türk ulusal politikalarının önüne geçirildiği görülmektedir.
Aslında Türkiye’de Arapça anadil olsun istenmektedir,
Osmanlıca hedef saptırmak için göstermelik bir kılıf
olarak kullanılmaktadır. Bu iddianın tarihi kökleri ve
geçmişi vardır ki araştırmacı buna yaşadığı bir olayla
tanık olmuştur. Haymana Ortaokulu’nun 1970-1971
Öğretim yılında yabancı dil olarak Fransızca dersinin
yanı sıra müfredata ikinci bir dil olarak İngilizce dersi
konulduğunda, Haymana Merkez Camisi avlusunun
abdest seanslarında “Bir gavurca daha ders konacağına Arapça ders koysalar da bebelerimiz dinini irfanını
öğrenseler daha iyi olmaz mı?” itirazları yükselmiştir.
1980 Sonrasında, dinci-mezhepçi neoliberalist pratikler tavandan-yukarıdan aşağıya iktidarlar marifeti ile
uygulamaya konulurken, günümüzde –Anaokulunda
takke giyilmesini, dua edilmesini, Ortaokulda türban
takılmasını…- Diyanet İşleri Başkanlığının fetvaları
öncülüğünde, dinci-mezhepçi STK’ların, cami eşrafının,
ailelerin ve öğrenci velilerinin… isteği doğrultusunda tabandan-aşağıdan yukarıya doğru uygulamalar gerçekleştiğine tanık olunmaktadır. 2023 Hedefinde tavan ve
taban istek, talep ve hareketleri neoliberalist pratikler
doğrultusunda uyumlu hale getirilmiştir. ABD Başkanı
Barak Obama Türkiye’yi ziyaret ettiği zaman Başbakan
R.T. Erdoğan’ı 4+4+4 Eğitim uygulamasından dolayı değil
de “dini eğitimin uygulanmasında gösterdiğiniz cesaretten dolayı kutluyorum” demesi, kimin neyi, ne için
isteyip desteklediğini kanıtlamaktadır. Ayrıca Türkiye’de
uygulanan dinci-mezhepçi neoliberalist pratiklerin
uygulama tavanının uluslararası olma ve destek görme
özelliğini de kanıtlamaktadır. Bu kanıtlar, 1980 Askeri
darbesi yapıldığında “Bizim çocuklar kazandı” Amerikan
özdeyişini, neoliberalist pratiklerin başlangıcı ile ortak
paydası ve uluslararası olduğu noktasına taşımıştır.
1960’lı yıllardan bugüne elli küsur yıldır Türkler Almanya’da 3 milyonu bulamamışken, üç- dört yılda 2 milyon
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Suriyelinin plansız programsız biçimde Türkiye’nin
dört bir yanına dağıtılması, Türklerin Türkiye sınırları
içinde dilsel, kültürel ve ırksal (!?) asimilasyona maruz
bırakılıp bırakılmadığı yönünde tartışmaların önünü
açabileceği gözlenmektedir. Bu konu şöyle bir soruyu
akla düşürmektedir. Suriyeli Arapların nüfus yoğunluğunun arttırılması Arapçayı anadil yapmak için bir tuzak
olabilir mi?
Diğer yandan, Demokratikleşme Süreci, Barış Süreci,
İmralı Görüşmeleri Süreci başlıkları ile Kürtlerle yürütülen süreçlerde Murat Karayılan’ın “AKP’yi iktidara biz
getirdik”, “Ergenekonu Biz Yaptık” , Mustafa Karasu’nun
“AKP’ye bir seçim daha kazandırılmak isteniyor. Çünkü
gerillaya silah bıraktırmak Türkiye’de tavan yapar (2)
ve Cemil Bayık’ın “PKK AKP’yi destekleyerek, bizim demokratik haklarımızın kısıtlanmasına yol açıyor, hizmet
ediyor’ Bu büyük bir vicdansızlıktır” (3) gibi açıklamaları
etnisiteci mücadelenin dinci-mezhepçi neoliberalist
pratiklerle kolkola girmiş olduğunu göstermektedir.
Her seçim öncesi sekiz dokuz ay ateşkes yapıp, seçim
sonrasında yirmişer otuzar asker öldürme taktiklerinin
dinci-mezheçi bir iktidarla birlikte hareket edildiğini
düşündürmektedir.
Kürtler bazı hakları ve mevzileri kazanmışlardır. Fakat,
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı tanımı içinde yer alan
tüm halkların, okulöncesi eğitimden Yüksek Öğretime
değin cumhuriyetle kazanmış oldukları kültürel, ekonomik ve sosyal haklar… gasp edilmiştir. Dil olarak Türkçe
başta olmak üzere, eğitim, sanat, sanat eğitimi, sanat
eğitimi alanlarına öğretmen atamalarına, özlük ve akademik haklara varıncaya kadar diğer özgürlük alanları
dinci-mezhepçi ve etnisiteci uygulamalarla sınırlandırılmış ve baskı altına alınmıştır.

Neoliberalizmin Dinci-Mezhepçi Yaklaşımlarının Sanat ve Sanat Eğitimi Alanlarına Müdahaleleri
Neoliberalizmin Etnisiteci yaklaşımlardan Dinci-Mezhepçi ve feminist yaklaşımlarını asla birbirinden bağımsız düşünmemek gerekmektedir. Başbakan Erdoğan’ın
yurtdışında İspanya’da gezide iken “Velev ki siyasi simge
olsun” çıkışı ile kamuda ve okullarda Türbanın Serbest
Bırakılması, 4+4+4 Gerici Eğitim Yapılanması, MEB Kadrolaşma ve İdareci Atamaları, YÖK Başkanlığı ve Rektör
Atamaları, Sınav Skandalları gibi uygulamalar dinci-mezhepçi-paralelci-tarikatçı örgütlenmelerin önünü
açmış, özgür ve demokratik olması gereken sanat ve
sanat eğitimi alanlarını sınırlayarak baskı altına aldığı
gözlenmiştir.
Üniversitelerin ve Güzel Sanatlar Fakültelerinin artış
göstermelerine karşın, eğitim altyapılarının çok sınırlı
olması, akademik kadroların yetersizliği, kadın ve erkek
model bulundurma sorununun çözülmemesi gibi en
temel problemlerin yanı sıra, resmin ve müziğin günah

ve yasak olduğunu anlatan programların yapılması, sergilerin ve sergi mekanlarının saldırılara maruz kalması,
genç erkek ve genç türbanlı kadınlardan oluşan gruplar
tarafından başı açık kadın heykel figürünün “ucube”
diyerek protesto edilmesi gibi etkinlikler tedirgin edici
rahatsızlıklar yaratmaktadır. IŞİD ve benzeri terör
örgütlerinin insanları acımasız biçimde infaz etmelerini yayınlamalarının yanında müzeleri yağmalaması,
yapıtları kırıp dökmeleri, geçmiş kültürlere ait düşmanca davranışlar sergilemeleri… Çağdaş Türk Kültürünün üretilmesinde sanat ve sanat eğitimi alanlarında
motivasyon ve ilginin ortadan kaldırılmasına neden
olabilmektedir.
Uluslararası neoliberalist pratiklerin uygulayıcıları IŞİD’
i yaratmıştır. 12 Ağustos 2014 tarihli Aydınlık gazetesinin
Paris’ten köşesinde Maliki’ye Karşı Üçlü İttifak” başlıklı
yazısında Ali Rıza TAŞDELEN IŞİD’in yaratılması hakkında ürkütücü bir saptama yapıyor:
Suriye’de Şam İslam Devleti adlı terör örgütü militanlarını
İngiltere ve Fransa eğitti. Irak İslam Devleti adlı terör örgütünün imalatçısı CIA ve Mosad. İkisini birleştirerek IŞİD’i
oluşurdu ve Irak’da piyasaya sürdüler.

ABD’nin ve AB’nin islam korkusu yani islamofobisi olsa
IŞİD’i niçn kursun ki? ABD’nin ve AB ülkelerinin islam
korkusu yani islamofobisi olduğu üzerine Yurtdışında ve Türkiye’de yapılmış pek çok postmodernist
araştırma(!?) icat edilmiştir. ABD ve AB ülkeleri kendi
halklarını korkutmak, sindirerek baskı altında tutmak,
gericileştirmek ve sömürmek için her yolu mübah
görmektedirler. Türkiye’de 1985 yılında göreve yeni
başlamış bir öğretmen 48.000 tl aylık alırken, Almanya’dan malulen emekli olmuş bir Türk işçi 300.000 tl
aylık alıyordu. Günümüzde bu fark yok denecek kadar
azalmıştır.
Avrupa Birliği’ne girmesi için, Türkiye’de laik, seküler ve
çağdaş yaşamı desteklemeleri beklenirken, dinci-mezhepçi uygulamaları bu ülkelerin desteklemesi normal
hale gelmiştir. Uluslararası İslamcı terör örgütlerini
Ortadoğu’da ve Türkiye’de desteklediklerini gösteren bir
başka haber “Bakandan Flaş Açıklama” başlığı ile Vatan
gazetesinde yer almıştır:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiltere’den IŞİD’e katılmak
için ayrılan 3 kızla ilgili olarak, “Bu kızlara yardım eden kişi
kim çıktı biliyor musunuz? Yakalandı. Koalisyon içinde olan
bir ülkenin istihbaratında çalışan biri çıktı” dedi.

Neoliberalist pratiklerin uluslararası dinci-mezhepçi
uygulayıcılarının yurt içinde ki işbirlikçileri de çağdaş
düşüncenin, çağdaş sanatın ve çağdaş kültürün üretilmesini engellemek için görev ve sorumluluklarını fazlasıyla yerine getirmektedirler. 12 Mart 2015 tarihli www.
sol.org.tr adresinde yer alan habere göre: “Edirne’de
Özgür Kadın Heykeli’ni “sapkın ve ahlaksız bir zihniyetin
hezeyanı olarak” değerlendiren İslam Gençliği’ne bağlı
bir grup, heykelin kaldırılması için eylem gerçekleştirdi.
İnternet ortamında youtube videolar “resim yasaktır,

resim günahtır, fotoğraf yasaktır, fotoğraf günahtır”
yazarak izlendiğinde, resmin ve fotoğrafın yasak ve
günah olduğunu söyleyenlerin, iki boyutlu fotoğrafın
ileri bir tekniği ve üç boyutlu hareketli hali olan video
aracılığı ile sözüm ona dinci propaganda yapmaları tam
bir aymazlıktır.
Dinci-mezhepçi uygulamalar sanat ve sanat eğitimi
alanlarına bu habere benzer saldırılar gerçekleştirmektedir. Seçmeli dersler görünümü altında sanat eğitimi
öğretmeni yok bahanesiyle din ağırlıklı dersler verilerek
kindar-dindar nesil yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Sanat
eğitimi öğretmenlerinin atanmalarına kısıtlamalar
getirilmektedir. İnancı farlı olan, inanmayan ya da farklı
mezhepten olan insanlara tek din ve tek mezhep dayatılarak aşağılanmaktadır.

Neoliberalizmin Aşırı Cinsiyetçi Yaklaşımlarının Sanat ve Sanat Eğitimi Alanlarına Müdahaleleri
Neoliberalist pratiklerin ve onun postmdernist kavram
pratiklerinin birbirine bağlı zencirin halkaları gibi görmek gerektiğini vurgulayan Öztürk’e (2011) göre:
Kuzey yarım kürede toplumsal ve ekonomik küreselleştirmeci birlikler oluşturan neoliberalizm, bizim gibi
güney yarım küre ülkelerine toplumsal ayrışmayı ve
parçalanmayı reva görmektedir.
Neoliberalizmin postmodernist ideolojisi; “çoklu zeka”
kuramıyla insanı ve insan beynini, “öğrenci merkezli eğitim” demagojisi ile okulu ve sınıfı ayrıştırmakta, etnisiteci,
mezhepçi tutum ve kavramlarıyla toplumları ayrıştırmaya
parçalamaya çalışırken, kimliğin ve cinsel kimliğin temel
ögesi “kadın” kavramını da aşırı cinsiyetçi yaklaşımlarla
toplumsal ve sınıfsal kimliğinden soyutlayarak yalnızlığa
mahkum etmektedir.

Kapitalizmin kadın kimliğini yalnız bırakarak sömürüye
mahkum ettiği gerçeği yetmiyormuş gibi feodal geleneklerin etnik ve dinsel kökenli baskı ve terörü günümüz
Türkiye’sinde ağırlıklı olarak kendisini açık etmektedir.
Çok kadınla evlilik, beşik kertmesi, berdel… kısaca
dinsel gerici doğmalarla beslenmiş ortaçağdan kalma
feodal- derebey- ağa- aşiret geleneklerinin ortadan
kaldırılması, özellikle burjuva demokratik devriminin
gereklilikleri; toprak reformu, feodal ve aşiret geleneklerinin tasfiyesi, kadın erkek eşitliği… en temel insani
görevdir. Doğu ve Güneydoğu’da neoliberalist pratiklerden Etnisiteci ve feodal ayrımcılık bu insani görevlerin
yerine getirilmesini engellemektedir. Bu perspektiften
bakılarak Türkiye’de çok partili düzene geçiş tarihi
dikkatlice incelendiğinde, toprak ağası olan Adnan Menderes’in 1950 Demokrat Parti iktidarının ABD destekli
toprak reformu istemeyen toprak ağaları darbesi olduğu
açığa çıkacaktır. Bu iktidar baskısı ile Köy Enstitülerinin
kapatılması bir tesadüf değildir. Doğu ve Güneydoğu’yu
demokratik anlamda temsil iddiası olan partilerin gün303

deminde bu acı sorunların yer almayışı, bir konferansta
Prof. Dr. İzzettin Önder’in “kimlerin kucağına oturarak
özgürleşeceksin?” sorusunu düşündürmektedir.
Türkiye dinci dogmalarla boğazlanmaktadır. İslamın
kadından başka sorunu yokmuş gibi hergün kadın karşıtı ve burada yazılması bile utanç verici olan; annesinin
dizüstünü görmekten tahrik olmak, altı yaşında kız çocuğu ile evlenmek gibi söylemler kullanılması ve kadına
yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin artması tahammül edilemez boyutlara ulaşmıştır. Bu söylemler aynı
zamanda yukarıda sözü edilen en başta ABD Başkanı
Barak Obama’nın da eseridir.
Kadın kimliğine sadece etnisiteci ve dinci-mezhepçi
neoliberalist pratikler saldırmamaktadır. Neoliberalist
pratiklerin denetim altına aldığı postmdernist kavram
pratikleriyle iştigal eden ve uygulayan sanatçılara, sanat
ve sanat eğitimi ortamlarına da değinmek gerekmektedir. Şiddetten arındırılmış, masumiyeti teslim edilerek
kabul görmüş olan 2013 Haziran Gezi Eylemlerinde bir
kadın sanatçının gezi eylemlerini destekleme görüntüsü
altında kendisini jiletleyerek kendisine şiddet uygulaması, neoliberalist pratiklere ve onun postmodern kavram
pratikleri ile yönlendirdiği ey(le)me sanatına denk ve
tam düşmektedir.
Neoliberalist pratiklerden YÖK-Dünya Bankası ve MEB
Milli(!?) Eğitimin Geliştirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması Projesi bağlamında postmodernist kavram pratiği
olarak uygulamaya konan Modüler (söze, anlatıma,
metinlere dayalı) Eğitim Modeli, Öztürk’e (2010: )göre,
Ressamı, Resmi ve Resim-İş kavramları üzerinden
özellikle uygulamayı aşağılamıştır:
“Görsel Sanatlar” Kavramı Modüler Eğitim Modeline
Hizmet Etmektedir. Bugün, Milli Eğitim Bakanlığı’nda
Resim- İş Öğretmenlerine Görsel Sanatlar Öğretmeni adı
verilmeye çalışılması, üzerinde titizlikle durulup tartışılması gerekmektedir. Görsel Sanatlar Eğitimi Dersi ve Görsel
Sanatlar Öğretmeni, YÖK- Dünya Bankası projesinin Amerikalı danışmanları ve yerli işbirlikçileri tarafından uydurulmuş kavramlardır. Plastik sanatların eğitimi ve öğretimini
“görsel” sözcüğü ile göze indirgenmesi bile, karşı çıkmaya
değer, tek başına yeterli bir nedendir. Sanat Eğitimi geleneğimizde ve Resim- İş Dersi bağlamında, yapma- etme,
ürün ortaya koyma amacına dayalı uygulama etkinliklerini
aşağılayarak ötekileştiren, “görsel sanatlar” kavramı, söze,
anlatıma, metinlere ve programa dayalı postmodernist
Modüler Eğitim Modeli’ ne hizmet eden bir kavramdır.

“Resim- İş” kavramının kullanılması yerine “görsel
sanatlar” kavramının kullanılmasını savunanlar, plastik
sanatların; heykel, grafik, seramik, özgünbaskı resim…
gibi alanlarının hepsini kapsayan bir kavrama gereksinim olduğunu savunmaktadırlar. İlk bakışta kabul
edilebilir görünmesi doğaldır. Ancak, geçen zaman
“görsel sanatlar” kavramının kullanım amacından nasıl
saptırıldığını, nasıl içinin boşaltıldığını ve demagojik
çarpıtmalara ne kadar da açık olduğunu kanıtlamıştır.
“Görsel sanatlar” kavramı, dersi ve öğretmeni, uygu304

lanmakta olan Modüler Eğitim Modeli’ nin demagojik
çarpıtmalarına ve ‘lafla peynir gemisi yürütülen’ etkinliklerinin parçacıkları haline dönüştürülmüştür. Türkiye
Cumhuriyeti ile özdeş olarak kurulan Eğitim Enstitüleri’
nde, “Resim- İş” branşının tek başlığı altında oluşturulmuş branş çeşitliliğine dayalı atölye geleneği yok
edilerek, sanat ve sanat eğitiminin uygulama ayakları
kırılmıştır. “Görsel Sanatlar” demagojisi ile branş çeşitliliği yok edilerek sanatsal üretimin önüne set çekilmek
istenmektedir.
1980 Sonrası neoliberlist pratikler ve postmodernist
kavram pratikleri Türkiye’de resim sanatını dışlamış,
postmodern modüler metin anlatımlarına dayalı sanat
uygulamaları piyasaya pompalanmıştır. Sanat galerileri,
sanat dergileri, sanat eğitimi ortamları… ele geçirilerek sanat ve sanat eğitimi ortamlarına postmodernist
kavram pratikleri egemen kılınmıştır. Günümüz Sanatçıları Sergileri, Büyük boyutlu resim –Prof. Dr. Veysel
Günay’ın atölye söylemiyle ‘Hormonlu’- resim modası,
Avantgarde sergileri ve panelleri serisi, Burjuvazinin
duvarlarını süsleyen resim sanat değildir, İstanbul
Bienalleri, Güncel Sanat modası, Ressam resim yapan
aptaldır, Sanatçı akıllıdır, entelektüeldir… hepsi Çağdaş Türk kültürünün, sanatının ve sanat eğitiminin
üretilmesini engellemek için, neoliberalist pratiklerin
uygulayıcıları ve işbirlikçileri tarafından ortaya konmuştur. Bugün, modüler-metinler üzerinden sanat icrası
postmodern söylemin rutinleşmesi ve sıkıcı hal alması,
yeni arayışlara yani resmin tekrar gündeme sokulmasını gerekli kıldığı gözlenmektedir. Görünen gerçek
ve oynanan oyun şudur ki; birileri bir şeyleri tedavülden kaldırıp tekrar tedavüle sokmaktadır. Ali Şimşek,
sanatatak.com adresinde “Bazen Pilotu Değiştirmek
Gerek” başlıklı yazısında eski bir konuyu keşfe çıkmış
gibi görünmektedir:
Birden resim diye bir gündemimiz oldu... Bir bakıyoruz ünlü
bir galeri resim ve güncel sanat arasındaki ilişkileri tartışıyor. Mehmet Güleryüz İstanbul Modern’deki sergisinin
başlığını “Ressam ve Resim” koyuyor. Bir şeyler oluyor....
Ne oldu da resim ve ressam ufaktan tartışılmaya başlandı.
Bu tartışılma talebinde, bir “kriz” olduğu varsayımı örtük
olarak duruyor. Örneğin Güleryüz’ün sergisi iki yıl önce
olsaydı, aynı başlığa taşımayabilirdi. İsimde bir küratöryel
müdahale olduğu hissi ediniyorum. Peki kriz ne? Aslında
hepimiz yaşıyoruz bunu. Contemporary dediğimiz güncel
sanatta yaşanan bir tıkanma, sıkıcılaşma, rutinleşme,
resmi tekrar tartışılabilir ve “geri çağırılabilir” kılmaya
çalışıyor gibi.

Leonardo’nun “Bir resim biliminden bahsetmek gerekir”
sözünü şiar edinmiş ressamın aptal olduğunu düşünmek aymazlıktır. 1998’den bugüne, MEB tarafından
Görsel Sanatlar Öğretmeni kavramına karşı, Ressam,
Resim, Resim-İş Öğretmenliği Programı, Resim-İş Öğretmeni kavramlarının kalıcılığını savunmak için her tür
fedakarlığı yapanlar olmuştur. Resim, gündelik hayatı
da evrensel olanı da anlatan özelliklere sahip olduğu
için neoliberalist pratiklerin uygulayıcıları tarafından

reddedilmiştir. Tanzimattan bu güne çağdaş anlamda
Türk kültürünün üretilmesinin aşamalarını resim sanatı
tarihinden öğrenmekteyiz. Cumhuriyet’in ilk yıllarında
yaşananların adeta belgesel anlatımı, örneğin Şeref
Akdik’in Millet Mektepleri, Mektebe Kayıt, Ayna Önünde
Köpekli Kadın... resimleri ile kadın kimliğinin geliştirilmesine ve çağdaşlaşmasına, çocuğun da bir kimlik
olduğuna dikkat çekmesi, tarihsel olgu ve olayları
resimsel dille anlatması… Mahmut Cuda’nın toplumcu
gerçekçi desenleri, sonrasında Yeniler grubunun toplum
sorunlarına eğilen tutumları… Mümtaz Yener’in, Nuri
İyem’in… toplumcu gerçekçi tavırları nedeniyle hapse
tıkılmaları… neoliberalist pratiklerin uygulayıcıları tarafından resmin tehlikeli bir geçmişe sahip olduğu fark
edilmiş, 1980 darbesinin verdiği cesaretle, ressam ve
resim aşağılanarak postmodernist kavram pratiklerine
dayalı sanat ve sanat eğitiminin önü açılmıştır.
Neoliberalist pratiklerin Postmodernist kavram pratiklerine uyarlı sanat ve sanat eğitimi uygulamaları ilerici
ve devrimci uygulamalar(mış) gibi sunulmuştur. !989’da
Berlin Duvarı’nın yıkılması ile “Marksizm ve sosyalizm
bitmiştir, geleceği görememiş yetersiz kalmıştır” söylemleri ile birlikte, Yapısalcılık, Postyapısalcılık, Yapıbozum-Yapısöküm, Semiyoloji-Gösterge Bilim… felsefeleri
ve felsefecileri adeta Marksizmin ileri aşaması olarak
pazarlanmış, Türk aydınının, sanatçısının, akademisyeninin kafası karıştırılmış, hedef şaşırtılmıştır.
Neoliberalist pratikler ve onun postmodernist kavram pratikleri aşırı cinsiyetçi yaklaşımına devrimci
kılıf uydurarak ve kadın haklarını savunur görünerek
Feminist Sanat’ı özellikle ön plana taşımıştır. Kadının,
toplumsal-sosyal, kültürel, ekonomik ve demokratik
mücadelesinde ve modernizmin umudunu ele geçirme mücadelesinde erkekle birlikte güçlü bir biçimde
yürütmesini engelleyerek, kadını yalnız, kendi başına
mücadele etmeye zorlamıştır.

Uygulamayı, üretimi, kültürü… aşağılayan neoliberalist
pratiklerin postmodernist kavram pratiği Modüler Eğitimin söze, anlatıma, metinlere dayalı olmasından, feodal
geleneklerin söze, anlatıma, metinlere -dini kitaplara,
dogmalara…- yönelmesinin ve eğitiminde –manastırda,
medresede, havrada…- öğüt ve telkini öğretim yöntemi
olarak benimsemesi arasında hiçbir fark yoktur.
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Sonuç
Etnisiteci, dinci-mezhepçi ve aşırı cinsiyetçi yaklaşımların köklerini feodal geleneklerde aramak gerekir. Neoliberalist pratiklerin ve onun uygulamalı ideolojisi olan
postmodernist kavram pratiklerinin analizi yapıldığında,
postmodern eğitimin, sanatın ve sanat eğitiminin feodal
geleneklerden beslendiği görülecektir. 2005’de Eğitim
Sen tarafından çıkarılan küçük broşürde, Irak’ı işgal
eden emperyalistlerin yani neoliberalist pratiklerin uygulayıcılarının direkt ve göz göre göre, Bağdat Müzesi’ni
ve açılmamış ve yerleri tesbit edilerek çok iyi bilinen
ikiyüzden fazla höyüğü bombalaması, postmodernist
kavram pratiklerinin ürettiği Müzeler Yıkılmalıdır,
Müzeler Gereksizdir… söylemleri, feodal dünya kalıntısı
IŞİD’in müzeleri ve tarihi eserleri yok etmesi arasında
hiçbir fark yoktur.
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BASİT EV YAŞAMINI DEVASA TABLOLARA
DÖNÜŞTÜREN SANATÇI; ELİZABETH
MURRAY
ELIZABETH MURRAY, AN ARTIST WHO CONVERTS SIMPLE FAMILY LIFE INTO ENORMOUS
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ÖZET ABSTRACT
Amaç: Bu çalışmanın amacı Amerikalı kadın ressam
Elizabeh Murray’in basit ev yaşamını konu edindiği
resimlerinin araclılığıyla nesnelerin ve hayata dair
şeylerin sanatçı duyarlılığıyla şekil değiştiren
DÖNÜŞÜMLERİDİR.
Yöntem: Bu çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır.
“Benim için sanat; küçükken hayata tutunmak üzere
kurduğum bir denge, bir araç, her şeyden kaçmak için
bir yoldu. Her gün kendimden kaçmak sonra yeniden dönüp kendimi keşfetmek için resim yapmaktı
“Hayat”. Çoğu insana garip gelebilir bu durum; fakat
bu karmaşık dünyada yaşamın tüm çelişkileri, tüm
acı parçaları, tüm komik parçaları ancak sanat ile
yerlerine oturabilir “İçinizde”.” Sözleriyle anlatır sanat
hikayesini Elizabeth Murray.
2007 yılında The New York Times’da yazan Roberta
Smith, Elizabeth Murray için “Modernist soyutlamayı
süjeleri ev hayatını, ilişkileri ve resmin kendisinin
doğasını içeren biçimin ateşli, karikatür temelli bir
diline dönüştüren New York’lu bir ressam ifadelerini
kullanır. Smith şöyle devam eder, “Murray’in yarı soyut
biçimleri, zıplayan kahve fincanlarına, uçan masalara
ya da ince, açılan kurdeleler gibi yüzeyler üzerinde sürünen azaltılmış kol ve bacakları olan Gumby (hamur
adam olarak tasarlanmış bir animasyon film karakteri) benzeri silüetlere dönüştü” demektedir.

307

Chicago Sanat Entitüsün’den lisans derecesi ile mezun
olan mutlu bir evliliği ve iki kızı ile basit bir yaşam
süren Murray, sanatını ev hayatının bütünüyle ilişkilendirerek oluşturan – ev kadını artı sanatçı- bir kimlik
sergiler. Murray anne ve kadın olmanın doğasını, soyut
gibi görünen ama dikkatli bakıldığında o resimlerin
içinde insan figürlerini, odaları, fincanları, masaları
yerleştiren sıradan New York’lu bir kadındır.
Sonuç: Basit bir ev yaşamını devasa tablolara
dönüştüren Murray, 1980’lerin pek çok başka sanat
yıldızından farklı olarak zekice kendi sınırları üzerine yorum yapan sanatla ilgilenmemiştir. Çalışması
alaycı değildir. Sanat tarihini bir şakaya dönüştürmez.
Cinsiyet politikası ile ilgili değildir ve resmin medya
tarafından yutulduğunu göstermeye de çalışmaz. Daha
çok, resimden alınan zevkteki demode (hatta bayat) bir
inancı göstermek için postmodern olduğunu herkesin
kabul edeceği bir araç kullanır: Biçimlendirilmiş ve
yontulmuş tuval. Murray geçmişi “sahiplenmediğini”
ve “ti” ye almadığını, daha çok geçmişin bugün nasıl
bizimle hala konuşabildiğini gösterir.
The aim: The aim of this painting is the changes that
Elizabett Murray’s, an American artist, artisitic sensitivity of things of life using simple simple family life.
The Method: In this study, descriptive survey has been
used.
“For me, art was a balance that I made to cling to life,
a tool and a way to escape from everything. Life” was
to escape everyday from myself and then to come back
to myself then paint pictures to explore myself. This
may sound extremely weird to most people; but in this
complex world, all conflicts of life, all the sad pieces,
all the funny pieces can be digested only with art in your
“inside”. Elizabeth Murray quotes her art story with the
above sentence.
Here is what Roberta Smith, who writes in The New
York Times, told about Elizabeth Murray in 2007; “A New
Yorker artist who changes the modernist abstractions,
domestic life, relationships and the style in which the
nature of paintings are depicted passionately into caricature based language”. Smith continues saying; “Muray’s half abstract shapes turned into bouncing coffee
cups, flying tables or Gumby, (an animated dough man
film character) a dough man with its diminished arms
and legs creeping on just like ribbon like surfaces”.
Murray, who graduated with the bachelors degree from
Chicago Art Institute and happily married with two
daughters and leads a simple life, shows herself as a
both a housewife and an artist who makes her art associating with domestic life.
Murray is an ordinary New Yorker woman who places
the nature of being a woman and a mother, and human
figures, rooms, cups, tables in her paintings; they seem
abstract but they are seen when looking carefully.
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The result: Murray, who changed a simple domestic
life into huge paintings and being a different artist from
most artists of the 1980s, was not interested in art
which commented on her limits cutely. Her works are
not ironic. She does not change Art history into a joke.
She is not interested in gender politics and does not try
to show that paintings are engulfed by the media. Mostly, she uses a tool which everybody accepts that she is
a postmodern to show the outmoded (even too dated)
belief of the pleasure taken from paintings: this tool is
shaped and whittled canvas.
Murray shows that she does not “own” and ti-up the
past, mostly, she shows how the past is still talking to
us today.

BASİT EV YAŞAMINI DEVASA TABLOLARA
DÖNÜŞTÜREN SANATÇI; ELİZABETH MURRAY
“ Resmimin hayvanat bahçesinden kaçmış vahşi şeyler gibi
olmasını istiyorum”			 Elizabeth Murray

1940 yılında Chicago’ da doğan Elizabeth MURRAY,
için sayısız tanımlamalar yapılabilir ama sanırım en
enteresanlarından biri Jerry Saltz’ ın tanımı olabilir ,
J.Saltz ,Murray’i resimleri üzerinden “ Çalışmaları gibi
Elizabeth’ de bir Bohemian Rhapsody’ di” diye tanımlar.
1988 yılında ise The New York Times’da Elizabeth
Murray İle bir röportaj yapan Roberta Simith ise onu
şöyle tanımlar “ Murray, yaşam gibi karmaşık formlarla uğraşmış, bu formlarla bütünleşmiş bir ressamdı.
Murray’ın bazı çalışmalarında agresifliğe ve psikolojik
ifadelere rastlamak mümkündür. Resimlerinde çizgi
film öğelerini ve soyut kavramları görebiliriz. Bu bakış
açısı, duygu ve aklın birlikteliğini inanılmaz formlara
dönüştürüyor. Murray Modernist soyutlamayı süjeleri ev
hayatını, ilişkileri ve resmin kendisinin doğasını içeren
biçimin ateşli, karikatür temelli bir diline dönüştüren New Yorklu bir ressam’dır.”( http://www.nytimes.
com/2007)
Murray, İrlandalı Katolik bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya gelmiştir.Chicago Sanat Enstitüsü’nden lisans
derecesiyle mezun olmuş ve Oakland, Kaliforniya’daki
Mills Kolejinde Lisans üstü çalışmalarına devam etmiştir. (Barrett, 2012, s.142)
Devasa tabloların ressamı Murray’ babasının rahatsızlığı nedeniyle pek de mutlu bir çocukluk geçirmemiştir.
Bu dönemlerden en çok hatırladığı anısı ise onun sanatının biçimlenmesine de neden olan anaokulu öğretmeninin, Elizabeth’e yaptırttığı kağıt üzerine, kalın kırmızı
boyalarla betimlenen resimlerin çocuksu halindeki
mutluluğuydu. O canlı renkler, kağıt üzerinde Murray’in
donuk çocukluğuna inat sımsıcak ve hayat doluydular.

Murray küçük yaştan itibaren sürekli çizimler yapmıştır. Beşinci sınıfta iken bu çizim merakını küçük çocuk
kafası ile erotik resimlere döküyor bu resimleri 25 cent
karşılığında sınıf arkadaşlarına satıyordu. Gazetelerde
yayınlanan çizgi romanlardan ilham alarak kendi çizgi
roman karakterlerini oluşturan bir eskiz defteri oluşturmuş ve bu defteri Walt Disney’e göndererek orada
sekreter olarak çalışmak istediğini bile dile getirmişti.( .
http://www.nytimes.com)
Murray sanat eğitimi aldığı yıllarda Cezanne’ın bir resmini sınıfta görür ve bu Cezanne resmi için “ bakarken
kendimi kaybettiğim ilk resim “ nitelemesini yapar. Bu
resimden etkilenerek, Cezanne üzerine araştırmalar
yapmıştır. Bütün sanat yaşamı boyunca da Cezanne
röprodüksiyonlarını ve sevdiği sanatçılara ait kartpostalları atölyesinde bulundurmuştur.
Altmışlı yılların sonunda New York’a yerleşen sanatçı,
ilk evliliğinden olan oğlu Dakota ve ilk eşi ile yaşarken,
bir yandan Amerika’nın Feminist Söylemlerinden bi haber, New Yorklu bir kadın kimliğiyle öne çıkarken, bir diğer yandan ressam kimliğiyle de eserler üretmiştir. Bu
dönemde kitap resimlemeleriyle de uğraşarak, finansal
anlamda kendi ekonomik düzenini de yaratmaya çalışır.
Murray New York’daki 60 lı yılların son dönemlerinde
öne çıkan sanatçılardan Marden ,Richardo Serra, ve
daha az tanınan Ellen Phelan’ın eserlerinden etkilenmiş,bu durum onun sanat yapma isteğini daha da
kamçılamıştır. Yetmiş üç yılında ilk eşinden boşanan
sanatçı, bu dönem de yavaş yavaş büyük ebatlı resimler
yapmaya başlıyor.

R.1. Elizabeth Murray, Möbius Band, 1974
Oil On Canvas, 14 X 28 İnches (35,6 Cm X 71.1 Cm)

R.2. Elizabeth Murray’s Breaking
Collection Of Ellen Phelan And Joel Shapiro
(Pennsylvania Academy Of The Fine Arts, 1980

Sonraki yıllarda ikinci evliliğini yapan Murray ard arda
iki kız çocuğu dünyaya getiriyor,koleje giden oğlunun
boşluğunu evdeki iki kızıyla gidermeye çalışırken, atölyesi anneliğini engellemeyen evinin çatı katı olur.
Sanat eleştirmeni Solomon, Elizabeth’in stüdyosuna
yaptığı bir ziyaret üzerinden sanatçı üzerine yorum
yapar. Murray’ın aşağı Manhattan’da bir tavan arasında
yaşadığını ve stüdyonun uzun,parlak ve yaşam alanının
içinde olduğunu söyler.” Her boydan fırça ve kullanılmış
yağ tüpleri tahta el arabaları üzerine yığılı ve havada
ağır bir yağlıboya kokusu var. Bir köşede sanatçıların
çocuklarından birinin resmiyle tamamlanan minyatür
bir şövale durmaktadır.” diye anlatısına devam eder. Ve
ekler, Murray ikinci kocası ve iki küçük kızı ile oldukça
normal bir yaşantı sürdürmektedir, zengin bir yaşam
tarzını benimsememiştir. Resimlerinin önemli oranda ev
yaşantısı ile ilgili olduğu görülmektedir.( Barrett, 2012,
s.142)
Elizabeth resimlerini oluştururken yaşamını sürdürdüğü atölyesine evini de dahil eden ender sanatçılardandır.
Her günün olağanlığıyla kızlarını okula gönderirken
kendisi de üst kattaki atölyesinde yeni yaratımlarının sınırlarında dolaşır. Çalışmaları tuvallere sığmaz ve biçim
değiştirmelere başlar, üstelik artık resim nesneleri de
ev hayatının parçalarından oluşmaya başlamıştır.
Artık parçalanan vücut değiştiren resim zeminleri, ve
kahve fincanları, çay bardakları, cinsellik, çizgi film öğeleri, ,kaşıklar, Murray’ın duygusal dünyasının çözümlemelerinde sanat nesneleri olmuştur.
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Cezanne’ deki katı nesnel gerçeklik Elizabeth’i etkilerken onun fincanları ve ev nesneleri konturlar arasında
daha sübjektif görülmektedir.
Elizabeth Murray’ın büyük,karmaşık resimlerinin her
zaman bir kişilikleri vardı. O biçimlendirdiği,yarı soyut
ev biçimleri,kahve fincanları,ayakabılar’ı kendi hantal
boyutlarından uzaklaştırarak,bir çıldırıya kapılmış gibi
biyomorfik şekillerde sunarak “ Alice Harikalar Diyarında “ ya benzer anksiyete yaşatmak istemiştir. (www.
nytimes.com/1999)

R.3. Jazz - Elızabeth Murray, 2001

R.5. Elizabeth Murray
Muddy Waters 8:05 A.M., 2003-2004 oil on canvas on wood
9’ 9” x 10’ 8-1/2” x 2” (297.2 cm x 326.4 cm x 5.08 cm

R.4. Elizabeth Murray Empire,” 2001
Watercolor On Paper , 18 X 7 ½ X 1 3/4 Inches
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Solomon’a göre; “ Bir Murray resmini tanımak kolaydır.
Bu resimler çoğunlukla anarşist, coşkuyla birbirlerini
iten biçim ve renklerle dolu büyük tablolardır.” Resimler
soyut görünmekle birlikte “insan figürlerine, odalara ve
konuşmalara yapılan referanslarla doludurlar. Anlatılar kendilerini çabuk sunarlar.Resimler,örneğin,atışan
çocukları ya da bir masada tek başına oturan,gergin bir
kadını çağrıştırabilir.Ancak çoğunlukla anlamları pek
doğrusal değildir ve ana karakterleri de insanlar değil
hoş biçim ve objelerdir;çatlak kaseler,büyük resim fırçaları ve (şiddetle vurabilen bacaklarıyla) ters çevrilmiş
masalar sanatçının favori motifleri arasındadır”ve dev
kahve fincanları ve uçan masaların olduğu enerjik,ilginç biçimli tuvaller bu öncü sanata evcimen bir hava
verir.”İlaveten Solomon”bir Murray resminin alamet-i
farikalarından birinin de hantal hatta tuhaf görünmesi,
ancak güç algılanan psikolojik anlamlarla yüklü olması”
olduğunu yazar. Murray’ın işlediği temel konunun” yaşamın aşınmış, asılı uçlarına” ulaştığı iç mekanlar olduğu
yorumunu yapar.

R.6. Elizabeth Murray in her Manhattan studio, 2002. Production still
from the “Art in the Twenty-First Century” Season 2 episode, “Humor,”
2003. Segment: Elizabeth Murray. © Art21, Inc. 2003

Solomon Murray’ın üzerinde dikkatle çalışılmış üç
boyutlu tuvalleri yaratma sürecini açıklar. Sanatçı bir
kurşunkalem kroki çizmiş,daha sonra istediği modeldeki tuvalin hamur bir modelini oluşturmuş,sonrasında
asistanlar kontrplaktan gergiyi oluşturmuş ve üzerine
tuval bezini germişlerdir.Murray tuvalin şekillerine
neyin uyacağını bilmeden resim yazdığını yazmıştır.

beni bir hayli korkutur.Ben bu biçimleri boyamak için
bir serüvene atılırım. Bu çalışmamda kullanacağım
renkleri düşündüm ki; hiçbiri başlangıçta işe yaramadı. Oysa bu boyama işi benim için yeni bir olay değildi.
Renkler bir bütün haline gelirken ben zorlanıyordum.
Sıkıntı ve öfke ile başladığım çalışma aslında zorda olsa
sonuca doğru beni sürüklüyordu. Bazen yaptığım iş beni
o kadar zorluyordu ki, onu duvardan indirmek,parçalara
ayırmak ve atmak istiyordum.Bu çalışmamda, insan
kemiğine benzer şekillerin ortasından geçen,merkezde
var olmasını istediğim bir biçim yaratmak ve biçimin
üzerinde zigzaglar yapmak istedim.Önce bu yaptığımı
beğendim ve bir gün resmin önüne geldim ve dedim ki;
“ Resmin ortasından geçen bel kemiği şekli,resmin ortasında bulunuyor, ve bir sonraki forma geçiyor bu içime
sinmemişti zigzagları yeniden gözden geçirmem gerekliliğini düşündüm.” Eğer düşündüğümü hemen resmim
üzerinde uygulayamazsam, düzeltmem gereken öğeleri
düzeltmezsem, aklım o parçada kalır ve bir an önce
kimselere göstermeden bu kısmı çözümlemem gerekir.
Öyle anlar geliyor ki, resmimi tasvir edip tamamen
bitirebileceğimi düşünemiyor, ümitsizliğe kapılıyorum.
Sonra tekrar kendime bu resmin çözümlenebileceği
duygusunu empoze ediyorum, içimdeki bu çelişki daha
sonra üzerine huzurla baktığım tamamlanmış doğal bir
resim haline dönüşüyor.Ve bu durum size son derece
hoş bir duygu veriyor. (http://www.youtube.com/watch)
Murray’ın çalışmalarını üretirken anlattığı sanat yapma
serüveninde samimiyeti, sadeliği ve anneliğinden ödün
vermediği gerçeği eleştirmenler tarafından da yakın
arkadaşlarının onu yorumlayışlarından da anlaşılır.
Sanatçı kendi çalışmalarına olan ilgi ve eleştirinin
bazen onun resimlerindeki sorgulamalarına, kullandığı
nesnelerin neden mutfağa aitselliğinden, güncel hayatın
sıradanlığından oluştuğunu soranlara kızıyordu.

R.7. Elizabeth Murray (1940–2007) İs Shown Working On The
Large-Scale Painting Bop (2002–03) İn Her Manhattan Studio

Murray “Bop”isimli resmini oluştururken resim serüvenini kendi cümleleriyle anlatır; “ Aradığım şey çözünürlük. Ressamlık bana göre çok güzel bir şey.İnsana inanılmaz bir yaratıcılık hazzı veriyor.Resimlerimle ilgili zor
olan şey ise,onları nasıl analiz edip çözümleyeceğimdir.
Bu devasa resimleri ilk yaptığımda çok heyecanlandım.
Eskiz aşamasından sonra resimlerimin parçalarını bir
araya asistanlarım getirir.Bazen eskiz sonrası resmimin parçalarının nasıl bir araya geleceği düşüncesi

R.8. Paul Cezanne
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R.10. Elizabeth Murray “My Manhattan”

R.9. Elizabeth Murray

1988 yılında eleştirmen Elizabeth Hess’e bu konuda
şöyle demiştir : “Cezanne Fincanları ve çay tabaklarını resmetti ve kimse onun mutfakta bir sürü zaman
geçirdiğini düşünmemiştir.” Hess, daha sonra Murray’ın
bu açıklamasına şunları ekler.” Murray kahve fincanlarının, çay fincanları olarak tasvir edilmesine kızıyor.
Nesnenin kendi değeri üzerinden değil, bu nesnelerin
onun tarafından incelikle işlenmesi fikrine bakılmasını
istiyor.Nesnelerin ev objesi olup olmadığından, neden
bu formlar üzerinden resimler yaptığından değil,bu
nesnelerin onun yorumlamalarında ne hale geldiği ile
ilgilenilmesini istiyordu.”
(http://www.nytimes.com/2007)
Murray’ın resimlerine yapılan bir diğer eleştiri de, onun
bazı resimlerinin cinsellik çağrıştırdığıyla ilgilidir.
Elizabeth’in resimlerinin 1987 yılına ait bir gösterimi
hakkında-Arts Magazine- dergisi için bir yazı kaleme
alan Ken Johnson, sanatçının 87 yılına ait bir resmine
ilişkin olarak “ cinsel birleşmenin rüya gibi bir sembolizmi” yorumunu yapıyor.
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My Manhattan’ı, portakal suyuyla dolu anıtsal bir çay
fincanı ile aşırı şişkin, tuhaf biçimde esnek bir kaşığın karşılaşmasını temsil eden ana imgeyi düşünün.
Üstten görünen fincanın ana hatları incelikle çizilmiş
ancak kübist biçimde çarpıtılmıştır, yapısı fütursuzca
taraklanmış, geniş bir daire olan ağzı sıcak içecekle
doldurulmuştur. Bunun aksine kaşığın yapısı hem şişkin
hem de doğal olmayan biçimde pürüzsüzdür. Resmin
üst kenarı boyunca fincana aşağıdan girecek şekilde
resmin sağ ucunun çevresinde saatin dönüş yönünde
dönen kıvrımlı bir kenara doğru daralan soğansı tutamacı görünür. Normal bir kaşığın geniş çukurluğu gibi
değil daha çok içinde tuvalin işlediği bir delik olan bir tür
tokmak olarak sonlanır. Kaşığın sıvıyı sıçrattığı noktada
dev turuncu damlacıklar fincanın dışına damlar.Resmin
sonunun dalgacıklı dış çizgisi, kucaklayan kol ve bacaklar gibi iki yana takılmış üç boyutlu masa bacakları,
fincanın ağırlığı altında çöken yayvan bacaklı masa ve
sıcak merkezdeki her yere nüfuz eden buğulu bir uyum
içindeki mavi ambians. Bütün bunlar cinsel coşkunluk
içindeki bir algısal çözünme alegorisi anlamına gelir.

inat, baskın form cesaretli sıcak zemin pembesidir.
Pembe zemine üzerindeki limon sarısı gevrek ise bize
Matis’i hatırlatır. (www.nytimes.com/1999.)
Gestalt Terapi ile ilgili Kitaplar okuyan ve Japon Budizmi
ve Zen Felsefesi ile ilgilenen Murray’ın kendi iç yolculuğunda Japon Çay ritüellerinin ve bu ritüellerde kullanılan bir fincanın ya da bir tabağın o devasa tabloların
oluşmasında bir çıkış noktası da olabileceği düşünülebilir. (www.nytimes.com/1999)

R.11. Chaotic Lip oil on canvas
298.5 x 219.7 x 30.5 cm

Chaotic Lip’te (1987) regl dönemlerine bir göndermedir.
(Barrett, 2012, s.145,146)
Bununla birlikte; yine bir oda içi nesnesi olan konsolun,
Murray’ın resmindeki ifadesi cinsellik çağrıştırmasından uzak, bir mekan içi nesnesinin“Açık Çekmece “
ismiyle sanatçı tarafından yorumlanışında ise çizgi film
etkilerini hissettirmektedir.

Sonuç Olarak: Hughes “ Murray’ın herhangi bir anlamda ideolojik anlamda-feminist bir sanatçı-olmadığını yazar,ama çalışması Louise Bourgeois ya da Lee
Krasner’in çalışmaları gibi güçlü bir kadınsal deneyim
duygusu verir:Biçimler ortamsal bir koruma ve cinsel
rahatlık duygusu ifade ederek iç içe geçerler.Gerçekten
de Murray ne ‘kadın işi’ ne de alenen ‘feminist’ sanat
yaparken, resimleriyle sunulan durumlar ve açığa
vurulan duygular kesin olarak dişi bir bakış açısını
yansıtır.1980’li yıllarda feminist akım dünyada ve sanat
dünyasında bir güçtü, Elizabeth’de 80’li yıllarda resim
yapıyordu ve evdeki süjelerle ilgilenen bir kadındı.
Çalışmalarının feminist ya da feminen olup olmadığı
eleştirmenlerin ve sanatseverlerin yorumlayacakları
önemli ve ilginç bir konudur. (Barrett, 2012, s.149)
Arts Magazin için yazan Geregory Galligan ise “Murray’ın resimlerinin ‘günlük yaşam hakkında şüpheli
gerçekler’ sunduğu yorumunu yapar; bu gerçekler bir
anlamda dünyevi ve zararsız, başka bir açıdan sıra dışı
ve tahmin edilemeyecek ölçüde saldırgandır” Ona göre
büyük kahve fincanlarının, iri boya fırçalarının, yüzen
mutfak sandalyelerinin ve lastik gibi bacakları olan
yemek masalarının heykelsi imgeleri hem tanıdık hem
fantastik olanın sembolleridir. Onlar günlük ev yaşantısına ait rutinin sembolleri ancak aynı zamanda gizli,ruhani bir meditasyonun kutsala yakın idolleri” dir Galigan
yine Murray’ anlatısında onun çalışmasının geçmişe
gönderme yaparken aynı anda sanatın gelecekteki gelişmeleri için yönler gösterdiğini yazar.Murray’ın güçlü
bir sanat tarihi duyarlılığıyla,geçmişi saf,dizginlenemez
bir yenilikle bütünleştirdiğini” yanı sıra da çizgi film tarzı
bir acayiplikle dışavurumcu bir öfkenin ve izlenimlerinin
Kübist denilebilecek bir sıralamasının sentezi” ne sahip
olduğunu düşünür.
Eleştirmen Johnson Murray’ın resimleri üzerinden saptamaları ise; cinsellik üzerindendir.Kendince Murray’ın
resimlerini eleştirirken cinselliğe dayalı yorumlamalar
sunmuş,sonrasında resimlerde gördüğü ve işaret ettiği
şeye ilişkin net kanıtlar bulmuştur. (Barrett, 2012, s.149)

R.12. Elizabeth Murray. Open Drawer, 1998. Oil on canvas; 112 x 108
inches. Photo: Ellen Page Wilson. Courtesy Pace Gallery, New York.

“Açık Çekmece” isimli dokuz metre boyundaki bu resim
neredeyse karedir.Karanlık ve aralık duran çekmeceye

Sanat tarihi içinde Murray Post Minimal sanat grubu
içine dahil edilebilir. Murray’ın sanatı Kavramsal Sanat,
ve Performans Sanatı gibi alt kategorilere giremez.
Moda olan güncel sanat akımları onu ilgilendirmemiştir.O evinde kendi özgün tarzına devam etmiştir.
Murray’ın soyutlama ve farklı konuları temsili onu Philip
Guston, Frank Stella ve Brıze Marden’ın da dahil olduğu
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ressamların grubuna sokmuştur.Cezanne’a olan hayranlığı başta olmak üzere, Gris,Miro, Stevart Davis, Al
Hold, Agnes Martin’e in sanat yaratımlarını da beğenir.
(http://www.nytimes.com/2007)
2007 yılı Ağustos ayında akciğer kanserinden ölen
Murray, Bugün,dünyada Moda, Kültür, Modern Sanatlar,
Sinema Endüstrisi nin başında gelen , Farklı insan tiplerinin, Marjinal Hayatların,Zenginliğin ve yoksulluğun
en üst sınırlarında yaşanılan Dev Metropol New York
Şehrinde, bir çatı katında yaşamış, Sade,yalın sanatçı
kimliğiyle,o büyük kente sırtını dönmüş,mütevazı hayatında New York Şehrinin büyüklüğüyle yarışan devasa
tablolar yaratmış bir sanatçı olarak Amerikan sanatının
en önemli kadın sanatçılarından biridir.
1987 yılında “ Büyük Müze Gösteri Katoloğu” nda basılı
olan sözleriyle mütevazı kimliğini bir kez daha göstermiştir. “ HERŞEY MİLYONKEZ YAPILMIŞTIR BUNU
BAZEN KULLANIRSINIZ VE O SİZİNDİR.BAŞKA BİR
ZAMANDA SİZ BUNU YAPARSINIZ VE BU HALA ONLARINDIR”. (http://www.nytimes.com/2007)
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ÖZET ABSTRACT
Sanat(lar) bir kurum olarak 18. yüzyıldan bu yana çok
farklı coğrafyalarda çok farklı anlamlar taşıyan faaliyetlerdir. Enformatik toplumlarda, sanayi toplumlarında, sanayileşmekte olan ya da üçüncü dünya ülkelerinde faaliyet biçimleri açısından farklılıklar gösterirler.
Ama hepsinde ortak olan yan, modernizasyonun,
modernleşmenin bir parçası olmalarıdır. Dolayısıyla
onu bugün yeniden tanımlamak mümkündür: kolektif
duygulanımsal emek biçimleri ve bunların enstrümanları ile kapitalizmin kendi yıkım sürecinin kayıtlarının
tutulduğu faaliyetlerin ortak adı… Koordinatlar, bu
nedenle sanat ediminde, bu edime karakterini veren
önemli bir unsurdur.
Since the beginning of 18th century onwards Art(s), as
an institution, has acquired quite different meanings
in various geographies. Art institutions and practices
show differences in information societies, industrial
societies, developing or decolonizing societies in terms
of their practices. However, the common aspect of all
in different contexts is their belonging to the modernity and their entanglement with the modernization
processes. Therefore, today, it is possible to redefine
it: “The common name of practices where records of
Capitalism’s self-destruction process through collective
affectual labor forms and their instruments are kept….
Coordinates, for that reason, are significant constituents which give characteristics to the acquisition
process of art(s).

317

1. Önümüzdeki Harita
Copernicus, Kepler ve Galileo’ya kadar dünya, bir hikâye
üzerinden anlatılmaktadır. Aşkın biçimlerle akan bir
hikayedir bu. Coğrafyalar birer hikayedir. Haritalar
birer anlatıdan ibarettir. 17. yüzyıla kadar dünyanın her
tarafında haritalar bazen 20 metreye ulaşan tomarlar
üzerinde çizilmişlerdir. “Harita üzerinde yer saptanması
yolunda duyulacak ilk gereksinim, yolculuğa bağlıdır:
Harita, konakların dizilişinin andacıdır, bir güzergâhın
çizimidir. Dolayısıyla bir çizgisel imge söz konusudur;
ancak uzun bir tomar üzerinde gösterilebilecek türden…” (Calvino, 1993, s.11). Dahası, haritalar üzerinde
şu tarz karalanmış notlar bulmak da mümkün: “Kalforniya’nın bir yarımada olduğunu ileri süren deliler var…”
ya da “Bu noktada, bir ada var, deniyor ama yanlış, onun
için de, göstermiyorum”. Dolayısıyla haritacılık Calvino’ya göre şüphe ile yanlışın içinden geçerek bir bilim
haline geliyor (1993, s. 14).
Eski dünyanın, hükümranlık toplumlarının “Ben neredeyim?” sorusu karşısında bir parametre geliştir(e)
medikleri ya da verilen yanıtların aşkın nitelikler taşıdığı
söylenebilir. Dünya üzerinde, biyosfer bir tabakada
yaşamaktadırlar henüz. Ancak 18. yüzyıldan sonra
biyosfer (canlı tabaka) yerini geniş ölçüde antroposfer’e (insan tabakaya) bırakacaktır. Bu çağ her şeyin
zihinsel süreçlerden geçeceği, hesaba kitaba geldiği,
sayısallaştırıldığı, ölçülebilir olduğu bir çağdır. Kant ile
birlikte, yeryüzünde kurumunu tesis etmemiş, mekânda
ve zamanda realize olmamış her tür fikir beş para etmemektedir artık. Hikayeler gene var olacak, ancak bu
sefer yeni bir tabakanın üzerinde bir özne inşa edilerek
oluşturulacaklardır. “Çünkü modern toplum, endüstrisinden edebiyatına, sanatından mimarisine, devletinden
ekonomisine bir “montajdı”... Napolyon modern usul ve
medeni kanunlarını aslında monte ettirmişti. Mühendislik montajdan ibaretti” (Baker, 2002, paragraf:1).
Sanat ve Koordinatlar başlığını taşıyan bu metinde, işin
‘sanat’ kısmı da burada başlamaktadır. Çünkü ‘sanat’,
‘sanatçı’, ‘sanat tarihi’, ‘estetik’ gibi kavramlar 18. yüzyıldan sonra ortaya çıkmaktadır. Ya da başka bir deyişle
sanatımsı, sanatçımsı, sanat tarihimsi, estetikimsi
oluşumlar, bu yüzyıldan sonra kurumlarını tesis ederek
modern toplumda farklı ve yeni bir biçimde görünürlük
kazanacaklardır. Ulus-devlet modeli ile bir makine gibi
işleyen modern toplumda bu makinenin, tıpkı doğa bilimlerindeki gelişmelerde görülen ‘başarı’ya benzer bir
biçimde tıkır tıkır çalışması öngörülmektedir. Modern
toplumun ulus-devlet modeliyle, bu sınırlar çerçevesinde işleyen modeli, elbette kurgusaldır; uluslar tinsel
oluşumlardır. Spinoza’ya göre “Doğa hiçbir zaman
uluslar, kastlar veya sınıflar yaratmaz, yalnızca bireyler
yaratır” (Baker, 2010, s.51).
Kurumlarla disipline edilecek bu toplumda kurgulanmış
insanın bedene ilişkin, arzu’ya ilişkin talepleri, dolayısıyla son derece önem kazanmaktadır. Çünkü aşkınsal
süreçlerin tartışılarak içkinliğe yol verildiği modern
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dönemde bir bedenin neler yapabileceği, nelere muktedir olduğu tam olarak öngörülememektedir. İşte bu sebeplerden ötürü Baumgarten’ın estetik ‘bilimi’, örneğin
Fransa’da ya da İngiltere’de değil de, feodal yapılarca
daha çok bölünmüş Almanya’da ortaya çıkmıştır. Aklın
tümellikleri ile duyunun tikellikleri arasında kurulmak
zorunda olan bir denge sorunu Almanya’da daha şiddetli
çıkmıştır ortaya. Modern yaşam ekonomik şemaları
olduğu kadar duyumsal şemaları da yaratmak ve ekonomik / kültürel kurumları aracılığıyla bunları disipline
etmek zorundadır.
Bundan sonra yaşananlar tasarlandığı gibi gitmemiştir.
Evet, modern disiplin kurumları belirlendikleri şekilde
inşa edilmiş, kopyalanıp çoğaltılmışlardır. Ve evet, tesis
edildikleri her coğrafyada oldukça hızlı bir biçimde
yaygınlaşmışlar, tüm dünya yüzeyine yayılmışlardır.
Özellikle 1. Dünya Savaşı sonrası birçok üçüncü dünya
ülkesi, bağımsızlığını ilan ederek modernizasyon sürecine girmiştir. Ama tüm bu olup bitenlerin devamlılığı
için gereken şartlar vardır. “Halkın ve ulusun kimliğinde, yani tinsel özünde, kültürel anlamlarla harmanlanmış bir toprak parçası, ortak bir tarih ve dilsel bir
cemaat vardır; ama daha da önemlisi, bir sınıf zaferinin
pekişmesi, istikrarlı bir piyasa, ekonomik yayılma
potansiyeli ve yatırım yapılacak, medeniyet götürülecek
yeni uzamlar vardır. Kısaca, ulusal kimliğin kuruluşu
sürekli olarak güçlendirilen bir meşruluğu, kutsal ve
parçalanamaz bir birliğin gücünü ve hakkını garanti
altına” almalıdır (Hardt, M., Negri, 2001, s.126). Kısacası
tüm sistem bir temsiliyetler biçiminde yürümektedir.
Ekonomik anlamda emekçi sınıf, sermaye ve devlet
arasında gelişecek ilişkilerin refah yaratıcı boyutu, bu
temsiliyetlerin geçerliliğiyle mümkün olacaktır. Kültürel
anlamda ise, ne yapabileceği tam kestirilemeyen bedenler, estetiğin, yüce kavramının işletilebilmesine bağlı
olarak uysallaştırılabilecektir. Ve olaylar bu şekilde
gelişmemiştir.
“Yeni binyıl başlarken yeryüzünde yaklaşık iki bin silahlı
çatışma vardı ve bu sayı hâlâ artıyor. Ulus-devletlerin meşru şiddet tekeli kadar egemenlik işlevleri de
inişe geçince sonsuz sayıda arma, ideoloji, din, talep
ve kimlik temelinde çatışmalar yükselmeye başladı”
(Hardt, Negri, 2004, s. 49). Günümüzde disiplin toplumları varlıklarını sürdürürken, denetim toplumları ya da
enformatik toplumlar denen farklı bir modele entegre
olmaktadırlar. Merkezin, ulus-devlet modelinin artık
geçerliliğini yitirdiği, disiplin denen olgunun bizzat
vatandaşa giydirildiği ve vatandaşın kendi denetimini
bizzat kendisinin üstlendiği farklı bir boyutta toplum
modeline geçilmektedir. Yeryüzünde feodal, kapitalist ve
enformatik toplumlar farklı dağılımlar içermekte, ancak
enformatik yapılara bağımlı hareket etmektedirler. En
gelişmiş toplum kavramı bulanıklaşmakta, böyle bir
toplum içerisinde dahi tiranlık, oligarşi ve demokrasi
birlikte varolmaktadır. Ekonomi alanında da benzer
biçimde feodal ve kapitalist üretim biçimleri süregitmekte, ama sonuçta bunlar post-fordist üretim biçimine

bağımlı hareket etmektedirler1. Ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel olan arasındaki geleneksel ayrımlar
giderek bulanıklaşmaktadır. Şimdi bir ‘şey’in koordinatları nasıl belirlenecektir? Örneğin “merkezi New
York’ta bulunan bir Fransız şirketinin Kazakistan’daki
kuyularından çıkardığı petrolü bir Alman şirketine sattığını düşünelim” (Hardt, Negri, 2004, s.186). Böyle bir
durumda “Ben neredeyim?” sorusu günümüzde coğrafi
bir değerden çok, etik bir değer taşımaya başlamıştır.
Bu etiğin içeriğinde “… toplumsal cinsiyet farklarının
ortadan kalktığı bir dünya değil, toplumsal cinsiyetin
önemli olmadığı (yani hiyerarşilere temel olmadığı) bir
dünya … ırklardan arındırılmış bir dünya değil, ırkın
önemli olmadığı bir dünya için mücadele…” (2004, s.242)
bulunmaktadır.

2. Kültürel Kodlar
Daha önce modern kurumların çoğaltılabilir bir karaktere sahip olduğundan bahsetmiştik. Örneğin ilk
olarak Paris’te yaratılan modern kurumların Fransa’da
çok kısa bir sürede yaygınlık kazandığı ve oradan tüm
Avrupa’ya yayıldığını görebiliyoruz. Bu kurumların hem
ithalinin, hem de ihracının bu toplumlar için oldukça
önemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat Osmanlı modernleşmesi dediğimizde, bu ithalat ve ihraç ne anlama
gelecektir?
“(Faucault) kurumların … birtakım teknik analojilerin
realizasyonu yoluyla yalnızca çoğalmakla ve yaygınlaşmakla kalmayıp, birbirlerini koşulladıklarını, taklit ettiklerini,
dürttüklerini, güçlendirdiklerini [kaydetmiştir].
... kurumlar birbirini taklit eder, birbirlerinden ilham alır,
ithal edilirken genel bir model, Foucault’un deyişiyle “diyagram” ortaya çıkar; bu diyagramın söylemi ve eleştirisi
eş ölçüde içinde saklıdır ve dolayısıyla ithal edilirken
eleştirisini, yani anlatılabilir deneyimler bütününü bir
söylem olarak barındırmayabilir. Bu Osmanlı modernleşmesi sırasında ve sonrasında bu coğrafyada yaşamayı hâlâ
sürdürdüğümüz temel sorunlar arasındadır: kurumlar ithal
edilmektedir ama mantıkları, yani Kantçı deyişle şemaları,
yani nasıl üretildiklerinin bilgisi ve sezgisi ithal edilmeden;
kurumlar ithal edilmektedirler ancak içkin eleştirilerin-

1

“Sahra-altı Afrikası gibi hiyerarşinin en alt bölgeleri sermaye
akışlarından ve yeni teknolojilerden tam anlamıyla dışlanmıştır ve bu yüzden bu bölge insanları açlık sınırında yaşıyor.
Küresel hiyerarşide orta düzey konumlar için rekabet
endüstrileşme üzerinden değil, üretimin enformatikleşmesi
üzerinden yürütülüyor. Hindistan ve Brezilya gibi, değişik
ekonomileri içinde barındıran geniş ülkeler, eşzamanlı
olarak her düzeyde üretim sürecini -enformasyon temelli
hizmet üretimi, modern endüstriyel mal üretimi ve geleneksel elişleri, tarım ve madencilik- destekleyebilir. Bu üretim
tarzlarının düzenli bir sırayla birbirini takip etmelerine gerek
yoktur; tersine bunlar birbirine karışır ve yan yana var olurlar. Bütün bu üretim tarzları dünya pazarının ağları içinde ve
enformasyon temelli hizmet üretiminin tahakkümü altında
varlığını sürdürüyor” (Hardt, M., Negri, A. (2001). İmparatorluk. Abdullah Yılmaz (Çev). İstanbul: Ayrıntı. s. 300).

den haberdar bile değiliz. Söz ile fiziki dünya arasındaki
mesafenin bu denli açılması kurumların çok “kolaycı” bir
kabulünün yanı sıra, onlara yönelik eleştirilerin de zorlaşmasına yol açabilir. Mesela Rusya, Batı’dan ithal etmiş
olduğu kurumları yeniden üretebilmek, kendi sistemine
göre meşrulaştırabilmek konusunda bütün yeteneklerini ve enerjisini seferber edebilmişti. Yarı-doğulu ülkeler
olarak paylaşabilecekleri çok sayıda ortak noktaya rağmen
Osmanlı-Türkiye tarzı bunu ihmal etme gafletine pek erken
düşmüş görünüyor.
Osmanlı ve Türkiye “continuum”u 2 -yeterince süreklilik olduğunu varsaydığımız ölçüde- modernleşme, Batılılaşma,
ve... ne diyelim, “gecikme” üçgenini kurumları ithal ederek,
ancak eleştirilerine geçit vermeyerek kurmuş görünüyor.
Kantçı fikriyatın Osmanlı-Türk dünyasındaki çok ciddi bir
eksikliği Türk modernleşme tahayyülünün güçsüzlüğüne
çok ciddi bir damga vurarak, yol ayrımına girilmiş İslâm’ın,
tahakkümcü gelenekselliğin, yarı-feodal yaşam tarzlarının
çok rahat eyyamcılığına 3 olanak sağlıyor” (Baker, 2005,
s.106-108).

Türkiye modernleşmesinde ithal edilen kurumların
içinde saklı bulunan eleştirileri, anlatılabilir deneyim
parçaları, mantıkları, şemaları, nasıl üretildiklerinin
bilgisi ve sezgisi eksiktir. Bu eksikliğe bir tür çatlak,
boşluk demek de mümkündür. Bu yarık ve çatlakları
somut olarak gösterebilecek sanat edimleri mevcuttur. Örneğin xurban 4 kolektifinin Mayıs 2007 yılında
Birikim Dergisi’nin 217. sayısı içerisinde 4 sayfada yer
alan yapıtları “T.C. Anıt Yarık” başlığını taşımaktadır 5 .
Kolektif, bu çalışmalarında neye odaklandıklarını şöyle
açıklamaktadırlar:
… başkentin göbeğinde Güven parktaki Güvenlik Anıtı’na yeniden bakıyoruz. Heykel, Türklük ile övünmeyi, çalışkanlığı
ve güveni simgelemek üzere, 1931 yılında modern Ankara’nın plancısı ve mimarı Avusturyalı Clemens Holzmeister
himayesinde yine Avusturyalı heykelci Anton Hanak tarafından yapılmaya başlanmış, Hanak heykeli bitiremeden
öldüğü için 3. Reich’ın resmi heykelcisi Alman Jasef Thorak
tarafından bitirilmiştir. Küçük bir dipnot olarak belirtelim ki
Josef Thorak’ın Avrupa’daki birçok heykeli Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle 2. Dünya savaşından sonra imha
edilmişti. Şimdi, heykelin bu ayan beyan Nazi bağlantısını
bir kenara bırakıp, kabartmalardaki Meryem Ana ve İsa
benzeri figürleri, çalışan köylüleri, çiftçileri, demir döken
işçileri, ressamı, heykeltıraşı, askerleri ve çocuklarını taşıyan kadınları yorumlamadan es geçip, yüzeyindeki pisliğe
ve çatlaklara dikkatinizi çekmek istiyoruz. (http://www.
xurban.net/scope/non.monumental/index.htm)

xurban kolektifi işte tam bu noktada, Güvenlik anıtının
çatlaklarından yola çıkarak ‘anıt-karşıtı’ bir görüşü öne
sürmektedirler. Bu oldukça özgün bir görüştür. Çünkü

2
3
4
5

Lat. sürekli olan, devam eden
çıkarcılık, mefaatçilik
2000-2012 yılları arasında faaliyet göstermiş ve 2012
yılından itibaren üyelerinin bireysel olarak çalışmalarını
sürdürme kararı aldığı, merkezi bulunmayan sanat kolektifi.
http://www.birikimdergisi.com/sayi/217/tc-anit-yarik
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Tanzimat’la başlayan modernizasyon sürecinde, örneğin
heykel müessesesinde eleştirelliğin ortadan kalktığı bir
an’ı dile getirmektedir. Varolan eleştirelliğin içerisinde
soru ve cevap arayışlarında, cevaplar, sürekli olarak
anıt’tan yana seçilmiştir. Oysa sorunun kendisinin
yanlış olabileceği kimsenin aklına gelmemiştir. xurban,
‘anıt-karşıtı’ kavramını şöyle geliştirir:
Anadolu’yu da içine alan Ortadoğu’nun türlü acılardan sonra yoğunlaşmış uzun geçmişi özel bir anlam ifade ediyorsa,
bunun sebebi Homer’i de, klasik olanı da öncelemesidir.
Tarih-öncesi yerleşimin anıt-karşıtı / hiyerarşi-karşıtı
mekansal örgütlenmesi halkın ruhunu hala sessizce dile
getirip gözden yiterken iz bırakmaz. Her ölümlü gibi parçası
olduğu toprağa karıştıkça işaret olarak geride bir höyük
kalır, yani çiçeklerle kaplanmış bir mezar (örn: Çatalhöyük).
Bu durumda kanımızca Anıt’ı yeniden tanımlamak gerekir.
Aradığımız şey yorumlanacak ve açıklanacak bir nesne değildir, fakat binlerce suskun iz’in tanımlanması ve birbirine
bağlanması gerekir. Anıt, mekanı kaplar; tutarlı bir içsel
yapıya ve sürekli bir varoluşa karşılık gelir. Bizi ilgilendiren
anıt ise kendiliğinden Anıtsal (heybetli) veya ‘güçlü’ değildir,
hükümdarların zaferlerini veya ilksel olanı yüceltmez.
(http://www.xurban.net/scope/non.monumental/index.htm)

Rosalind Krauss’a göre heykel, evrensel değil, tarihsel
sınırları olan bir kategoridir (2002, s. 104-105). Ancak 19
yüzyılın sonlarında Avrupa’da anıt mantığı zayıflamış,
ama bu, aşama aşama gerçekleşmiştir. “… anıt mantığı
eşiği geçilip onun negatif durumu denebilecek bir şeye
-bir tür yersizliğe ya da evsizliğe, mutlak bir yer kaybına- yani modernizme girilir, zira heykel üretiminin modernist dönemi tam da bu yer kaybıyla bağlantılı olarak
işler ve anıtı bir soyutlama, işlev bakımından yersiz ve
büyük ölçüde kendine gönderen katışıksız bir işaret ya
da kaide olarak üretir” (s. 105). Krauss’un ‘anıtın negatif
durumu’ olarak işaret ettiği şey ile xurban kolektifinin
‘anıt-karşıtı’ kavramı arasındaki fark elbette birbirleriyle kıyaslanamaz. Ancak, bu bakış açılarının içerikleri arasındaki fark da, aslında yukarıda değindiğimiz
“heykel kurumu paketinin ithal edilirken bizlere ‘eksik’
ulaşması” ifadesinde birleşirler. Avrupa kültüründe
yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan heykel kurumu da
sonuçta kendi paketinde aşkın, ‘ayrıcalıklı an’lara ayırdığı formlarını uzun bir süre sonunda içkin ve ‘herhangi
bir an’ın formlarına dönüştürebilmiştir.
Bir başka bakış açısından, Claude Gintz’e göre de heykel
bugün anıştırıcı temsil işlevini yitirmiştir, ama bu onun
anıtsallığını ortadan kaldırmamış, aksine yaygınlaştırmıştır: “Yontunun anıtsallığı kimi binalarda, özellikle
de işlevi anıt tanımına tam anlamıyla uyan ve ‘kimi kişi
ya da nesnelerin anısını ölümsüzleştirmeye adanmış’
müzelerde” sürmektedir (2010, s. 53). Anıt kavramını
mimarinin de ötesinde yaygınlaşmış bir kavramsallaştırma içinde ele aldığımızda karşımıza muazzam bir
dikilitaşlar çağı çıkar. Modern kentler bir anıtlar geçidi
sunmaktadırlar bize. Kent içerisinde hangi güzergahı
seçersek seçelim karşımızda müzeler, dev adalet sarayları, otel zincirleri, alışveriş merkezleri, tatil köyleri,
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rezidanslar, baz istasyonları birer anıt gibi dikilmektedirler. Bizlere her adımımızda neyi söylemek istemektedirler, “Ben neredeyim?” sorumuza nasıl cevaplar
sunmaktadırlar? Tomar halindeki eski çağ haritalarında
bir güzergâhın konaklama noktaları biçiminde karşımıza çıkan anı imgeleriyle karşılaştırdığımızda bu anıtlar
bolluğu da neyin nesidir? Hafızamız bu kadar kısalmış
olduğu için mi anıta doyurulmaya çalışıyoruz? Ve hepsinden önemlisi, hatırlamak istediklerimiz gerçekten de
bunlar mı? Son olarak, yüzümüzü tekrar ‘anıt’a döndüğümüzde Güvenlik Anıtı’nın anısı bizim için nedir?
Her şey şimdiki zaman içinde, o ana dair olarak kurulmuştur, gelecek de. Mekanlar bu hatırlama anını sürekli
akılda tutmak için kurulmuştur. Gelecek fikri yakalanmıştır,
unutulmamalıdır. Anıtsallık buna yarar. Oysa ki hatırlama
akılda tutmadan farklıdır. Hatırlama ancak unutma ile
mümkündür. Unutmak - hatırlamak - tekrar hatırlamak
üzere tekrar unutmak. Ancak bu şekilde hatırlama anları
her şeyin baştan yeniden kurulduğu özgürleşme anları
olabilir. Ankara geçmişin unutulup geleceğin hatırlandığı
bir özgürleşme anında kurulmuştur. Ama unutmayı unutmuştur. Şimdinin akıp gitmesine izin vermek yerine şimdiki
zamanı geleceğin tahakkümüne almak, hatırlamanın
yeniden hatırlanmak üzere unutulup gitmesine izin vermek
yerine hatırlanılanı sürekli akılda tutmaya çalışmak. Ankara (en azından bir süre için) hatırladığı şeyi aklında tutmayı
becermiş, ama varlığını borçlu olduğu, ve tekrarlanabilirliği ancak hatırlananı unutmakla mümkün olan, hatırlama
anının ta kendisini unutmuştur (Özgün, A., Ocak, E. 1997).

Demek ki modern anıtlar bizlerde herhangi bir yaşantı
deneyimine geçit vermeyen, sadece ‘unutulmaması
gerekenler’ listesine benzer, işaret parmağının kaldırılarak gösterildiği buyruklara daha yakınlar. Daha çok
birer tabela gibiler ve bu şekilleriyle turizm yaşantısına
yakın bir yerdeler. Turizm, herhangi bir canlı deneyimin asla yaşanmayacağının teminatı gibidir. Güzergah
üzerinde karşılaşılabilecek ‘gerçek yer’ler, el kitaplarındaki kısa metine sığdırılabilmektedir. Bir uçakta pilot,
“Uçağın sağ tarafından, Lizbon kentini görebilirsiniz”
dediğinde, “… aslında görünen bir şey yoktur: ... seyirlik
olan şey bir fikirden, bir sözcükten ibarettir” (Augé, M.
1997, s. 112).
Anıtların mimariye, mimariden de öteye yaygınlaştığı bir
güzergahı takip ettiğimizde Marc Augé, “Yer-Olmayanlar” kitabında ‘yer’ kavramını da yaygınlaştırarak onun
yerine ‘uzamın’ el koyduğunu belirtmektedir. Bu şekliyle
anıt kavramına artık yeryüzündeki büyük ve seyirlik
yeryüzü şekilleri de dahil olmaktadır.
Ve eğer yerler’in, özgül bir şekilde yolculuğu tanımlayan
kullanımına ‘uzam’ adı verilecekse, seyrettiği şeyin doğası
onu gerçekten ilgilendirmeksizin, bireyin seyirci olarak
kendini duyumsadığı uzamların olduğunu da eklemek
gerekmektedir. Sanki seyircinin konumu seyirin esasını
oluşturuyormuş gibi, sanki, sonuçta, seyirci konumundaki
seyirci, kendi için kendisinin seyircisiymiş gibi. Turistik
amaçlı broşürlerin birçoğu, okyanusun sonsuzluğunu,
karlar altındaki dağların kavisli zincirlenişini ya da gökde-

lenlerle kaplı kentsel bir ufuk çizgisini dikkatle gözleyen,
yalnız ya da toplanmış, meraklı ya da temaşa etmekte
olan yüzlerin imgesini gezi meraklılarına önceden sunmak
suretiyle, bakışın böylesi bir geri dönüşünü, böylesi bir
dolambaçlılığını öngörür: sonuç olarak yalnız ondan söz
eden, ama bir başka isim taşıyan (Tahiti, Huez Alpleri, New
York) kendi imgesini, önceleyen imgesini öngörür. Gezginin
uzamı, böylece, yer-olmayan’ın ilk örneği [arketipi] olacaktır (Augé, M. 1997, s. 94).
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Bir gösteri toplumu içerisinde, kanılarla ve yoğun manipülasyonlar altında yolumuzu nasıl bulacağız? Öncelikle
kendi ‘yer’imizin hafıza oluşturucu anıtları, yolumuzu
bulmada hiç de sağlıklı sonuçlar verememektedir.
“Büyük sanat ve medeniyet eserleri -tıpkı pramitler
gibi- ancak çokluğun acıları ve köleleştirilmesi bedeliyle yaratılabilir” (Lövy, 2007, s. 67). Hiyerarşi-karşıtı,
Anıt-karşıtı bir yaklaşım bizlere daha özgürleştirici bir
yolu vaat ediyor.
Balıkların hafızalarının 3 saniye olduğu bilinmektedir.
Bu onların bir zarafeti olarak de değerlendirilebilir. Çünkü nerede bir tarih varsa, orada sorunlar var
demektir. Balıkların tarihi yok. Onlar, güzergah olarak
seçtikleri yolun bizzat kendisini yaşıyorlar. Üzerlerindeki pullar, suyun akışkanlığıyla birlikte aynı şarkıyı
söylüyor. Bizlerin seçtiği güzergâhta ise “tarihin havını
tersine taramak” (Lövy, 2007, s. 59) zorundayız. Bunu
yapabilmenin tek yolu ise, kurban edilenler, kıyımdan,
katliamdan, soykırımdan geçirilenler, ezilenler için
dikilen gölgesiz anıtları takip etmek olacaktır.

Augé, M. (1997). Yer-Olmayanlar (Üstmodernliğin Antropolojisine
Giriş). Turhan Ilgaz (Çev.). İstanbul: Kesit.
Baker, U. (2002). Video Üstüne. http://www.korotonomedya.net/
kor/index.php?id=21,147,0,0,1,0
Baker, U. (2005). Siyasal Alanın Oluşumu Üzerine Bir Deneme.
Ankara: Paragraf.
Baker, U. (2010). Duygular Sosyolojisine Doğru. Harun Abuşoğlu
(Çev.). İstanbul: Birikim.

Gintz, C. (2010). Başka Yerde, Başka Biçimde, Muna Cedden (Çev.).
Ankara: Dost.
Hardt, M., Negri, A. (2001). İmparatorluk. Abdullah Yılmaz (Çev).
İstanbul: Ayrıntı.
Hardt, M., Negri, A. (2004). Çokluk. Barış Yıldırım (Çev.). İstanbul:
Ayrıntı.
Krauss, R. (2002). Mekâna Yayılan Heykel. Sanat Dünyamız, 82,
104-105.
Löwy, M. (2007). Walter Benjamin: Yangın Alarmı (“Tarih Kavramı
Üzerine” Tezlerin Bir Okuması). U. Uraz Aydın (Çev.). İstanbul:
Versus
Özgün, A., Ocak, E. (1997). Kent, Görüntü, Bellek
http://www.korotonomedya.net/kor/index.php?id=6,63,0,0,1,0

321

322

08-11 Nisan April 2015
Arş. Gör. Meltem KARAKUYU
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü //
Uludağ University, Faculty of Education, Department of Fine Art Education
meltemkarakuyu@gmail.com

Öğr. Gör. Aysun YÜREKTEN
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü //
Uludağ University, Faculty of Education, Department of Fine Art Education
yürekten@uludag.edu.tr

Öğr. Gör. Alper BİLSEL
Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü //
Uludağ University, Faculty of Education, Department of Fine Art Education
abilsel@uludag.edu.tr

ÖZGÜN BASKIRESİM TEKNİKLERİNDE
ALTERNATİF ARAYIŞLARİ
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ÖZET ABSTRACT
Görsel sanatlar, dünyada birçok sanatçı, sanat eğitimcisi ve öğrenci tarafından ortak dil olarak kullanılmaktadır. Özellikle fotoğraf ve özgün baskıresim sanatına
olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Birbirinden farklı
görünen bu iki sanat türünün kesiştiği en önemli nokta
ise eserlerin çoğaltılabilmesi bakımından benzerlik
göstermesidir.
Kökeni eski Yunanca ve Latinceden gelen “Grafik”
sözcüğü; yazı, resim ve çizgi anlamına gelmektedir.
Grafik sözcüğünün dilimize kazandırılmasından önce
bu terim yerine “yazı” kelimesi kullanılmaktaydı. Bu
nedenle Aslıer (1989), “grafik sanatlar” denildiğinde;
yazılmış, çizilmiş, baskı amacıyla resmedilmiş özgün
resimler ve bunların çoğaltılmışları olarak anlaşıldığını belirtmektedir. Fotoğraf sözcüğü ise yine aynı
şekilde, eski yunanca fotos ışık, aydınlık ve grafein,
çizmek, kazımak, resim yapmak, yazmak sözcüklerinden birleştirilerek türetilmiş bir isimdir. Kelime
anlamı, ışık yardımı ile iz bırakmaktır.
Günümüzde birçok sanatçı yeni ve farklı tekniklerle
eser üretmektedir. 1842 yılında İngiliz bilim adamı ve
gökbilimci Sir John Herschel tarafından bulunan cyanotype fotoğraf baskı tekniği ve akabinde geliştirilen
Van Dyke brown tekniği halen birçok fotoğraf ve özgün
baskıresim sanatçısı tarafından kullanılmaktadır. Bu
baskı teknikleri geleneksel özgün baskıresim sanatı
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içerisinde de kendisine yer edinmiş ve özellikle yeni
nesil sanatçıların ilgisini kazanmış görünmektedir.
Bu alternatif baskı tekniklerini, bugün anladığımız
fotoğraf sanatı açısından artık katkısı olmadığı düşünülse de, geleneksel özgün baskıresim uygulamaları
açısından alternatif oluşturabilecek niteliktedirler.
Ulusal ve uluslararası birçok özgün baskıresim yarışması ve sergisinde kendilerine gereken yeri, önemi
kazanmış ve kabul görmüşlerdir. Ancak ülkemizdeki
birçok sanatçının veya sanat alanında eğitim alan
öğrencilerin bu tekniklerden yeterince haberdar olmadıkları düşünülmektedir. Bu araştırmada cyanotype
ve Van Dyke brown fotoğraf baskı tekniklerinin ortaya
çıkışı ve günümüzdeki kullanım alanları ele alınarak
ülkemizdeki özgün baskıresim sanatı açısından öneminin belirlenmesine çalışılmıştır.
Visual arts have been using as a common language
many artists in the world of art as a common language
is used by educators and students. Especially interest
in the art of photography and printmaking is increasing day by day. The most important common ground
of these two types of art works is the similarity in its
ability to reproducibility.
Graphic word origin from the ancient Greek and Latin is
meaning of text, picture and line. Before gaining word
of graphic in our language, word of writing was used
instead of the graphic term. Therefore Aslıer (1989) indicates “Graphic arts” is come to mean; written, drawn,
depicted in order to print paintings and reproduced of
these. Photo words in the same way, in ancient Greek
“fotos” and “graphene” is derived from light, bright and
to draw, to scratch, to paint, to write the words. Meaning
of the word is to leave the trail with the help of light.
Today, many artists are producing work with new and
different techniques. Cyanotype photograph printing
technique and soon after developed Van Dyke brown
technique found in 1842 by British scientist and astronomer Sir John Herschel are still using many photographer and printmakers. These printing techniques take
place in traditional printmaking techniques and arouse
interest of new generation artists especially.
Although believed to no longer contribute these alternatives printing techniques for contemporary photographic art, in terms of traditional printmaking practices are
capable alternative. Printmaking art works have taken
place, importance and acceptance to themselves in
many national and international printmaking competitions and exhibitions. However, many artists in our
country or in the field of art education students are not
sufficiently aware of these techniques is considered. In
this study, cyanotype and Van Dyke brown photo printing
techniques examined throughout beginning and areas of
usage in today. In this direction the importance of printmaking art in our country will be studied to determine.
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Cyanotype Baskı Tekniği
Günümüzde fotoğraf sanatçıları görüntüleri kolayca
basıp çoğaltabilmektedirler. Fotoğraf alanındaki dijital
gelişmeler düşünüldüğünde yüzyıllar önce icat edilen
fotoğraf baskı tekniklerinin şuanda geçersiz olduğunu
görebiliriz. Fotoğrafın ortaya çıktığı ilk yıllarda mükemmel görüntünün yakalanması için yoğun bir yarış
vardı. Bu alanda birçok uygulama denenmiş ve yetersiz
bulunmuştur. Bazıları çok yavaş bazıları çok pahalıydı.
Bazılarıysa zararlı kimyasallar içeriyordu. Fakat basit
olduğu düşüncesiyle göz ardı edilen bir teknik vardı ki
hem çok hızlı ve ucuz hem de güvenliydi. Bu tekniğe
cyanotype ismi verilmiştir (Fabbri, G., Fabbri, M., 2006,
s.7).
Prusian mavisi olarak da bilinen bu fotoğraf baskı
tekniği, ilk olarak 1842 yılında İngiliz bilim adamı ve
gökbilimci Sir John Herschel tarafından bulunmuştur. Cyanotype baskılar yoğun biçimde prusian mavisi
içermektedir. Almancada ise bu renk Berliner Blau
olarak anılmaktadır (Ware, 1999, s.21). Bu fotografik
baskı uygulamasının ismi çeşitli kaynaklarda, Blueprint,
Sun print, Ferroprussiate prints ve Iron print olarak da
geçmektedir. Prusian mavisi ilk modern pigment olma
özelliği taşımaktadır. Bu renk ilk olarak 1704 yılında
Almanya’nın renk ustası Diesbach kentinde üretilmiştir.
Berlin mavisi olarak bilinmesinin sebebi de budur. 1724
yılında sanatçıların kullanımına uygun hale getirilmiştir
ve icadından bu yana oldukça popüler olarak kullanılan
bir boyadır. Bu teknikle yapılan baskılarda monokrom
bir etki kazanılmaktadır. Fotoğrafçıların prova baskısı
için kullandıkları bu uygulamadan aynı zamanda mimarların da mimari planları kopyalamada faydalandıkları bilinmektedir. 20. yüzyılda ise mühendislik alanında
popülerlik kazanan bu teknik, büyük ölçekli kopya
üretiminde kullanılmıştır.
Herschel, demir tuzlarından (iron salt) meydana getirdiği solüsyonla fotoğraf kağıdını kaplayarak görselin
pozlandırılmasını sağlamış ve içeriğinde gümüş bulunmayan ilk fotoğraf baskısını elde etmiştir. Ultraviyole
ışınlarına duyarlı demir tuzlarının içeriğindeki potasyum
ferrisiyanür ve demir amonyum sitrat (potassium ferricyanide ve ferric ammonium citrate) bileşenleri baskıya
mavi rengi vermektedir. O dönemde bu baskı türünden
sadece mavi renk elde edilmesi dışında herhangi bir
olumsuzluk yaşanmamıştır. Fakat hala mükemmel
siyah-beyaz görüntüyü elde etmek konusunda yoğun
çabalar sarf eden fotoğrafçılar için, mavi renkten oluşan bu fotoğraf baskısı yeterince tatmin edici sonuçlar
meydana getirmemiştir.
Botanikçi Anna Atkins 1843 yılında cyanotype uygulamasını kullanarak İngiliz yosunlarının illüstrasyonlandığı bir kitap yayınlamıştır. Ona göre bu fotoğraf tekniği
ile yakalanan yosun görüntüleri taslak çizimlere göre
daha doğru, kesin ve net sonuçlar vermektedir. Atkins,
kendi üretimi olan bu kitabın ardından bitki görsellerinin
bulunduğpu bulunduğu birçok kitap yayınlamıştır. So-

nunda bu uygulama da kullanılması için özel kağıtların
üretimine başlanılmıştır. Cyanotype’ın içeriği Sir John
Herschel’in icadından bu yana çok fazla değişiklik göstermemiştir. Mike Ware, Cyanotype II veya Yeni Cyanotype isimleriyle uygulamaya birkaç gelişme getirmiştir.
Ware’in uyguladığı bu yöntemde solüsyon daha az boya
kusuyor, daha hızlı pozlandırılabiliyor ve renk yoğunluğu
uzun süre korunuyor. Fakat Herschel’in solüsyonuna
kıyasla daha karmaşık ve çok fazla zehirli kimyasal
içermektedir (Fabbri, G., Fabbri, M., 2006, s.9).

Van Dyke Brown Baskı Tekniği
Van Dyke brown baskının kökeni, 1800’lerin sonuna
yani fotoğrafın keşfedildiği ilk yıllara dayanmaktadır. Bu
teknik 1842 yılında Sir John Herschel’in icat ettiği cyanotype baskı tekniğinin bir uzantısı olarak da düşünülebilir. İsmini Flaman Ressam Van Dayk’ın resimlerinde
kullandığı ve dolayısıyla ismiyle ünlendiği kahverengi
yağlıboya pigmentine benzerliğinden dolayı almıştır.

Uzun yıllardır yinelenen geleneksel baskı tekniklerine
ek olarak bu tür alternatif tekniklerin uygulanmasının,
baskı sanatına farklı bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir. Bu düşünce doğrultusunda alternatif baskı
tekniklerinin ülkemizde yaygınlaştırılması gerektiği
kanısına varılmaktadır.
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Van Dyke brown baskı cyanotype baskı ile kullanım
kolaylığı ve ucuza mal edilmesi gibi birçok konuda benzerlik gösterse de mavi rengin aksine Van Dyke brown
baskıda zengin renk tonajları kazanmak mümkündür.
Yine de her iki teknikte, alternatif baskı teknikleri için
mükemmel icatlardandır ve her ikisinin de bir arada kullanımı mümkündür (http://www.lomography.
com/magazine/99294-beyond-the-blues-van-dyke-brown-printing).
İçerik olarak cyanotype baskıya benzeyen Van Dyke
brown baskı da cyanotype solüsyonuna ek olarak platin
ve paladyum bulunmaktadır. Van Dyke brown baskı
sırasında izlenecek yol cyanotype ile aynıdır. Baskı sonrasında solüsyonlu baskı su ile durulanır ancak baskının
sabitlenmesi işlemi hipo çözeltisi ile yapılır. Uzun yıllar
bu alternatif fotoğraf baskı tekniği zengin ton skalası
sebebiyle yoğun ilgi görse de, baskının kalıcılığı zaman
zaman tartışma sebebi olmuştur. Van Dyke brown baskıda kullanılan zeminin kalitesi önemlidir. Baskı yüksek
gramajlı suluboya kağıtlarının üzerine yapılabileceği
gibi pamuk, ipek veya keten içerikli kumaşlar üzerine
uygulanabilme özelliği de taşımaktadır. Sue Jenkins
bu tekniğin metal, ağaç, cam gibi farklı yüzeylerde de
kullanılabileceğini belirtmiştir (Jenkins, 2010, s.81).

Sonuç
Bu araştırmayla; dünyada ve ülkemizde kullanılan
alternatif baskı tekniklerinin belirlenerek çağdaş Türk
sanatına kazandırabileceği yeniliklerin değerlendirilmesinin yanı sıra cyanotype ve Van Dyke brown gibi
alternatif fotoğraf baskı tekniklerinin ülkemizdeki özgün
baskıresim sanatına kazandırılması ve tanıtmasına
çalışılmıştır.
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ÖZET ABSTRACT
Sanatın görselliği ile retoriği arasındaki ilinti, geleneklerinden kopuşu argümanlaştırma gayreti ile sanatı yeni kültürel bağlamlar içinde konumsal sıkıntılara
taşımaktadır. Sanat “değerleri, anlamları ve inançları
aktaran ve yansıtan önemli bir kültürel kurumdur” görüşü için kültürel kapsam artık sanat için bir arkaplan
oluşturabilmekte midir sorusu gündemdedir.
“Görsel sanatlar hangi sınırlara kadar kamusaldır”
sorusuna verilecek cevap, aynı zamanda, sanatın
bireyleri bir araya getirme potansiyeli ve bireyden topluma kadar tüm çevreleri yapılandırma kapasitesini de
yeniden işlemeyi gerektirmektedir. Kültürün kurumsal
yapısı ve sanatın kamusu ile ilgisinde okuryazarlık, sanatsal çözümlemenin de kamusuna odaklanmak durumundadır. Bir gelenek olarak sanat beslendiği kaynak
olan kültürü bir üst yapı olarak yeniden düşünmektedir. Bu bağlamda kültür sanat için çok parçalı ve çok
kapsamlı bir profil sergilemektedir. Özellikle kültürün
sol tarafına gelen tüm olgular, sanatın da tesir almasına zemin sağlamaktadır. Artık sanatın geleneği kültürün geleneği ile örtüşmek yerine, kültürlerin geleceği
ile ilişkilendirilmek ve yeniden konumlandırılmak
arzusundadır. Kültürler durağan değildir, kültürler tarafından üretilen sanat biçimleri de durağan değildir.
Kültür, açıkça ve fütursuzca, herhangi bir meta üretimi
sektöründeki üretim kurallarına uyan bir sanayi haline
gelmiştir. Kültürel üretim bir bütün olarak kapitalist
ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır.
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Bugünün sanatı, modernizmin taçlandırılmış kriterlerini, değer koyucu davranışlarını ve sonu –izmlerle
biten akademizmini yadsımayı tercih ederken daha
kaotik ve daha kültürel bir formasyonu öncelemektedir. Sanat ile kültür arasındaki bu yeni ilintinin tasviri
artık zorlaşmaktadır. Bu ilişkiyi çözümsel kılmanın
eylem biçimi olarak kültürel okuryazarlık ile sanatsal okuryazarlığa ait bileşke gündeme getirilmelidir.
Bir başka ifade ile sanatsal okuryazarlık ile kültürel
arkaplan ilişkisi, sanatın sanat ile çözümlenmesine
katkı yapabilir.
Kültürel okur-yazarlık, bir kültürün özelliklerini,
sosyal organizasyon, yasal sistemler, dini inançlar ve
sosyal bilimlerin ilgilendiği benzer konular açısından
çözümleme yeteneğini ifade ediyor olabilir. Sanatsal
okuryazarlık ise, hem kültürel okuryazarlığın hem de
sanatsal okuryazarlığın metodolojik kurgusunda etkin
olarak rol almalıdır. Kültürel olguların çözümlenmesi
bir sanatsal çözümleme süreci ile nitelik kazanabilir. Sanat ile kültür arasındaki bileşkenin sofistike
karakteri, sanatın sanatsal çözümlemesine olanaklar
tanımakta yeterlilik sergileyebilir.
Correlation between the visual of arts and its rhetoric,
the effort of the argumantation of disengagement from
the tradition conveys the art to the spatial shortage
in new cultural contexts. For the opinion of “the art is
an important cultural institution which transfers and
reflects the values, the meanings and the beliefs”,
question of can cultural context from now on create a
background for art is in agenda.
Answer to the question of “Visual art are public up to
what limit”, at the same time, requires art’s potential
to bring together individuals and also reprocessing the
entire environment configuration capacity from individual to society. With the relation of institutional structure
of the culture and the art of the public, literacy has to
also focus on the artistic analysis of the public. As a
tradition, the art re-consider the culture, which is the
source of feeding of the art, as the upper structure. In
this context, culture presents a very fragmented and a
comprehensive profile for the art. In particular, all facts
from the left side of the culture provide grounds to take
action also in the art.
Now, the tradition of the art rather than overlapping
with the traditions of the culture, desire to be associated
with the future of the culture and to be re-positioned.
Cultures are not stable, art forms produced by the
culture is also not stable. Culture, openly and brazenly,
has become an industry conform to the rules in the production of any commodity production sector. Cultural
production is an integral part of the capitalist economy
as a whole.
Today’s art, while preferring modernism crowned
criteria, value-setting behavior and denial of ending
with -ism of the academicism, is preceded by a more
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chaotic and cultural formation. Now, the description of
this new link between culture and art is getting more
difficult. The action as a form of this relationship in
the analytical, cultural literacy and junction of artistic
literacy should be brought to agenda. In other words,
the relationship between artistic literacy and cultural
background other words can contribute to the solution
of art with art.
Cultural literacy may mean the characteristics of a
culture, social organization, legal systems, religious
beliefs and the resolution capability for similar topics
of interest to the social sciences. The artistic literacy,
must actively take a role in methodological fiction of
both cultural literacy and the artistic literacy. Analysis
of cultural facts may be clarify with an artistic quality
analysis process. Sophisticated character of the junction between culture and art can demonstrate competence in enablement of the artistic analysis of the art.

Giriş
Sanatın yeni evreni, yeni ekoloji ve yeni etkileşim kapsamlarını işlemek için kendi motivasyonlarını kendine
referanslandırarak sağlama eğilimi sergilemektedir.
Kültürün ‘tekno-kültür (techno-culture)’, bilimin ‘tekno-bilim (techno-science)’ ve sanatın da tekno-sanat
(techno-art) olarak evrilmesine hem gerekçe olan hem
de potansiyel olan teknoloji, bir çok olguda dikkat çektiği
gibi bir okur-yazarlık (literacy) metodolojisini de ayrıca
zorlamaktadır.
Sanatın modernist standartlarının temsil ve tasarım
odaklı yöneylem karakteri, postmodernist dönemin
uzlaşım odaklı tekeylem kitleselleşmesi ile dönüşüm
yaşamaktadır. Sanat için önem, kendine dönük projeksiyonlarda gizli etkileşimlere stratejik statüler kazandırmaktan ötede konumlanmaktadır. Çağdaş sanatı
çözümlemek için sanatın olanaklarını dikkate almak
gündeme getirilmelidir. Özellikle yeni sanat ile eski
yöntemlerin çözümsel mekanizmada müşterek kılınmasının gereksizliği kabul edilmelidir. Sanatın sanatsal
çözümlemesinin mekanizması da sanatın kapsamına
bağlı olduğu kadar sanatın kapsayanına da bağlı olabilir.
Bir başka ifade ile sanat, kendisinin içinde üretildiği
kültürden izdüşüm alan yöntemleri okuryazarlığın icabı
olarak düşünmesi gerekliliği tartışılmalıdır.

Çağdaş Sanat
Sanat uzun bir zamandır sosyolojik değeri ile kitlesel
ederi arasında bir savaş yaşamaktadır. Bunun anlamı;
artık sanatın toplumsal nosyonunda geleneksel-rasyonel kalıp ideolojilerinin beslediği yönelim ve iştirak
anlayışına karşı kitlesel ve çağdaş manipülatif eylemlerin ve kabullerin yer almasıdır. Sosyal değerler ve
anlamların ‘uygun sanat eleştirisi ve sanat eğitimi için

gerekliliği’ (Nadaner, 1984, s.26) içinde sıkışan sanatın
yeni kamusu olarak, ‘kitlesel tesir icrasına esir tüketimler’ ile karakterize edilen halk kurgulanmaktadır. ‘Sanatçı, günümüzde geçmiş dönemlere kıyasla daha çok
yabancılaştırılmış ve yalıtlanmıştır. Eserlerinin konusu
da, yalnızlaştırılmış birey ve insan varoluşuna yabancı
bir toplumsal örgütlülüktür’ (Wolf, 2000, s.18). Sanat
eserlerinin kapsamı ile kamusal sınırları arasındaki rol
konumunu belirleyen kişi sanatçı değildir. Miles’ın da
(1997) vurguladığı gibi tüm sanat hangi ölçüye kadar
“kamusaldır” (s.6). Bunu betimlemek için modernizm
ile postmodernizm arasındaki farklar ilgisinde sanatın rolüne göz atmak gerekmektedir. Modernizmin
öncesi de dahil olmak üzere tüm modernizmde sanatın
‘temsil’ üzerine oturan bir misyonu vardır ve böylece
sanat da bir anlamda kendi kendinin süjesi haline gelir’
(Danto, 2010, s.29). 20. Yüzyılın başlarında ise ‘tasarım’
ve buna bağlı olarak da pedagojik anlamda ‘yaratıcılık’
ön plana çıkan sanatsal kapsamlar olmuştur. Tasarım,
özellikle 21. Yüzyıla kadar sanatçının yaratıcılık, keşif
ve yenilik arayışlarının bir gereği ve sanatsal kimliğinin
ispatı olmuştur. Ancak bugün temsil ve tasarımın yerini
alan ‘uzlaşım’ kavramı, tamamıyla kamuya yöneliktir ve
kitleseldir. Toplumsal değildir. Bu süreçte sanatçı kendi
kendini tasfiye etmiştir.
Görsel Sanatlar ve Kültür incelemesinde Jefferson
(1987) ‘görsel sanatların, insanoğlunun başarılarını
kayıt altına aldığı için insanların değerleri ve inanışları,
ürettikleri sanat biçimlerinde, kendilerine özgü şekillerde ortaya konulduğunu’ ifade ederken (s.41), bugün için
Freedman (2003), ‘görsel sanatların, bireylerin, kendileri aracılığı ile fikirleri ve duygularına şekil verebildikleri
ve bireysel başarılar aracılığıyla kişisel tatmin elde
ettikleri bir araç olduğunu’ (s.166) vurgulayarak, sanatın
tatmin aracı olarak dönüşümüne dikkat çekmektedir.
Çağdaş sanatın toplumsal stratejilerine karşılık bireysel
stratejiler içermesinin de tek gayesi, sanatsal meta ve
buna bağlı ekonomilerin zorlama motivasyonlarıdır
diyebiliriz. Söz konusu zorlama, çağdaş sanatın sahip
olduğunu iddia ettiği bir nitelik ve kimliğe ,ilişkin vargılarımıza da olumsuz tesir etmektedir. Çağdaş sanatın ya
da bir diğer adlandırmayla postmodern sanatın temel
saplantısı olarak değerlendirebileceğimiz modernizm,
sanatsal çözümlemenin de gelenekselliğine dönük
pratikleri hala değerli görebilmektedir. Danto’ya (2010)
göre çağdaş sanat uzun süre ‘çağdaşlarımızın ürettiği
modern sanat’ olarak kaldı. Ama ‘Postmodern’ terimini
icat gereksinimiyle de ispatlandığı gibi, bu düşünce tarzı
bir noktada tatmin edici olmaktan çıktı. Postmodern
terimi ‘çağdaş’ teriminin bir üslubu aktarmadaki görece
zayıflığını kendiliğinden ortaya koymaya başladı (s.34).
Bu aynı zamanda çağdaş sanatı daha kaotik bir görüntüye taşıyordu. Stallabras’ın (2009) buna cevabı ise, çağdaş sanatın kavranamayacak ölçüde karmaşık ve çeşitli
olduğu görüşü, sanat dünyasında yerleşik bir görüştür
ve her yerde duyulabilir. Çağdaş formların, tekniklerin
ve konuların çeşitliliği gerçekten insanı sersemletiyor.

Çevrimiçi sanatın bilgisayar denetimli ses ortamlarına
kadar her şeyi kapsayabilen ‘yeni medya’ ile enstalasyon, resim, heykel ve baskı gibi geleneksel mecraları
ezip geçmiş’ (s.135) olduğu yönündedir.

Sanatsal Okuryazarlık
Okuryazarlık (ing. Literacy) kavramı, özellikle pedagojik anlamda 1970’lerden beri bir gelişim içindedir.
Geniş kapsamlı alanlardan daha dar kapsamlı alanlara
kadar okuryazarlık; çözümleme, anlama, yorumlama,
değerlendirme gibi işlemlere sahiptir. Ne? Nasıl? Niçin?
sorularının hem nesnel hem de öznel cevaplarını içermektedir. Sanat, başlı başına bir okuryazarlık alanıdır
ve iletişim ve etkileşim gücü ile orantılı pratikleri kapsamaktadır. Okuryazarlıkta olduğu gibi sanatsal okuryazarlık da bir donanım gerektirir. Söz konusu donanım
sanatsal, eleştirel, pedagojik, kültürel ve dolayısıyla
sosyal anlamdadır. Sanatın kuramsal ve eylemsel doğası zaten potansiyelleriyle karakterizedir. Okuryazarlık
potansiyelleriyle sanatsal potansiyellerin örtüştüğü bir
okuryazarlık profilleri hakkında neler söylenebilir?
Çağdaş sanat modernizmin taçlandırılmış kriterlerini,
değer koyucu davranışlarını ve sonu –izmlerle biten
akademizmini yadsımayı tercih ederken daha kaotik ve
daha kültürel bir formasyonu öncelemektedir. Sanat ile
kültür arasındaki bu yeni ilintinin tasviri artık zorlaşmaktadır. Bu ilişkiyi çözümsel kılmanın eylem biçimi
olarak kültürel okuryazarlık ile sanatsal okuryazarlığa
ait bileşke gündeme getirilmelidir. Bir başka ifade ile
sanatsal okuryazarlık ile kültürel arkaplan ilişkisi, sanatın sanat ile çözümlenmesine katkı yapabilir.
Kültürel okur-yazarlık, bir kültürün özelliklerini, sosyal
organizasyon, yasal sistemler, dini inançlar ve sosyal
bilimlerin ilgilendiği benzer konular açısından çözümleme yeteneğini ifade ediyor olabilir. Sanatsal okuryazarlık ise, hem kültürel okuryazarlığın hem de sanatsal
okuryazarlığın metodolojik kurgusunda etkin olarak rol
almalıdır. Kültürel olguların çözümlenmesi bir sanatsal çözümleme süreci ile nitelik kazanabilir. Sanat ile
kültür arasındaki bileşkenin sofistike karakteri, sanatın
sanatsal çözümlemesine olanaklar tanımakta yeterlilik
sergileyebilir.

Çağdaş Sanatı Okumak Ve Yazmak
Çağdaş sanatı okumanın yolları üzerine bir kaç tespit
işlenebilir. Birincisi; Freedman (2003) yaklaşımında
olduğu gibi anlam yaratma süreci yaratıcıdır ve formal
ve teknik olmanın yanı sıra aynı zamanda yorumlayıcı
olan kavram ve becerilerin gelişimini içerirler. Kurgulardan interaktif bilgisayar oyunlarına, görsel kültür,
edebi biçimlerde, sanat çalışmalarının tamamlanışına
katılan izleyiciler seyirciye dönüştükçe, yaratma ve
izlemenin geleneksel sınırlarının üzerinden geçer.
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(s.40). Yani sanat ile olan temasın seyirsel olması, açık
yapıt olgusuna karşılık gelebilecek eylemin ne kadarına
orantılı bir anlam yükleme olabilir. İkincisi; Stallabras
(2009) ele alınışındaki gibi sanatın nihai amacı, eğitimli
izleyicilerini, demokrasinin yozlaşmasına, medyanın
manipülasyonlarına, hiç ara vermeyen rahatsız edici
ticari propagandanın yarattığı zihinsel kirliliğe rağmen hala kendileri olduklarına, kendilerini ve özgürlüklerini tahribattan koruduklarına inandırmak mıdır
(s.164). Sanat izleyicilerinin eğitimli olması okuryazarlık
donanımlarına tamamıyla sahip olduğunu gösterir mi?
Üçüncüsü; Connor’a göre imgeler ve nesnelerin anlamını ve hakikiliğini belirleme gücü, bireysel sanatçı ve
yaratıcının ellerinden sökülüp alınmış ve izlerkitlelerin
sonsuz derecede çoğulcu ve öznel alanına bırakılmış
mıdır (Connor’dan aktaran Bennett, 2013: 61). Bir başka
deyişle imgelem ve sanat nesnesinin inandırıcılığının
kitlesel algılardaki basit ama genelleme niceliğine
muhatap uzlaşımın kamusu olarak mı değerlendireceğiz? Dördüncüsü; Murray’ın (2012) altını çizdiği
biçimiyle yapıtının yapısı bakımından kültür, sanat
yapıtının dıştaki bir gerçekliği temsil etmesini sağlayan bir bütün oluşturur ve bu süreç gerçek perspektifi
ya da ikizini tekniğinin merak uyandıran yakalama
teknikleriyle daha da verimli hale getirilmesine olanak
tanır mı (s.47). Gerçekliğin temsilinde temsil edilenin
gerçekliğine ilişkin şüphenin varlığı, okuma edimine
hangi kültürel izdüşüm ile yansıyacaktır? Beşincisi ise;
‘yeni kültürel form olarak sanat veritabanları’ başlığı ile
Lovejoy’un (2004), bir veri tabanının milyonlarca kayıt ve
dökümanın yeniden organize edildiği ve sınıflandırıldığı
ve hızlı bağlantılı araştırmaların yazılım programları
olarak dikkate alındığı tespiti ile dikkat çekilen tekno-bilim, tekno-sanat ve akabinde tekno-kültür şeytan
üçgeni midir? (s.164). Tekno-kültür bir yazılım yayılımının estetik beklentilerinin kitlesine tekabül ediyor
ise, tekno-sanat okuryazarlığının kültürel altyapısı
ne olacaktır? Lavejoy’un (2004) ‘yeni alfabe’ başlıklı
incelemesine ele alınan dijital informasyon olarak ses,
metin ve görüntülerin, dijital teknolojileri alet ve iletimin
her ikisi olarak evrensel bilgisayarları disiplinlerin
birbirleriyle yakınlaşmasında katalizör olma özelliğine
sahip gördüğü (s.157) teknoloji mi? Ya da, anlatı, üslup
ve metinlerarasılık başlığı altında üslubu inceleyen Schirato ve Webb’in (2004), bilinmiş hikayeler, teamüller,
karakterler ve diğer elemanların sınıflandırılmasının
bir prensibe bağlı olmasının işlenmekte olduğu (s.91)
sanat mı? Yoksa Rutsky’nin (1999) ifadesiyle, teknolojik
şuursuzluk, ki bu, Batı teknolojik modernizmi ve bunun
dışındakilerinin her ikisiyle de bağlantılı durumların
teknolojik farklılık (ötekilik) ve kültürel farklılık (ötekilik)
için geçerli bir tekno-kültürel şuursuzluk ifadesi olarak
gündeme getirildiği (s.136) kültür mü? Cevap aslında zor
değil. Çağdaş sanatın en önemli okuryazarlık sıkıntısının betimlenmesine potansiyel olan sanatın sanatsal
çözümlemesinin, kendine, kültürü ve dolayısıyla kültürel
okuryazarlığı/okuryazarlıkları eksen alarak yöneylem
oluşturması kaçınılmazdır.
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Tekno-Kültür ve Kültürel Okuryazarlık
Sanat ve toplumun temas kurmasından dinamik alan
kültür için bugün farklı karakter açılımları söz konusudur. Sanatın topluma yabancılaşması ya da böyle
algılanması bile yine kültür odaklı izahlarda ele alınabilmektedir. Bu durum, özellikle kültürün sol tarafına yerleştirilen ve kendini çok süratli olarak kültürel bir olguya dönüştüren kültür türlerini sanat ile ilişkilendirmek
isteyen bizim gibi akademisyenleri ayrıca zorlamaktadır.
Burada tekno-kültürün çağdaş sanat adına sahip olduğu
içerikler önemli görülmelidir. ‘Her algının ve anlamın
fizyolojik, psikolojik ve bunların da üzerinde kültürel
içerikli olarak değerlendirilmesi’ (Schirato-Webb, 2004,
s.15); ‘tekniklerin artıp sanatsal deneyim büyüdükçe,
teknoloji ve sanat formu arasında sofistike bir ilişkinin
geliştiğinin düşünülmesi’ (Carver-Beardon, 2005, s.167);
ve ‘kültürlerin durağan olmadığı, kültürler tarafından
üretilen sanat biçimlerinin de durağan olmadığının’
(Davenport, 2000, s.372) kabul edilmesi gibi yaklaşımlar,
sanatsal okuryazarlık ile kültürel okuryazarlık arasındaki ilişkinin de kültürel kapsam içinde ancak çözümlenebileceği vargımızı güçlendirebilmektedir.
Ancak Broudy (1990) için kültürel okur-yazarlık, bir kültürün özelliklerini, sosyal organizasyon, yasal sistemler, dini inançlar ve sosyal bilimlerin ilgilendiği benzer
konular açısından çözümleme yeteneğini ifade ediyor
olabilir. Bu nedenle, “klasik okuryazarlık” ile “kültürel
okuryazarlık”ı birbirinden ayırmak işe yarayacaktır
(s.10). Çünkü son derece dinamik ve değişken nitelikleri
bünyesinde barındıran ve çağdaş kültürün adeta doğası
niteliğinde olan ve tutarlılığını kamusal tesirlerde inşa
eden yeni kültür-ler, eski kültür-lerden daha kompleks
ve komplikedir diyebiliriz. Cushe’a (2013) göre kültür
analizi bugün de geçerliliğini kaybetmemiştir ve sosyal
bilimlerin öğretilerini gözden yitirmemek kaydıyla,
çağdaş dünyada geçerli olan sembolik mantıkları açıklamakta hala yeterliliğini korur (s.12). Baudrillard ise
çağdaş kültürü çözümlemek için, sanal gerçeklik önem
kazandıkça zaman ve mekan konusundaki düşüncelerimizi tersine çevirmek gerektiğine vurgu yapar (Baudrillard’dan aktaran Murray, 2012(2), s.49). Yani zaman ve
mekan yeni kültürel formlar içinde sanal gerçekliğe ait
yeni boyutları ifade etmektedir.
Adorno’ya (2011) göre kültür, ‘açıkça ve fütursuzca, herhangi bir meta üretimi sektöründeki üretim kurallarına
uyan bir sanayi haline gelmiştir. Kültürel üretim bir bütün olarak kapitalist ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır.
Kültür artık bugünün bozulmuş ütopyası uğruna mutluluk vadinden vazgeçer. Bu bugünün ironik temsilidir’
(s.19). Kültürün dağınık ama tesirli görüntüsündeki ironi, bilgi-lenim sistemleri ya da sanal gerçeklikle ilintili
teknolojik boyutun gücünü de onaylamaktadır. Heim’ın
(1998) vurguladığı gibi ‘çağdaş kültür, giderek daha fazla bilgi sistemlerine dayanmaktadır, böylece, sanal gerçekliğin güçlü anlamıyla pek çok şey için bir örnek yada
özel bir model olarak işin perde arkasında durduğunu

yada basit anlamıyla, her yerde birden ortaya çıktığını
görüyoruz. Sanal gerçeklikte ilk adım, güçlü anlamıyla
sanal gerçekliğin anlamı konusunda net olmaktan geçiyor’ (s.3). Klasik tüketim kültürünün nesnel yönelimlerinin aksine çağdaş kültür-ler-de tüketim daha algısal
ve motivasyonel düzeyde sanal gerçeklikle ilinti içinde
olmaya başlamaktadır. Bu da bir tür deneyim adı altında
tüketimin deneyimlenmesi anlamına gelmektedir. ‘İnsan
kültürüne ve deneyimlerine ilişkin boyutların, tüketimin
kültürel anlamını ortaya çıkarmada çok önemli olduğunun’ altını çiziyor Robins (1999), genel olarak tüketici,
gereksinimlerini en iyi nasıl gidereceğiyle, kimliğini
en iyi nasıl destekleyeceğiyle ve en iyi nasıl zevk elde
edeceğiyle ilgilenen rasyonel-estetik bir varlık olarak
düşünülür (s.182). Beğeni kültürlerini sıkı sıkıya bağlı
değerler sistemleri, beğeni kamuları da örgütlenmiş
insan grupları oluşturmaz. İlki benzer değerler taşıyan,
her zaman olmasa da çoğunlukla benzer içerikleri
bulunan örneklerin bütünüdür; ikincisi ise her zaman
olmasa da çoğunlukla benzer değerler taşıyan, kültürün
sunduğu seçenekler arasından benzer seçimler yapan
insanların bütünüdür (Gans, 2005, s.104). Beğeninin
kamusunda kültürün sunduğu benzer değerler taşıyan
içeriklerden daha fazla benzer seçimler yapan insanların kitlesel yönelimleri ön plana çıkmaktadır. Bu da
hem kültür için hem de sanat için ortalama reflekslerin
varlığına işaret eden yön eylem biçimlerine yol açmaktadır. Bir diğer ifadeyle kültürel okuryazarlık için olduğu
kadar sanatsal okuryazarlık için de ortak gerekçeler belirmektedir. Bu aynı zamanda kültürel yeniden üretimin
aslında bir üretim değil tüketim olduğuna delildir.
Simith (2007), kültürün üretimi çalışmaları, kültürel
ürünlerin izleyiciler tarafından nasıl alındığını ve yorumlandığını değil, onların yaratımını etkileyen kültürel ve
kurumsal unsurları inceler (s.237) diyerek, izleyicilerin
(tüketicilerin, okuryazarların) yaratma eylemi gerçekleştirdiği yanılgısından yeniden üretim mekanizmasını
aktif kıldığına kadar geçen sürecin bir anlamda ideal
durumunu betimlemeye çalışır. Zicdervald’a (2013)
göre ise tüketimcilik olgusuyla sıkı sıkıya bağlantılı
olan başka iki özellik, özelclik (privatizm) ve öznelcilik
(subjektivizm) olgularıdır (s.159). Özellikle çağdaş sanatı
postmodern sanat, çağdaş kültürü ise postmodern
kültür olarak eşleştirirsek,
Tüketimde olduğu kadar sanatta da öznelciliğin çekim
alanı olarak hayatiyetini korumaya çalıştığı söylenebilir. Postmodern kültür bağlamında ise göstergelerin
aşırı üretilmesi ve gönderilerin yitirilmesi durumu,
tüketim kültürünün barındırdığı içkin bir eğilimdir. Şu
halde tüketim kültürü içerisinde kültürün toplumsal
hayatın merkezine taşınması eğilimi vardır, ama bu
kültür bir başat ideoloji oluşturacak şekilde tutarlılık
kazanmayan, bölük pörçük ve sürekli yeniden işlenen
bir kültürdür (Featherstone, 2005(2), s.186). Toplumsal
hayatın sürekli yeniden işlenen kültüre koşut bir beğeni
kamusu oluşturması, kendisine de zarar verebilecek
türden içerikleri gündeme getirebilmektedir. Kısacası

kültürel okuryazarlık için gerekçeler arandığında adres
teknolojidir, tekno-kültürdür. Sanat ise kendini okumak
ve yazmak için tekno-kültür egemenliğinde kültür içinde
bir daha mevzilenmek durumundadır.

Sonuç ve Öneriler
•

Sanat kuşkusuz kamusaldır. Çağdaş sanat için ise
bu durum tartışmalıdır. Bugünün beğeni kamusu
ile sanatın kamusu aynı ortak paydada yer almamaktadırlar. Beğeninin kamusu daha kültürel
odaklıdır. Bu yüzden kendi kamusunu yeniden
oluşturmak amacında olacak çağdaş sanat, kültürel alanlar ile temasını tekrar gözden geçirmeli ve
yapılandırmalıdır.

•

Sanatın yeni bir ekolojisi vardır. Bu ekoloji, kültüreldir ve uzlaşımsaldır. Temsil ve tasarımın yerini
alan uzlaşımın güncelliğini ve geçerliliğini kitleler
belirlemektedir. Bu yüzden sanatın manipülatif
gücü doğru ve orantılı kullanılarak kitlelere dönük
yeni destek yönelimler geliştirilebilir.

•

Sanatın kendini mevzilendirme sorunu vardır.
Özellikle çağdaş sanatın postmodern sanat olarak
değerlendirilmesi bu sorunu aşmasına yeterli gelmeyebilir. Postmodernite, sanat için planlı eylemler alanı değil, daha çok düzensiz, rastlantısal ve
eko-politik düzlem üzerine manevralar sınırsızlığı
yaşamak demektir. Bu yüzden sanatsal okuryazarlık, bir tür çoklu okuryazarlık metodolojisini aktif
kılmak durumundadır.

•

Kültürel arkaplan, günümüz gerçekleriyle ilintili
bakıldığında sanatın işini kolaylaştırabilir. Teknoloji, sanatın olduğu kadar bilimin ve dolayısıyla
kültüründe referansıdır. Tekno-sanat ile tekno-bilimin her ikisi de akademik anlamda tekno-kültür
kapsamlı tartışmaların kapsamındadır. Bu yüzden
sanatın geleceğine ilişkin projeksiyonların kaynağı
tekno-kültür olmalıdır.

•

Sanatın izlenmesi, çözümlenmesi, değerlendirilmesi ya da yorumlanmasının mümkün durumları
betimlemenin yolu olan okuryazarlık mekanizmasını her insanın kullanması, yani, tüm kamusal unsurlar tarafından sanata temas etmenin
mümkün olamayacağı açıktır. Ancak kitlesel
anlamda ve endüstri kimliğindeki kültür için aksi
söylenebilir. Yani kültür sanata göre daha kitleseldir ve yaygındır. Bu yüzden sanatsal okuryazarlığın
kültürel okuryazarlıktan beslenmesinin gerekçeleri
tartışılmalıdır.
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ÖZET ABSTRACT
Kültürlerarası Sanat Projesi (Interkulturelles Kunstprojekt) ağırlıklı olarak Türk ve Alman sanatçıların katıldıkları bir projedir. 2013 yılında Almanya Lavie Reha
Kurumu müdürü Rainer Goslar ve bu araştırmanın
yazarı Doç. Muhammet Alagöz’ün insiyatifi ile ortaya
çıkmış daha sonra Kemerburgaz Üniversitesi Tasarım
ve Sanat Fakültesi’nin katılımıyla da genişlemiştir.
Proje önümüzdeki yıllarda da devam edecektir. Proje
kapsamında şimdiye kadar ikisi Almanya Königslutter’de, biri de Bolu Seben’de olmak üzere her biri bir
hafta süren üç çalıştay gerçekleştirilmiş ve yapılan her
çalıştayın Almanya ve Türkiye’den ortalama 50 katılımcısı olmuştur. Katılımcılar ise çeşitli disiplinlerden
Türk ve Alman sanatçılar, akademisyenler, sanat eğitimi alan öğrenciler ve psikolojik tedavi-Rehabilitasyon
sürecinde bulunan gençlerdir. Her çalıştayın sonunda
üretilen eserler topluca sergilenmiş, çalışmaların tüm
görüntü ve bilgilerini içeren proje kitapları hazırlanmıştır. Proje daha önce birbirlerini tanımayan ve birbirlerinin dillerini bilmeyen insanları bir araya getirmiş, birlikte yapılan sanatsal çalışmalarla ortak bir dil
oluşturarak konuşma dilinin yarattığı bariyerleri yok
etmiştir. Öğrencilere, aralarında sanatçılar ile birlikte
çalışma, onlarla birlikte sergilenme ve onlarla aynı
kitapta yer alma olanağı sunması, öğrenciler üzerinde
olumlu pedagojik yansımaları olmuştur. Ayrıca profesyonel çalışan Alman sanatçıların atölyelerine davet
sunmaları ile sanat eğitimi alan ve projeye katılan
öğrencilere Almanya’da yeni Staj kapıları aralamıştır.
Başka bir kazanım da, Türk ve Alman sanatçıların Tür335

kiye’de ve Almanya’da ikili üçlü ortak sergiler açmaya
başlamaları ile Türk ve Alman Sanat hayatına yeni bir
katkı sunmalarıdır.
Bu araştırmanın amacı; sanatı anlamak ve yorumlamanın doğrudan sanatçıları tanıma ve tanışmaktan
geçtiğinin vurgulanması, bunun nasıl olacağı örneğinin
de devam eden bir sanat projesi üzerinden verilmesidir. Sanat projesi ile ortaya çıkan nesnel ve pedagojik
kazanımların incelenmesi, tartışılması ve öneriler
sunması bu çalışmanın amacına katkıda bulunacaktır.
Intercultural Art Project (Interkulturelles Kunstprojekt)
is mainly a project in which Turkish and German artists
participate. The project was initiated in 2013 by Rainer
Goslar, the director of German organization Lavie Reha
and the author of this study, Associate Professor Muhammet Alagöz and was later expanded with the participation of Kemerburgaz University, Faculty of Design and
Arts. The project will continue in the following years as
well. A total of three one-week workshops were held
in the framework of the project, two in Königslutter,
Germany and one in Seben, Bolu and each workshop
attracted approximately 50 participants form Turkey and
Germany. Participants were Turkish and German artists
from various disciplines, academicians, art students
and the youth undergoing psychological treatment and
rehabilitation process. Productions in the framework
of the project were exhibited after each workshop and
a project booklet was prepared with all images and
information related to the project. The project brought
together individuals who had not previously known one
another and spoken the same language and the mutual
artistic work accomplished together erased all barriers
created by the lack of a common spoken language by
establishing a joint language with the help of art. The
fact that students were given the opportunity to work
along with artists, exhibit their common work together
and to be published in the same book reflected very
positively on students in pedagogical terms. The project
also allowed new on-the-job training opportunities for
art students that participated in the project as a result
of invitations from German artists to work in their ateliers. Another attainment that resulted from the project
is the initiative of common exhibitions in Turkey and
Germany by two or three German and Turkish artists by
providing a new contribution to Turkish and German art
world.
This study aims to emphasize that understanding and
interpreting art is directly related to knowing and meeting artists and to provide examples for this understanding via this art project that still continues. Examining the
objective and pedagogical attainments of this art project
and providing suggestions will contribute to the aim of
this study.
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Giriş
Araştırmada, ağırlıklı olarak Türk ve Alman sanatçıların
katıldıkları Kültürlerarası Sanat Projesi (Interkulturelles Kunstprojekt) ortaya çıkışı, uygulamaları, dönüt ve
kazanımlarıyla birlikte irdelenmiştir. Proje 2013 yılında
Almanya Lavie Reha Kurumu müdürü Rainer Goslar
ve bu araştırmanın yazarı Doç. Muhammet Alagöz’ün
insiyatifi ile ortaya çıkmıştır. Projedeki motivasyonu
Gosslar, (2013 : 95) şöyle ifade etmektedir. Bu projeden
önce Mehmet Alagöz (Doç. Muhammet Alagöz) ve onun
çağırdığı değişik Türk sanatçılarıyla kurumumuzda
yıllarca çok sayıda sergiler düzenlenmiştir. Bu şekilde
birbirimizi tanıdık ve değer verdik. Bu yolda klinik direktörü Prof. Dr. Mauthe’den de destek görünce söz konusu
proje gerçekleştirilmiştir.
Alagöz başlangıçta bu çapta bir organizasyonun başarılabileceğine ihtimal vermediği için önceki yıllarda
olduğu gibi daha mütevazi bir etkinlik düşünmüş ve
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümü’nden bir kısım öğrenci ile Almanya Königslutter’deki Lavie Reha kurumunda bir resim sergisi
yapılsın istemiştir. Rainer Gosslar’da görülen cesaret ve
kararlılıktan sonra projeye başlama kararı birlikte alınmıştır. Şubat 2013’te Almanya Königslutter’de karşılıklı
söz ve güvene dayalı verilen bu kararla, Haziran 2013’te
“Buluşma ve Anla(ş)ma” başlığı altında Kültürlerarası Sanat Projesi I. Çalıştayı’nı gerçekleştirmek üzere
çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan işbölümüne göre
Almanya’daki yürütücülük çalışmalarını Rainer Gosslar,
Türkiye’deki kısmını da Alagöz yürütmüştür.
Projeye Türkiye’den sadece sanatçılar ve akademisyenler çağırılmamıştır. Sanat eğitimi alan belli sayıda
öğrenciye de katılım fırsatı verilmiştir. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Özgültekin ile Mehmet Alagöz
projelere öğrencileriyle birlikte katılma kararı almıştır.
Bu karar doğrultusunda Türkiye’de ve Almanya’da gerçekleştirilen çalıştaylara Türkiye’den Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Öğrencileri ve öğretim üyelerinin yanı sıra İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi
öğrenci ve öğretim üyeleri katılmışlardır.
Projeye Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde,
Hannover Braunschweig bölgesinde yaşayan serbest
sanatçılar (resim, heykel, fotoğraf) katılmışlardır.
Serbest sanatçıların yanı sıra Lavie-Reha Kurumu’ndan
eğitmenleri eşliğinde psikolojik tedavi-Rehabilitasyon
sürecinde bulunan gençler de katılmışlardır. Sanat
ve psikiyatri boyutu Lavie-Reha Kurumu’nun özellikle
vazgeçmediği bir boyuttur. Bu nedenle Almanya’da yapılanlar gibi sanat psikolojisi boyutu Türkiye’de yapılan
çalışmalarda da önemle devam ettirilmiştir.

Proje kapsamında şimdiye kadar aşağıda ifade edilen
çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

1.

“Buluşma ve Anla(ş)ma” başlığı altında Kültürlerarası Sanat Projesi I. Çalıştay’ı. Almanya’da
gerçekleştirilmiştir.

2.

“Bolu-Seben” başlığı altında Kültürlerarası Sanat
Projesi II. Çalıştay’ı. Bolu/Seben’de gerçekleştirilmiştir.

3.

“Basınç Altındaki Dünya” başlığı altında Kültürlerarası Sanat Projesi. III. Çalıştay’ı. Almanya’da
gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen üç çalıştay ile yapılan uygulamalar, deneyimler ve edinilen kazanımlar önerilerle geliştirilerek
ülkemiz sanatına ve sanat eğitimine katkılar sağlaması
düşünülmüştür. Projeye katılan iki üniversitenin yanı
sıra özellikle İstanbul ve Ankara’dan aktif sanat hayatı
içerisinde olan serbest sanatçıların çağrılmasına özen
gösterilmiştir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak olan
çalıştaylarda ana içerik bağlamında yer ve zamana bağlı
olarak profesyonel anlamda niteliği artırıcı değişikliklere gidilecektir.
Kültürlerarası Sanat Projesi Çalıştayları sürekliliği ve
devamlılığı olan bir proje özelliğine sahiptir. 2015 yılı
Mayıs ayında Türkiye Bolu/Seben ilçesinde aynı yıl Temmuz ayında tekrar Almanya Königslutter’de yapılması
planlanmıştır. Süreç içerisinde küçük konsept değişiklikleri düşünülse de projenin sanat psikolojisi boyutu
korunacak ve Bolu-Seben’de yapılan ve yapılacak olan
çalıştayda Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile
olan ortaklık devam ettirilecektir. Çalıştayların gelen
istekler üzerine başka illerde de yapılması öngörülmektedir. Çünkü çalıştaylara ayrıca bir katılım ücreti talep
etmeyen çalışma gurubumuz bir gelir kaygısı taşımadan
pusulasını “daha çok sanat” olarak belirlemiştir.

Projenin Ana Başlığı ve İçeriği
Projenin ana başlığı “Verstehen durch Begegnung Buluşma ile anla(ş)mak” kavramsalı Türk ve Alman sanatçıların Lavie-Reha ortak çalışması ile Kültürlerarası
Sanat Projesi adı altında gerçekleştirilmesi benimsemiştir. Gosslar’ın (2013 : 96) anlatımıyla:
Proje Türk, Alman sanatçıları ve psikolojik tedavi-Rehabilitasyon sürecinde bulunan genç insanları bir araya
getirecektir. Projeyle birbiri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi
olmayan ve ortak bir dil konuşmayan insanların bir araya
gelmesi, bir hafta süren sanatsal çalışmalar ile konuşma
dilinin yarattığı duvarları yok ederek ortak bir dil ve birlikteliğe ulaşmayı hedeflemişti.
Sanatçılar Kültürlerarası örneklerdir. Sanatçı öncelikle
şekil vermek istediği malzeme ile karşılaşır. Karşı karşıya

olduğu bilinmezliğe en azından sorularla, ilgi ve merakla
yaklaşır. Ünlü ressam Gerhard Richter bunu şöyle ifade
eder: “sonuçta bir resim elde etmeliyim ki bu hiç planlanmamış olsun… öyle bir şey elde etmeyi arzuluyorum ki o
düşünebileceğimden daha ilginç olsun”.
Sanatsal çalışmalarda bir ön koşul olmayacak, proje
mekanı bir açık atölye, başka bir ülkede bir hafta boyunca
çalışmalar yapılan bir laboratuvar gibi görülecektir.

Projenin Ana İlkeleri ve Katılımcılar
İçin Önkoşullar
Açık olmak, karşılaşmak ve birlikte olmak, insanlar
arasında bir önkoşul olarak belirlenmiştir. Bu önkoşul
sanatsal faaliyetlerle desteklenerek gerçekleşmelidir.
Brater, (aktaran, Gosslar 2013 : 96) önkoşulun nedenini
şöyle açıklamıştır:
Kültürlerarasılığın toplumsal ve kişiler bazında başarılabilmesi için şu 3 önkoşulun yerine getirilmiş olması
gerekir.
1.

Biz yabancı olanı açık ve önyargısız karşılamalıyız
(tarafsızlık ilkesi)

2.

Biz ilgili olduğumuz yabancı kişinin kültür özgüllük
ve özelliklerini tanımalıyız. (çeşitlilik ilkesi)

3.

Biz kültürel açıdan başka olanın ardında yatan
insansal gerçekleri sezinleyebilmeliyiz. (evrensellik
ilkesi)

Yabancı kültürden gelen insanlarla karşılaşmak bizi
sarsabilir, çünkü onlar zıtlıklarıyla istemeden ve fark
etmeden bizim kültür kodlarımızı sorgulayabilirler. Öteki olanın başkalığı ve değişikliği insanın kendi dünyası
ve kendi kültüründeki doğallığa karşı gerçekte olmayan
sınırlamalar algılatabilir. Kültürlerarası karşılaşma
kültür karakterini de birçok olasılık arasından her zaman ortaya çıkarır. İnsan ya yabancının kendi kültürünü
sorgulamasını yaşar, ya da insan yabancının ortaya
çıkardığı alternatif çözüm, davranış ve yorumlara ilgi
duyarak- ufkunu genişletir.
Yaratıcı güç üzerine coşku, yaratılana ilgi, yabancının
özgüllük ve özelliklerinden çeşitliliğin sevinci ortaya çıkar. Biz bunu öncelikle kendini, kendi kültürünü
kaybetmeden bilinçli olarak başkalarının kültürleri ile
meşgul olabilen insanların başarabileceğini hissediyor
ve Picasso’nun “esenlik içinde olmayanda (korunmayanda) esenlik (korunur) bilmektir” deyimini hatırlıyoruz.

1. “Buluşma ve Anla(ş)ma” Başlığı Altında
Kültürlerarası Sanat Projesi
I. Çalıştay’ı. Yer: Almanya Königslutter.
Birinci çalıştay 15-21 Haziran 2013 Tarihlerinde Königslutter Lavie-Reha tesislerinde Almanya’da gerçekleş337

miştir. Alagöz, (2013 : 10) çalıştay kitabında:
15.06.2013 tarihinde Türkiye’den bir gurup sanatçı ve
öğrenci ile birlikte Königslutter’e geldik. Tüm katılanlarla
(35katılımcı) birlikte ilk akşamda Königslutter’deki Türk
Toplumu tarafından oradaki camide içtenlikle karşılandık.
Önceki yıllarda Alman okullarında Türkçe Anadil ve Kültür
dersleri verdiğim bazı eski öğrencilerim de karşılama komitesinde idiler. Karşılaşmamıza çok sevindiler ve hemen
Türkiye’den gelen yakın yaşlardaki sanat öğrencilerimle
Türkçe canlı tartışmalara başladılar. Karşılıklı anlatacakları ve soracak pek çok soruları vardı. Anlaşmaları ise pürüzsüzdü. Daha yaşlılar ise çok dostça ve meraklı görünüyorlardı. Onların da Türkiye üzerine, resim sanatı üzerine
pek çok soruları vardı. Ben Almanya’da otuz yılı aşan sanat
yaşamımda resim sanatıyla bu kadar ilgilendiklerini ilk
defa gördüm. Sonraki zamanda çalışma yerlerimize tekrar
tekrar geldiler ve hep yardıma hazırdılar.
16 Haziran Pazar günü gurupla birlikte planlandığı gibi
Hannover’e Sprengel Müzesine gidildi. Sprengel Müzesinde
Paul Klee, Emil Nolde, Max Beckman yanı sıra “Köprü”
(die Brücke) ve “Mavi Atlılar” (Blauen Reiter) gruplarının
da orijinal eserlerini gördük. Diğer bir ağırlık merkezi
olarak ta “Klasik Modernler,” “Alman Ekspresyonizmi,”
oldu. Sanatçılar Ernst Ludwig Kirchner, August Macke,
Franz Marc, Oscar Kokoschka, Sürrealist Max Ernst, Dada
sanatçı Hans Arp ve Kübistlerden Pablo Picasso, Fernand
Leger, Henri Lauren ve ayrıca Yeni Nesnelcilerden Otto Dix,
Christian Schad’ın eserleri dikkatli bir şekilde incelendi.
Kurt Schwitter’in MERZ Koleksiyonu ve İnformel sanatçılar
Emil Schumacher, Ernst Wilhelm Nay da gözden kaçırılmayanlardı. 1960 Sonrası temsilcilerden Sol LeWitt, Bruce
Neuman ve günümüz sanatçılarından Gerhard Richter,
Georg Baselitz eserlerinin görülmesi ziyaretin vurgulanan
diğer kısmı oldu. Sonunda müze kütüphanesi ziyaret edildi
ve herkes buradan kendine göre kitap ve kataloglar satın
aldı. Bu tkinlik özellikle Türkiye’den gelen öğrencilerimiz
için çok öğretici idi.
Öğrencilerim için biraz endişeliydim. Ömürlerinde ilk defa
yabancı bir ülkede olacaklar ve ilk kez başka sanatçılarla
birlikte çalışacaklardı. Birazcık İngilizce dışında Almanca
da bilmiyorlardı. Alman sanatçılarla anlaşma olabilecek
mi? Yoksa dil engeli yüzünden içlerine kapanıp, sadece
birbirleriyle mi kalacaklar? Ama korkularım boşa çıktı.
Kendi öğrencilerimle birlikte İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nden gelen öğrencilerle birlikte daha müze gezi
günü akşamında hemen işe koyuldular. Bu işin anahtarı
oldu. Temkinli ruh halinin yerini bir rahatlık aldı. Bu güzel
çalışma atmosferinde bir resim eskizi önünde ilk iletişimler
küçük sorularla, yetmezse işaret diliyle kurulmaya başlandı. Gerekli durumlarda bir tercüman da hemen oracıktaydı.
Alman meslektaşlarımız da kendilerine her zaman kolayca
yaklaşılır bir tavır gösterdiler. Bu nedenle sonraki günler
de gayet uyumlu ve üretken geçti. Birçok iyi resim ve Obje
ortaya çıktı. Tabii ki iyi arkadaşlıklar da. Sonunda kalıcı iletişim ve arkadaşlıklar internet, facebook üzerinden devam
etmektedir.
20.06.2013 Akşamı Sergi açılışına pek çok sanatsever ve
dostlar geldi. Hannover, Braunschweig, Königslutter ve
çevresinden gelen Almanlarla birlikte ülkemiz insanları
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da açılıştaydı. Almanların yanı sıra aralarındaki genç Türk
işadamları da öğrencilerimizden resim satın aldılar. Fiyatlar küçük olsa da yaptığı etki büyük oldu. Çünkü öğrenciler
hiçbir yerden yardım alamadıkları için yol, pasaport ve
vize masraflarını kendileri ödemişlerdi. Bu nedenle ben
öğrencilerime yanlarına küçük ebatlı resimler almalarını,
onların sergide belki satılarak ve bu şekilde masraflarının
karşılanabileceğini önermiştim. Öyle de oldu ve çok sevindiler. Dönüş yolunda herkesin çantası resim malzemeleri
ve kitapları ile dolu idi. Bu da hocaları olarak bana büyük
bir haz verdi. Hannover hava alanında etkinliğe katılan tüm
öğrencilere yaz ödevi hazırdı. Bu çalıştayda yaşadıkları
ve izlenimleri üzerine herkes yazacak ve yeni öğrenim yılı
başında bu yazılar üzerinden yapılanlarla ilgili birlikte bir
değerlendirme yapılacaktı.

Çalıştayın son günü yapılan değerlendirme toplantısında ikinci çalıştayın Bolu’da olması ve Türkiye’deki
çalışmaları Alagöz’ün organize edip yürütmesi kararlaştırılmıştır.

2. “Bolu-Seben” Başlığı Altında Kültürlerarası
Sanat Projesi II. Çalıştay’ı.
Yer: Bolu-Seben Türkiye
İkinci çalıştay 12-16 Ekim 2013 tarihlerinde Bolu/
Seben’de tarihi Solaklar Kayaevleri önündeki kaymakamlık tesislerinde yapılmıştır. Almanya’dan 13, Abant
İzzet Baysal Üniversitesi’nden 10, İstanbul Kemerburgaz
Üniversitesi’nden 10, Bolu Görsel Sanatlar Derneği
Üyesi Sanatçılardan 8, Bolu Ruh ve Sinir Hastalıkları
Hastanesi’nden 6 katılımcıyla toplamda 47 katılımcı
olmuştur. Seben’deki çalıştayla ilgili Öztürk, (2013 : 13)
şu saptamalarda bulunmuştur:
İnsan olarak saf ve yalın karşılaşmaların yanı sıra, ön yargılardan ve toplumsal şartlandırmalardan arınmış kültürel
karşılaşmalar ya da buluşmalar insanı bir bütün olarak
tamamlar. Fransız düşünürü ve şair Boudelaire, “Modern
Hayatın Ressamı” adlı kitabında, Türk misafirperverliğinin dünyaca tanındığına özel önem vererek vurgu yapar.
Almanları Türk misafirperverliğiyle ağırlamaya çalıştığımız, Kültürlerarası Sanat Projesi 2013 Bolu-Seben Sanat
Çalıştayı, insani ve kültürel karşılaşma ya da buluşma bağlamında çok zengin insani, toplumsal ve kültürel değerler
üretilmesine kaynaklık etmiştir. Alman ve Türk sanatçılarının ve öğrencilerinin buluşmasında, insan ve doğa ilişkisinin ne denli önemli olduğunu fark ettik. Genelde Anadolu,
özelde Bolu ve Seben’ in kendine özgü doğasını ve bu doğa
içinde yaşayan insanını tanıma ve sanatla yorumlama mutluluğunu birlikte yaşadık.
Alman sanatçı Joseph Beuys’ un Kırım Türkleriyle istem
dışı ve tesadüfen tanışması tarihte ve sanat tarihinde
önemli bir örnektir. İkinci dünya savaşında bir alman savaş
pilotu olarak Kırım semalarında uçarken düşmesinin ve
ölümcül yaralanmasının ardından, Kırım Türklerinin onu
şaman kültü gelenekleriyle, günlerce ve sabırla süren
tedavi yöntemleriyle iyileştirmeleri, onun hayatında köklü
değişimlere ve kültürel anlamda toplumsal ön yargılarının

kırılmasına yol açmıştır.

Sanatçı olarak katılan, Gazeteci ve Köşe Yazarı Marmara, (2013 : 18) II. Kültürlerarası Sanat Projesi Seben
Çalıştayı’nı şöyle anlatmaktadır:
Kahvaltıdan sonra mağaraların olduğu vadiye geldik.
İlk kez görme imkanına sahip olduğum vadi muhteşem
bir görsellik sunuyordu. Solaklar köyüne 400m uzaklıkta
bulunan, M.Ö.1200lü yıllarda Frikyalı’lardan kalma, Roma
ve Bizans Dönemlerinde de kullanılan 4 katlı mağara evleri.
Önce etrafın güzelliğini ve resmedeceğimiz kareyi belirleyip
şövaleleri yerleştirdik. Bu arada Almanya’dan ve Kemerburgaz’dan gelen sanatçılarla aramızda çok güzel dostluk
kuruldu. Ortak noktamız sanattı zira, birlikte resim yaptık,
fotoğraf çektik, bazen beden diliyle, bazen çat pat İngilizce
sohbetler ettik, birlikte eğlendik, birlikte güldük.
Almanya – Türkiye Kültürler arası Seben çalıştayı 2. Günkü
programımız, Seben’in çevredeki önemli tarihi, doğal ve
kültürel mirasımız olan yerlere yaptığımız gezilerdi. Muslar
Kaya evleri ile başladı turumuz. Üzerinde peri bacası
görüntüleri ve mağaralarıyla devasa kayalar duruyordu
etrafımızda. Aşağıdan bakıldığında mesafe yakın görünse
de hemen çıkacakmışız izlenimi verse de bizi bekleyen
uzun bir yol vardı önümüzde. Kah merdivenlerle çıkılan,
kah kayaların, taşların yuvarlanarak kaldığı dere yatağında
yürüyerek bir dönem yaşanmışlıkların olduğu, manzaraları ne olursa olsun görüp en tepeden Seben’in muhteşem
manzarasını seyretmeye kararlıydık. Tepeye çıktığımızda
gerçekten de çektiğimiz zahmete kesinlikle değdiğini
gördük.
Muslar Kaya Evleri (Gavur Evleri, Frik Evleri) M.Ö. 1200
yıllarında Frikler tarafından oyulduğu düşünülen, 4-5 katlı,
100-150 civarında ki evler 2li ve 3lü odalar halinde sıralanmış. Orta Bizans Dönemi sonlarına kadar da kullanıldığı
sanılmaktadır. 2. Durağımız Seben Sanat Köyüydü. Yüksek
bir tepede kurulmuş olan köy, Kartalkaya, Kıbrıscık, Seben
dahil olmak üzere tüm çevreye hakim konumdaydı.
Proje başarıya ulaştığında yurtdışından, yurtiçinden
gelenler sanatçılar burada kalacak, çevreyi dolaşabilecek
ve istediği yerde resim, heykel, fotoğraf gibi sanatını icra
edebilecek. Sanat köyünden ayrılıp, Vegke Kütük Evlerinde
hazırlanıp gelen öğle yemeğimizi Seben deresinin geçtiği
bir vadi de kuş sesleri eşliğinde yedik. Ardından üçüncü
gezi parkurumuz olan Seben Fosil Ormana gittik. Yıllanmış
ardıç ağaçları ve çam ağaçlarıyla bezenmiş ormandan yine
mis gibi ardıç ve çam kokuları, kuş sesleri sarıverdi etrafımızı. Huzur veren dinlendiren bir yerdi.
Asırlar öncesinden mermer haline gelen fosil ağaçları
biran önce görmek için başladık, ormanın içinde açılmış
patika yoldan ve yine ara ara yapılmış merdivenlerden
ilerlemeye. İnanılır gibi değildi, bir zamanlar burada
palmiyelerin, salkım söğütlerin yaşamış olduğuna şahit
oluyorduk. Zaten Seben’in bereketli toprakları ve ılıman bir
havası vardı. Atalarımız bilmiş ve en iyi yerlere yerleşmişti
zamanında. Onlar için burası yaşanacak bir cennet olmuş
aslında şimdi bile hala öyle değil mi?

geçtiğini ifade ederken, Almanya’dan ve İstanbul’dan
gelen sanatçılar da Seben ve Bolu’yu çok beğendiklerini,
misafirperverlikten çok etkilendiklerini, kendilerine tahsis
edilen kütük evlerden çok memnun kaldıklarını belirttiler.
Artık sıra bu çalıştay da ortaya çıkan eserlerin Gülezler
Konağında açılacak sergide sanatseverlerle buluşmasına
gelmişti Yine aynı coşku ve heyecanla eserlerimizi yerleştirdik. Protokolün, sanatseverlerin şeref verdiği kalabalık
ve muhteşem bir açılış oldu.
AİBÜ GSF Resim Bölümü, Bölüm Başkanı ve Bolu Görsel
Sanatlar Derneği Başkanı Doç. Mehmet Alagöz, İstanbul
Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Bünyamin Özgültekin, Almanya Lavie Reha.
Merkezi Müdürü Rainer Gosslar, Bolu Belediye Başkanı
Süleyman Özbağ, Seben Kaymakam Vekili Ömer Büyükergene, AİBÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Gencer’in yapmış
olduğu açılış konuşmalarının ardından, bir ay açık kalacak
olan sergi dolaşıldı. Bu projeyi hayata geçiren katkı sağlayan ve emeği geçen herkese, bizlerle bu heyecanı paylaşan
sanatseverlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Seben’de yapılan çalıştaya Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğretim üyeleri
ve öğrencileri yanı sıra Bolu Görsel Sanatlar Derneği
Üyesi sanatçılardan belli sayıda sanatçının katılmalarına fırsat verilmiştir. Bolulu sanatçıların katılımları, projeye olan yerel ilgiyi artırmış, Bolu ve ilçelerinde daha
geniş halk katmanlarına ulaşılmıştır. Bolu Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesiyle işbirliği yapılmış, bu kurumdan eğitmenleriyle birlikte psikolojik tedavi-Rehabilitasyon sürecinde bulunan genç insanlar katılımcı olarak
çalıştaya dahil edilmiştir. Böylece sanat psikolojisi
boyutu Türkiye’de yapılan çalışmada da korunmuştur.
Unutulmuş olmasına rağmen tarihsel ve kültürel anlamda çok zengin olan bu coğrafyada resimler yapmak,
heykeller yontmak, fotoğraflar çekmek tüm katılımcı
sanatçıları derinden etkilemiştir. İkinci Seben çalıştayının sanatsal ve kültürel verimliliğinin göstergesi olarak
önümüzdeki yıl aynı yerde çalışma istekleri ön plana
çıkmış ve 2015 de Seben Solaklar Tarihi Kaya Evleri
buluşma yeri olarak tekrar belirlenmiştir.
Seben’i tanıtan profesyonel bir film ekibi, Sebende yapılan çalıştayın üretim ve sergileme süreçlerini belgeleyen profesyonel çekimler yapmış ve Seben Belediyesi
tarafından arşivlemiştir. Ayrıca başta yerel basın olmak
üzere ulusal basında da proje, çalıştay sergisi üzerine
pek çok haber yapılmıştır. Yine aynı şekilde ulusal ve
yerel televizyonlar haberler ve röportajlar yayınlamıştır.
Seben’de yapılan çalıştay ayrıca Seben Kaşbıyıklar Köyü’nde yapımı devam eden Sanat Köyü Projesi’ne olumlu
katkı sağlamıştır. Seben Çalıştayı ile birlikte Sanat Köyü
projesi daha geniş kitlelere duyurulmuştur.

3. Ve 4. Günde Solaklar Kaya Evlerinin olduğu vadide
çalışmalarımız devam etti. Sanatçılar çalıştayın çok güzel
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3. “Basınç Altındaki Dünya” Başlığı Altında
Kültürlerarası Sanat Projesi
III. Çalıştay’ı. Yer: Almanya Königslutter.
Üçüncü çalıştay 15-21 Haziran 2014 tarihlerinde tekrar
Lavie-Reha tesisleri Königslutter/Almanya’da gerçekleşmiştir. Çalıştayın başlığı “Basınç Altındaki Dünya”
olmuştur. Çalıştay toplamda 47 katılımcı ile gerçekleşmiştir. Türkiye’den gelen 23 katılımcı arasında öğrencilerin yanı sıra aralarında Devrim Erbil gibi ünlü isimlerin de olduğu sanatçı akademisyenler, İbrahim Karaoğlu
gibi sanat eleştirmeni ve küratörler bulunmuşlardır.
Çalıştayda öncesinde yapılan iki çalıştaydan farklı
olarak bu çalıştayda aşağıda ifade edilen Workshoplar
sunulmuştur.
Workshop 1- İki gün. “Heykel Çalışmaları Projesi”.
Doğal malzemelerle (ağaç kalıntıları, Çamur, kağıt,
çeşitli sıva ve boya teknikleriyle) heykeller oluşturma.
Yrd. Doç. Senem Aker Ensari, Michael Maske. Katılımcı
sayısı 6 kişi ile sınırlandırılmıştır.

ğını bilemediğimiz, ruhsal dünyamızın dengeli bir halde
tutulmasının artan şekilde zorlaştığı, kendini baskı ve stres
altında hissetmeyen çok az sayıda insanla karşılaşmakta ve
dünyanın her yerinde krizler, tehdit, şiddet ve açlık haberleri görmekteyiz. Pek farkına varmasak ta bizler sağlığımıza
ve yaşam gücümüze abartılı etkileri olan, canlılığımızı
azaltan ve sınırlandıran, medya üzerinden büyük bir hızla
dağıtılan bilgilendirmeler altındayız.
Çalışma hayatımız için de geçerli olan ve ekonomi dünyasında aranan delicesine işe yararlık ve mükemmellik gereksinimi, politika dünyası için de belirlenmiş gereklilikler
ve kurallar, okulların tamamen yüksek verime odaklanması
ve buna bağlı olarak kendimiz için kusursuz ve mükemmel olma isteği, hata yapmama ve kontrolü kaybetmeme
korkuları içindeyiz.
Ressam Daniel Richter’e göre “sanatın politik olması
gerekmez. Buna rağmen görünen odur ki dünyada politik
bir sanat kültürünü ortaya çıkaracak yeni bir düşünce yenilenmesinin gelebileceği görülmektedir”.

Workshop 2- İki gün. “Hareket ve Dans Projesi”. Türk ve
Alman müzikleri eşliğindeki vücut hareketleri ile dans.
Sabine Müller Schöppel, Dietmar Ludwig, katılımcı
sayısı 8 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Bir taraftan bazı ressam ve sanatçılar büyük girişimciler
olarak inanılmaz satış rakamlarıyla kar, kazanç elde etme
peşinde koşmakta ve bu eserlerin hangi mesajı verdiğini
bilen belli alıcılara ulaşmaktadırlar. Diğer taraftan bizim
yaptığımız ve benzeri diğer projeler ilgi görmekte, sadece
kazanç yönelimli piyasaya karşı bir güç olarak-evet politik
bir güç olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Workshop 3- Bir gün. “Dünya Müziği Projesi”. Değişik enstrümanlar eşliğinde oriyantal ve batı müziği
denemeleri. Matthias Sorof, Katılımcı sayısı 8 kişi ile
sınırlandırılmıştır.

Projemizde tamamen bitmiş, sonlandırılmış eserler aramıyoruz. Tersine, esasta gidilen süreç önemlidir. Tüm yaşamda olduğu gibi biriktirilen edinimler, şans, mutluluk ve
üzüntüler toplamı ile ulaşılan sonuç ve başlıklar önemlidir.

Workshop 4- Bir gün. “Karanlıkta Resim Yapma Projesi”. Küçük bir ışıkla sadece resim paletinin aydınlatıldığı
karanlık mekanda resimler yapılması. Doç. Muhammet
(Mehmet) Alagöz, Katılımcı sayısı 6 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Eğer sanat yaşamın anlamını vurgular güçte ise ve günümüzde bu yaşam dünyada tehdit altında ise, bu anlamda
sanat projemiz de hayatı güzelleştirmek için bir yol olarak
görülebilir.

Workshop 5- Bir gün. “Fotoğrafa Giriş Projesi”. Objeler
ve insan heykelleri fotoğraf çekimlerinin yapılması ve
dökümentasyonları. Andree Plumeier. Katılımcı sayısı 6
kişi ile sınırlandırılmıştır.
Workshop 6- Bir gün. “Aksiyon Resmi Projesi”. Hea-sin
Yoo, Alexander Funke. Katılımcı sayısı 6 kişi ile sınırlandırılmıştır.
Gosslar, (2014) gerçekleştirilen bu çalıştay ile ilgili şunları ifade etmektedir.
Sanat vizyonlara ihtiyaç duyar. Birincisini “karşılaşma ile
tanıma” başlığı altında geçtiğimiz yıl yaptık. Yüzlerce ziyaretçi ve katılımcılar bunun mümkün olabileceğini yaşayarak ve görerek izledi.
2013 sonbaharında Bolu’daki çalıştay daha çok katılımcı ile
bilgilerimizi derinleştirerek bizi güçlendirdi. Çalışmalarımız buradan artan bir enerji ile bizlerin buluşmasından öte
insanların yaşamına etkiler yapacak yeni boyutlar kattı.
Basınç Altındaki Dünya (World Under Pressure) Yaşam
şartlarında bize neyin iyi geleceği, neyin baskı yarataca340

Biz dünyaya yaratıcı ve özgür bir gözle bakılmasını istiyor ve
sadece politik ve ekonomik bir bakış açısından bakılmasını
istemiyoruz. Hayatsal kaliteler sanatsal araçlarla ifade
edilebilir.
Beuys, insanoğluyla yaratıcılığın ifadelendiğini görmüş
ve bunu “Herkes Sanatçıdır”. Sözüyle ortaya koymuştur.
Devamında “evet bizler hayatın kendisinde de olduğu gibi
yaratıcıyız-fakat biz, çünkü çocuklar gibi kağıda bir şeyler
çiziktirmekle yetinmiyoruz”, şeklinde açıklamıştır.
Sanat yaratmadır, yaşam da öyle. Bundan ötürü biz aslında
sanatsal uğraş ile öğreniriz. Böylece belki nasılsak öyle
kalmamız veya nasıl olmak istediğimiz mümkün olabilir.
Ötekiler kendiliğinden gelir.
Kısaca açıklanan görüşler ışığında proje haftasında yaşanacaklara, ortaya çıkan sonuçlar ve ulaşılacak etkileşim
üzerine heyecanlı bir beklenti içindeyim.

Bu üçüncü çalıştay kapsamında, 15 Haziran 2014
Pazar günü Wolfsburg Müzesi ve bu müzede devam
eden Oskar Kokoschka Retrospektif sergisi gezilmiştir.
Aynı günün akşamı atölyelerdeki çalışmalar başlamış
ve çalışmalar bir önceki yılda olduğu gibi çok verimli

geçmiştir. 20.06.2014 tarihinde açılan çalıştay sergisi
iki ay açık kalmıştır. Çalıştay sergisi sırasında Hannover ve civarındaki sanatseverlerin, kültür insanları ve
politikacıların yapılan çalışmalara olan ilgisinin arttığı
görülmüştür. Sergi açılışına pek çok sanatsever ve
kültür insanı gelmiş, çalışmalarımızla ilgili yeni öneri ve
teklifler ortaya koymuşlardır. Alman yerel basını da çalıştay etkinliklerine ve açılan sergiye özel ilgi göstermiş,
çalıştay öncesi, çalıştay haftası ve açılan çalıştay sergisi
üzerine haberler yapmıştır.
Türkiye’den katılan profesyonel bir ekip tarafından III.
Kültürlerarası Sanat Projesi Çalıştayı’nın da tüm çalıştay haftasını boyunca belgesel çekimleri yapılmıştır. III.
Çalıştay Kitabı ve belgesel çalışmaları devam etmektedir.

Öneriler ve Sonuçlar
Türk ve Alman kültürleri, projelerimiz bağlamında bir
araya gelmiştir. Bilindiği üzere iki ülke arasında çok sıkı
ekonomik ve politik alışverişler mevcuttur. Aynı durum
kültürel alanda da gerçekleşmeli ve devam etmelidir.
Çünkü sadece Almanya’da üç milyona yakın Türkiye
kökenli insan yaşamaktadır. Ortak pek çok nokta olmasına karşın genelde pek farkında varılmayan önyargılar
sürekli ortaya çıkmaktadır. Daha çok birliktelik ve birlikte yaşam için sanatsal ve kültürel düzeyde çalışmalar
yapmak kaçınılmazdır. Bu türden çalışmalar Türk ve Alman Kültürünün birbirini daha çok anlamasını sağlayan
özel anahtar olacaktır. Bu ve benzer nedenlerle projeyi
ortaya koyanlar, farklı ülkelerdeki sanatçılarının kendi
çalışmalarını, yaşamlarını anlatmasını ve bu konudaki
alışverişi açığa çıkarmak gerekliliğini savunmakta ve
arzulamaktadır.
Öğrencilerin, sanatçıların, rehabilitasyon sürecindeki
insanların sanatsal etkinliklere katılma, uygulama,
eleştiri, değerlendirme, sanat ve sanat eğitimi süreçlerinde, dostluk, paylaşma, sosyal medya ilişkilerinin
sürmesinin yanı sıra Alman ve Türk profesyonel sanatçıların projeye katılmaları sanat çalıştaylarının uluslar
arası bir niteliğe ulaştığını ortaya koymuştur. Çalıştaylar sonrasında ortaya çıkan gelişmeler bunu doğrular
niteliktedir.
Gelişmelerden birincisi projenin finansman kısmıyla
ilgilidir. Projenin şimdiye kadar Almanya’daki finansmanını Lavie-Reha Kurumu, Türkiye’de ise Bolu ve Seben
Belediyeleri karşılamışlardır. Gerçekleştirilen etkinlikler sonrasında projeye Almanya Aşağı Saksonya Eyalet
Hükümeti ilgi göstermiş ve çalıştayların devam etmesi
için gelecek programlara eyalet bütçesinden katkı
sunulabileceğinin işaretini vermiştir. İkinci gelişme ise
çalıştay projelerine artan ilgi ve talepte görülmektedir. Antalya Belediyesi projeye ilgi duymuş ve projenin
Antalya’da da gerçekleştirilmesi talebinde bulunmuştur.
Seben’de yapılan çalıştay ile Seben Kaşbıyıklar Köyü’nde yapımı devam eden Sanat Köyü Projesi’nin daha ge-

niş kitlelere duyurulmasına olumlu katkı sağlanmıştır.
Projeye katılan iki üniversitenin yanı sıra özellikle
İstanbul ve Ankara’dan aktif sanat hayatı içerisinde olan
profesyonel sanatçıların çağrılmasına özen gösterilmiştir. III. Kültürlerarası Sanat Projesi Çalıştayı’na Türkiye’den Devrim Erbil gibi ünlü isimlerin dahil edilmesi,
çalışmalar sırasında öğrencilerimizi, daha çok heyecanlandırmış ve motive etmiştir. İbrahim Karaoğlu gibi
sanat eleştirmeni Küratörlerin çağrılması ve projenin
Profesyonel Alman Sanatçıların katılımıyla daha güçlü
bir etkinliğe dönüştüğü ve ilişkiler ağının genişlediği
izlenmiştir.
Profesyonel Sanatçıların projeye daha geniş boyutlar kazandırdığı ve projeyle ortaya çıkan ortaklıkların
artmasında önemli roller üstlendiği gözlenmiştir. Bu
ortaklıklar projeye katılan Türk ve Alman sanatçıların
Türkiye ve Almanya’da küçük guruplar halinde birlikte
sergiler açmaya başladıkları etkinlikler şeklinde kendini
göstermektedir. Şubat 2014’de Michael Maske ve Mehmet Alagöz Almanya Braunschweig’da, Kasım 2014’de
Claudia Reimann ve Mehmet Alagöz’ün İstanbul’daki
ortak sergileri bunlara örnektir. Bu sergilerin artarak
devam edeceği öngörülmektedir. Ortaklıklar çerçevesinde Alman sanatçılar öğrencilerimize Almanya’da staj
yapabilmeleri için davet yazıları verebileceklerini görgü
ve bilgilerini artırmak üzere atölyelerinde 3 ay çalışabileceklerini ifade etmişlerdir. Dil sorununu çözmeyi
başaran öğrencilerimizin önümüzdeki dönemde bundan
yararlanmaları öngörülmektedir.
Tüm bu etkileşimler sayesinde öğrencilerimizin yabancı
dil eğitimine daha çok ağırlık verdikleri, atölyede kendilerini öğrenci olarak kabullenirken, çalıştaylardan
sonra atölye etkinliklerinde sanatçı bir tavırla motive
oldukları gözlenmiştir.

K AYNAKÇA
Alagöz, M. (2013) Yeniden Görüşme ve Karşılaşmaya Yolculuk.
Kültürlerarası Sanat Projesi- Interkulturelles Kunstprojekt 2013.
Axept Verlag Königslutter-Deutschland, 10-17
Gosslar, R. (2013) Motivasyon. Kültürlerarası Sanat Projesi- Interkulturelles
Kunstprojekt 2013. Alagöz (Çev) Axept Verlag Königslutter-Deutschland, 96-98
Gosslar, R. (2014) Projenin ana unsuru-Projektschwerpunkt. Alagöz (Çev) www.versthen-durch-begegnung.de 5.12.2014 Tarihinde
alınmıştır.
Gosslar, R. (2014) Çalıştay Günleri 2014. Amaçlanan(lar) Alagöz
(Çev) Proje Internet Sayfası www.versthen-durch-begegnung.de
5.12.2014 Tarihinde alınmıştır.
Marmara, F. (2013) Bal Peteği Bolu-Seben’de Almanya-Türkiye
Kültürlerarası Sanat Projesi. Sultan The Only Türkish-American
Magazine. Yıl-1 sayı 3, 18-19 Öztürk, M. (2013) Seben’de İnsan ve
Kültür Sanatla Buluştu. Kültürlerarası Sanat Projesi 2013 SebenInterkulturelles Kunstprojekt 2013 Seben. BoluBelediyesi Yayınları,
13

341

342

08-11 Nisan April 2015
Öğr.Gör. Necmi KARKIN
İnönü Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim BÖlümü//
İnönü University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting
nkarkingsf@gmail.com

ESTETİK TARİHİNİN ÇAĞDAŞ RETORİKLERİ
CONTEMPORARY RHETORICS OF THE HISTORY
OF AESTHETICS
Anahtar Sözcükler: Asal Değerler, Estetik Beğeni, Duyumsama,
Estetik Retorik // Keywords: Prime Values, Aesthetic Taste,
Sensation, Aesthetics, Rhetoric

ÖZET ABSTRACT
Amaç: Estetiğin duyumsama ve beğeni üzerindeki
değerlerini plastik sanatlar ve kültürel yaşamdaki
yansımalarını tanımlamaktır. Dolayısıyla değişen zaman sürecinde estetik tarihinde ki, çağdaş retoriklerin
oluşması ve yansımalarının değişen ve değişmeyen
biçimiyle açığa çıkartılması amaçlanmıştır.
Problem: Bu çalışmanın öne çıkan problemi, Estetiğin
kurallar(namos) ve yasaların (kanon) değişime bağlı
olarak içeriğinden uzaklaşmasıdır. Kültürel olgular ve
sanatlardaki yeni retorikleriyle birlikte örneklerinin
referans alınır hale gelmesidir.
Yöntem :Estetik beğeni ve duyumsama ilkelerinin
nesne, özne ve kültürel değer açısından, dönüşen
değerler ve dönüşüme uğramayan asal değerlerle
karşılaştırılmaktadır. Aynı zamanda sanata konu olan
nesne ve estetiksel yapıların farklı zamanlara göre
karşılaştırılması şeklinde olması düşünülmektedir.
Bulgular: Bulgular, Kültürel bağlamda Güzellik yerine
güzelleşme çabaları ve (estetik cerrahi, kozmetik ve
makyajın gerekçeli hale gelip endüstriyel alana dönüşümü) estetik beğeni ve önerilerin kişiye özel hale
gelmesi, Sanatsal bağlamda ise meta ve kavram estetiğinin ideaları olmayan nesneleridir. İdeal estetiğin
beğeni ve güzellik anlayışının referans olmaktan çıkmış olmasının nedenleriyle birlikte sanatta ve kültürel
yaşamdaki örneklerini görmek olanaklıdır.
Genel sonuçlar: Estetiğin plastik sanatlar ve kültürel
yaşamdaki ideal, ruhsal ve işlevsel yansımaları, değişen zaman içinde dönüşümlere açık hale gelmiştir. Bu
nedenle içinde yaşadığımız çağın estetik ölçütlerinin
değişen retorikler içerdiği gerçeği kabul görmektedir.
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Purpose: Aim of this study is to define values of aesthetics on sense and appreciation, and reflections on plastic
arts and cultural life. Therefore, it has been aimed that
creation of the contemporary rhetoric and their reflections with their changing and unchanging form will be
uncovered in the history of aesthetics in the changing
process.
Problem: The highlighted problem of this study is that
aesthetics has moved away from its content depending
on the changes in rules (namos) and laws (canon), and
that its samples are taken as reference with cultural
phenomena and rhetoric in arts.
Method: The principles of aesthetic appreciation and
sense are compared with transforming values and
non-transforming prime values in terms of object, subject and cultural values. Also, it is thought that objects
and aesthetical structures which are the subjects of the
art are compared in terms of different time.

tünlük oluşturmaktadır. Ortaçağ estetiğinin öğesinden
biri olan ışığı, metafizik ve estetik alana uyarlayan Robert Grosseteste, güzelliğin ve varlığın kaynağı olarak
estetiğin kozmik yönlerini vurgulama yoluna gitmiştir.
Eco’nun bakış açısına göre “ tek bir aşamalı seyrelmeler
ve yosunlaşmalar yoluyla rengin sonsuz tonları çoğalır”
(Eco, 1996) Burada ışık, algılanabilir gerçeklik adına
nesnenin görsel değerlerine göre somutluk kazanarak
rengin tözsel biçimi olmaktadır. Gotik süsleme unsurlarının en önemli örneği olan, Notre Dame Katedrali,
Ortaçağ estetiğinde ışığın oran, görkem ve biçimle olan
ilişkisi, güzelliğin amaca uygunluk ilkesinin en önemli
göstergesi olmuştur. (Bkz. Görsel-1)Ortaçağ skolastik
düşüncesindeki bu husus ilahi varlığın kozmoloji düzeninin, yani Tanrı’nın evrene yaydığı ışıkla anlam kazandığıyla açıklanmıştır. Işığın nesne olmasının yanı sıra
amaca uygunluk ilkesine uygun olması, güzeli tanımlayıcı olduğu nesnelerle örtüşmesini öngörmektedir.

Findings: The findings are, instead of beauty in terms
of cultural context, beautification efforts and (aesthetic
surgery, cosmetic and make-up’s transforming to industrial area) aesthetic appreciation, recommendations’
becoming personalized, and in artistic context, they are
the objects which are not ideas of meta and concept
aesthetic. It is possible to see the samples of ideal aesthetic and understanding of beauty in art and cultural
life with the reasons why they ceased to be reference.
Overall results: The ideal, spiritual and functional
reflections of aesthetics in plastic arts and cultural life
have become open to transformations in the changing
time. For this reason, the fact that aesthetic criteria of
the age in which we live include changing rhetoric is
accepted.
Görsel-1, Leon Notre Dame Katedrali, 1163-1345 Fransa

Estetik Tarihinin Çağdaş Retorikleri
Antik Yunan tarihinde güzellik kendine özgü, yani anlamı
herhangi bir olgudan bağımsız olmayıp “Yunan sanatının altın çağında bile, “ılımlılık”, “uyum”, ve “simetri”
gibi değerler bağdaştırılmıştır” (Eco, 2006: 37). Güzellik
değerlerinin tragedyalarla bağlantılı oluşu, bu dönem
estetik anlayışının hangi beğeniler üzerine kurulduğunu
ifade etmesi yönünden önemlidir. Platon ve Aristoteles
başta olmak üzere, filozoflar tarafından estetiğe ideal,
ruhsal ve işlevsel değerler yüklenmesi estetiğin bu
dönemdeki belirginleşen kurallar (namos) ve yasalarla
(kanon) objektif anlayış kazandığını göstermektedir.
Ortaçağda estetik ve matematik arasındaki kurallarla
birlikte bağlantılı olmuştur. Dünya ve kozmos arasındaki
düzen ve ölçü, güzelliğin biçimlere bağlı olan değişmezliğini yansıtmaktadır. Oran estetiği kötü ve çirkinin
zıtlığını yansıtıp güzelliği belirlediği için tüm ortaçağdaki kanı bu yönde bir öneme sahiptir. Görsel unsurlarda
güzelliğin koşulları arasında yer alan ışık, oranla da bü344

Romantik dönemin antik çağ anlayışına olan ilgisi,
güncel konulardan uzaklaşıldığını göstermektedir. Antikçağ estetik niteliklerinin daha çok belirleyici olması
dolayısıyla beğenideki göreceli durum estetik öznelciliği
oluşturmuş, kusurlu olanı bile değerlendirme ihtiyacı
ortaya koymuştur. Bu dönemdeki güzellik hakkında
herhangi bir yargıya varmanın zorlaşması, güzellik
ve oran arasındaki klasik ilişkiyi sarsıntıya uğratmıştır. Güzelliğin ideal bileşeninden ayrılması, güzelliği
göreceli bir tanıma kavuşturarak konuların esastan
görüşülmesini öne çıkartmaktadır. Doğanın öznel yargılarla birlikte duygulara olan melankolik hizmeti, Caspar
David’in “Man and Woman Contemplating the Moon” adlı
çalışmasında olduğu gibi, güzellik ve doğanın sınırsızlığı
arasındaki ilgiyle güçlenmiştir. (Bkz.Görsel-2) Alman
Romantik sanatçı Caspar David Friedrich alegorik manzara çalışmalarında gece gökyüzü, sabah sisleri,
çorak ağaçlar ve Gotik kalıntıları romantik duygularını
yansıtmaktadır. Sanatçının kendi dönemindeki estetik

kuralların sübjektif anlamda değişime açık hale gelmesi
uğramış olması ve estetik yargıların nesnel anlamda
sorgulanmasıyla gerçekleşmeye başlamıştır.

Görsel-2 Caspar David Friedrich,
Man And Woman Contemplating The Moon, Oil On Canvas
(1830–35). 34 × 44 cm

Modernizmle birlikte geleneksel estetik düşünce, eleştiri ve yorumlama kuramlarıyla birlikte sorgulanmaya
başlamıştır. Modernizmin estetik deneyimleri, “sanatın
doğası ile estetiğin doğasının birbirinin kefili olmaktan
çıkmıştır” gibi bir ayrımla netleşmiş ifadelere imkân
verecek söylemlere sahiptir.
Estetiğin sanata öngördüğü temsilleri, nesnenin biçimi
üzerinden sürdürülen bir kavrayış değil, duyumsal
olanın yarattığı hazzın ya da estetik değer ilkelerini asal
değerler (oran, ölçü, uyum, düzen) haline getiren bir iktidarı olmasıdır. Bu temsil araçları bakımından sınırları
olmayan sanat, artık Kant’ı referans göstererek güzelliğin çıkarsız haz sağladığı nesneye sahip çıkmıştır.
Modern dönemin kendinden önceki antik/klasik dönemlerle biçimlenen estetik öğretilere, kuşkusuz mesafeli
yaklaştığı görülmektedir. Bu mesafe, “Duchamp’ın kaçınılması gereken tehlike estetik zevktir” demesine kadar
uzamıştır. Rönesans döneminde; beğeni ölçütleriyle
tanımlanan anlayışlarla, derinliği olan algılar birbirlerini tamamlar nitelikte olmasına rağmen, XX. yüzyıl
estetiğinin üzerinde durduğu en önemli kavramlardan
birisi güzellik ölçütünün olmayışıdır. “Aniden ölçütlerin,
hatta seçimlerin değişmesini ve güzelliğin ölçütünün
olmamasını bir yana bırakın, artık güzellik denen şeyin
kendisinin bir değer olmamasının birçok temel nedenleri var” (Erzen, 2011:153). Yine Erzen’e göre bunun
nedeni; “Günümüzde beğeninin gündem dışı olmasının
nedenleri, yalnızca kültür yozlaşmasından değil, kültürün farklı bir sistematiğe oturmasından, farklı bir yapı
kazanmış olmasından geliyor (2011:153)

Beğeni yargılarının güzellik karşısında bağımsızlık
kazanması, biçim üzerinden kavram üreten yansımalara dönüşmektedir. Beğeni yargılarının ve sorunlarının
diğeri de biçimsel değişime bağlı olmasıyla ilişkilendirilebilir. “Geleneksel eser kavramına damgasına vuran,
biçimsel uyum, zanaat ve teknikte ustalık, düzen ile
karmaşa arasındaki dengeli ilişkiydi. Ne var ki, sanat
eserlerini diğer nesnelerden ayırt etmeye yarayan klasik ölçütler modernitenin başından itibaren tedavülden
kalktı” (Saehrendt&Kittl 2012:21). Kant’ın öne sürdüğü
“amaçsız amaçlılık” yaklaşımı, estetik ve duyulur olanı
güzel/yüce estetiği arasındaki uyuma yükümlü olmayı
ve idealara duyulan aczi ortadan kaldırmamıştır. Şimdi,
çıkarsız bir idealar dünyası, nesnenin tözleşen yücesine nasıl vekâlet edecekti? Bunun cevabı, “formların
ve mekânların “her şey mübah olmalı” yaklaşımıyla
kullanım nesnelerini ve sıradan hayatın imgelerini
buyur eden bir sanat ve sanatın formları yeni bir hayatın
formlarına dönüştürmeyi istemiş bir estetik devrimin
abartılı ve yalancı vaatleri (Ranciere, 2012:19) değildir.
Modernite ve onun sözde postmodern evrimi -daha
önce anımsattığımız gibi- gerçekten de, bir zamanlar
büyük ölçüde belirleyici olan, sayısız kavramsal ulam
çiftlerindeki karşıtlığın aşılmasıyla damgalanmıştır.
Bunlarda, sanatsal/estetik, has/has olmayan, özgün/
kopya, yüzeysel/derin, süslemeci /yapısal gibi sanata
kendini küçük aralıklar, kıvrımlar içinde oynamaya izin
veren ulam çeşitleriydi. Ve sanat, bu karşıtlıkların bilgi
bilimsel kesinliği içinde, rahatsız ediciyi üretme hakkını
kendinde buluyordu”(Francalanci, 2012:59). Çağdaş
estetiğin öngörüsüyle başlayan figüratif anlayıştan
uzaklaşma sonrası “ready made” artık beğeni aracı
olmuştur. Her türlü yoruma açık olan malzemeler,
bir tepki ya da kavramın temsil nesnesidir. Malzemede aranan durum, sıradan olanın ilham veren estetik
heyecan yaratacak ready made’lerin güzelliğidir. Bunun
en iyi örneklerinde biri, Andy Warhol’s ilk olarak 1964
de sergilediği “Brillo Kutuları”dır. (Bkz.Görsel-3) Brillo
kutuları, çağdaş estetiğin geldiği nokta değildir ama
“Pop art sanatçılarının ticari logolar, çizgi romanlar ve
kitsch gibi popüler imgeleri bu kadar cazip bulmasının
nedeni de popüler sanatın estetiğidir zaten”(Danto,
2014;145)Çağdaş sanatta, nesnenin duyumsal algıda
gerçekleşmeyen, başka nedenlerle üretilen nesnenin
estetik nesne olarak görülmesi, yaygınlaşan estetiğin
olgunlaşmasıdır. Francalanci’nin ifadesiyle, “Haklı
olarak Remo Bodei, günümüzde estetik boyutun her
yere sokulduğunun altını çizer ve sanat ortamının dışına
çıkarıldıktan sonra artık günlük yaşamın her yönünü
değiştirerek güzeli tanımlama olanaklarının da iğreti ve
geçici kıldığını belirtir”(Francalanci 2012: 11) Bodei’nin
kendi ifadesiyle, “Çağdaş, “yaygın estetik” görüngüsü
sonuç olarak, değer yitirmiş bir güzellik karşısında bu
gittikçe artan duyarsızlaştırmanın aracı gibi görünecektir” (Bodei 2008: 77)
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bir imgeye dönüşmesi, izleyicilerin ritüel mekanlarına
davet edilmesi, sanatın gerçekle yüzleştirilme performansları, söylenildiğine göre, dönemin ruhundan
fazlasıyla etkilenmiştir. Sonuçta kültürel bağlamda
güzellik yerine güzelleşme çabaları ve (estetik cerrahi,
kozmetik ve makyajın gerekçeli hale gelip endüstriyel
alana dönüşümü) estetik beğeni ve önerilerin kişiye özel
hale gelmesi, estetiğin çağdaş retoriklerini oluşturmaktadır. Bunu ideal estetiğin beğeni ve güzellik anlayışının
referans olmaktan çıkmış olmasının nedenleriyle birlikte sanatta ve kültürel yaşamdaki örnekleriyle görmek
olanaklıdır.

Görsel-3. Andy Warhol, Brillo Boxes, 43.2 x 43.2 x 35.6 cm, 1964

İdealle uzlaşan geleneksel estetik beğeniler ve yargılarla tercih edilen hiçbir duyusal hazzı yaşatmayan nesnenin yaygınlığı postmodernizmin zanaatkâr eğilimleriyle
birlikte yapılmış nesne tercihine dönüşmektedir. Bu
yargıyı Danto, “Marcel Duchamp’ın eserlerinden başlamak üzere, Postmodern sanatın çok büyük bir kısmının
hiçbir estetik boyutu yoktur”(Danto, 2014;150)diyerek
sağlamlaştırmaktadır. Oysaki duyusal etkiye neden
olmayan değişken nesnelerin kaynağı kavramsal, yapay,
sanal ve sıradan bir çeşitliliktir. “Benim görüşüme göre
bir sanat yapıtının, malzeme olarak onlardan farksız,
ancak sanat yapıtı olmayan nesnelere ait özelliklerden
tümden farklı bir sürü özelliği vardır (Danto, 2012:116).
Beğeni pratiklerinin meta-kültür içeriklerine bağlı olan
estetiğin asal değerlerinin kurallarını artık herkes
tarafından kabul görmesine gerek kalmadığıdır. Kültür
endüstrisinin estetiğin sınırlarına dahil etmesi, güzellik arzının ticari düzenle yapılandırılması güzellik
enstitülerine bağlı olan pazar alanlarıyla(kozmetik,
moda) doğrulanır. Beğeni kaygılarının beden üzerinden
artışıyla birlikte, duyulan ihtiyaçlar, Rönesans’ın ideal
estetik doğrularından daha çok süslenme vaat etmektedir. “O zaman süslenme, görünüşü yeniden yapılandırmaya olanak sağlayan süsleme( başka pek çoğu gibi,
Baudelaire’in bir “kendi kendini icat etme” biçimi olarak
tanımladığı makyaj, herkesin kendi kişiliğini daha iyi ortaya çıkarma arzusuna hizmet eden bakım yöntemleri,
ürünleri, cerrahi müdahaleleri) hiçbir zaman olmadığı
kadar yoğunlaşır. (Vigarello, 278/2013)

Genel Sonuçlar
Estetiğin modern ve çağdaş sanattaki yansımaları
beğeni ve duyumsallık bağlamında içerik değişimlerine uğramıştır. Estetik bir yapıyı neyin oluşturduğu
ve sanatçının ilham kaynaklarının muğlaklaşması,
tercih edilen hazır nesnelerin algılanma koşullarının
sorgulanmasıyla derinleşmiştir. Her şeyin sanatsal
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Estetiğin plastik sanatlar ve kültürel yaşamdaki ideal,
ruhsal ve işlevsel yansımaları, değişen zaman içinde
dönüşümlere açık hale gelmiştir. Bu nedenle içinde
yaşadığımız çağın estetik ölçütlerinin değişen retorikler
içerdiği gerçeği kabul görmektedir.
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ÖZET ABSTRACT
İnsanoğlu varoluşundan bu yana kendini ifade edebilmek için farklı araç ve yöntemler kullanmış ve bunları
geliştirerek birbirleriyle iletişim halinde olmuştur.
Özellikle bu araç ve gereçlerin kullanım sınırları
zorlanmış ve bilinmeyeni bilinir, görünmeyeni görünür hale getirebilme çabasıyla, sanat denilen güçlü
bir ifade yöntemini ortaya çıkarmıştır. Bilinçli ya da
bilinçsizce sanatın ifade dilini kullanma eğilimi değişik
şekillerde herkesi kapsamış ve ifade edilebilmenin
zor olduğu duygu ve düşünceler bu şekilde ortaya konmuştur. Üstbilincin gerektirdiği donanımlar, sanatçıyı
ve sanatı genişleten, geliştiren bir durum iken; tedavi
amaçlı yapılan sanat uygulamaları ise bilinçaltındaki sorunların algılanabildiğini ve iyileştirilebildiğini
göstermiştir. Sanatın iletişim ve ifade gücü; sorunu
ortaya koyabilme ve çözüm üretebilme özelliğinden
dolayı, özellikle psiko-sosyal sorunlar yaşayanlara
iyileştirici, tanımlayıcı, çözümleyici bir yöntem haline
de dönüşmüştür.
20. yüzyılın başlarında tıpta yardımcı bir alan olarak
başlayan sanatla tedavi “Art-Terapi” yöntemi; sanat
yoluyla ortaya konan bilinçli ya da bilinçsiz duyguların
algılanmasına ve iyileştirilmesine olanak sağlamaktadır. Resmin ifade dilinin kullanımı, bireysel sorunların
ortaya konulmasında ve çözümünde etkin olduğu kadar zaman zaman aktif olan hayal gücü açığa çıkarak,
yaratıcı ürünlerle de kendini göstermektedir.
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Since the existence of human beings to be able to express themselves using different tools and methods and
developing them has been in contact with each other.
in particular,limits the use of these tools and supplies
forced, the method revealed a strong expression of art
called, in an effort to be able to make the invisible visible, and unknown known. Consciously or unconsciously
tend to use the language of art expression, has covered
everyone in different ways that have been revealed in
difficult to be expressed thoughts and feelings. While
superconsious required equipment is situation which
expand and develop artists and art, the art of therapeutic applications problems in the subconscious mind
can be detected and showed that improvemen. Communication and expressive power of art, due to ability to
reveal and solve the problem, especially psycho-social
problems, those living healing, descriptive, analytical
method also has become.
In the early 20th century, starting as a field assistant
in medicine, art therapy “Art-Therapy” method; the
conscious or unconscious feelings revealed through the
art of detection and allows improving.In the analysis of
individual problems and to put forward, the use of the
expression language of pictures, as well as effective
time released and active imagination, creative products
shows itself.
İnsanoğlu ilk çağlardan bu yana yaşamsal sorunlarını
ortaya koymak ve çözmek için farklı anlatım yolları
denemiş ve hem işitsel hem görsel etkiler yaratmak için
farklı ritüeller ve sembollerden oluşan yöntemleri kullanmıştır. Bu yöntemler; kendi içinde gelişen, genişleyen
bir yapıya dönüşerek sanat denilen bir ifade biçimine
dönüşmüştür. Dolayısıyla şeyler yaratma ve ortaya koymanın iletişimsel olumlu gücü, insan için vazgeçilmez
bir ihtiyaç haline gelmiş, toplumsal bilincin oluşumunda
bir biçim diline dönüşmüştür. Yüzyıllardır bu nedenle
sanat felsefi, estetik, işlevsellik gibi konuları üzerinden
sürekli tartışılmış ve araştırılmıştır. Ancak tartışılmayacak tek unsur sanatın hayatımızın her alanında ve
katmanında yer aldığıdır. Bireyin kişisel gelişiminde
birçok faktör bulunmakla birlikte özellikle bunların arasında sanat küçümsenmeyecek bir alana sahiptir. Çünkü
sanat, düşünceleri aydınlatan, geliştiren, bir unsurdur
ve entelektüel, kültürel ve duygusal açıdan iyileştirici
ve sağlamlaştırıcı bir güç haline gelmiştir. Özellikle 19.
Yüzyılın ikinci yarısından itibaren kaosun, telaşın, yoğun
üretim ve hiç bitmeyen bir ihtiyaç dünyasında sanat
vazgeçilmez olmuştur. Hatta ruh bilimi, kişisel gelişim
ve eğitim alanında da sanat tanı ve tedavi yöntemi olarak
kullanılmış ve hala kullanılmaktadır. Amaç beynimizin
sağ tarafını etkin hale getirerek, ruhun sanatı tatma
yoluyla kendimizi, kişiliğimizi geliştirmek ve beynimiz
sol yani analitik kısmıyla alışveriş sağlamaktır. Bu tarz
eğitim ve gelişim aslında çocukları temel alınarak geliştirilmiştir, çünkü çocuk her şeyi renk, ses, biçim, ritim
yoluyla algılamaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak eğitim sisteminde eski sisteme nazaran sanat
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daha da işlevsel hale getirilerek analitik sorunların eğitiminde ve ifadesinde kullanılmaya başlanmıştır. Böyle
bir anlayış öğrenmeyi ve anlamayı daha kolay ve kalıcı
kılmıştır. Sanat eğitimiyle birey olaylara farklı bakabilir
ve farklı perspektifler geliştirerek bir soruna ve olaya
farklı açılardan bakmayı ve çözümlemeyi öğrenmekte,
kendince farklı çözüm yolları geliştirmektedir. Sanatın
bu işlevsellikleri ve etkileri göz ününde bulundurularak
sanat eğitimi ne kadar erken başlatılırsa o denli etkili
ve faydalı olacaktır. Her şeyden önce sanatın doğru
algılanmasını ve anlaşılmasını sağlayacaktır.
XX. yüzyılda değişen dünyayla birlikte gelişen tıp,
psikiyatri ve aynı zamanda alternatif tıp, sanatın insanın
üstündeki etkilerini tedavi, tanı amaçlı araştırmaya ve
incelemeye başlayarak bu günkü “Sanat Terapisi”nin
(Art Therapy) temellerini oluşturmuştur. 1920 yılında
karşımıza S. Freud’un öğrencisi Carl Gustav Jung (18751961) çıkmaktadır. Jung, derin ve analitik psikolojinin
kurucularındandır, ona göre analitik psikolojinin görevi,
hastaların oluşturduğu arketip şekilleri yorumlamaktır.
Hastalarla çalışmalarına genelde hastalara rüyalarının
görüntülerini çizmesini istemekle başlamıştır. Jung’a
göre negatif olan duygular, yani sorunlar rüyalarımızda ve bilinç altımızda yer edinir ve bu negatif sorunlar
kendini kağıt üzerinde şekillendirerek, renkler ve sembollerle kendini gösterir. Günümüzde kullanılan “Sanat
Terapisi” yöntemlerinde G.Jung’un önemi çok büyüktür
ve onun geliştirdiği kuramlar, disiplinler ve araştırmaları günümüz yöntemlere ışık tutmaktadır. Sanat Terapisi;
sanat ile iyileştirme, tedavi anlamına gelip terim olarak
ilk kez 1938 yıllında kullanılmıştır. Kullanan ilk kişi
ingiliz doktor ve ressam olan Adrian Hill ‘dir. Sanat Terapisinin gelişiminde büyük etken olan kişi Adrian Hill,
hastalara sanat çalışması yaptırdığı zamanlarda onların
o anlık durumlarının hafiflemesine, ruhsal durumun
iyileşmesine neden olduğunu fark etmiştir. Sanat terapisi çocuklara, gençlere, yetişkinlere, yaşlı yetişkinlere
bireysel ya da grup olarak yapılabilmektedir. Tedavi
genellikle zihinsel ve duygusal sorunlar, stres bozukluğu, madde bağımlılığı, aile ve ilişki sorunları, bilişsel,
fiziksel ve nörolojik sorunlar yaşayanlarda değerlendirilir. Sanat terapi programları bazı hastaneler, eğitim
kurumlarında uygulanabilmektedir. Film, müzik, dans,
drama, kukla, resim, kil, boya gibi sanat malzemeleriyle
yapılan (izoterapi), uğraş terapisi (ergoterapi) gibi sanat
terapisi çeşitleri bulunmaktadır.
Bu konuda çalışan birçok bilim adamı gibi Rudestam
K.E. de “Sanat Terapisinde Tarihsel Gelişim” isimli
makalesinde, sanat uygulamaları hasta bireye yaklaşım
aşamasında ve tedavi sürecinde hem faydalı hem de
zararsız bir yöntem olduğunu ve sanatın dışavurumunun
faydaları ve etkileri açıklamıştır. Bu bilgiler ışığında;
sanat terapisi; aşılması güç olan bazı duygu ve düşünceleri anlamak için uygun ortam hazırlar. Sanat yolu
ile hem grup çalışmalarında hem de bireysel çalışmalarda hastalarla uzman kişi arasında empati kurulur.
Negatif enerjiyi dışa vurmaya ve resim, boya, kil gibi

sanat malzemeleri ile zararsız bir şekilde bilinçaltındaki
çatışmaları görsel dil yardımı ile deşarj olma imkânı
sunar. Terapide amaca ulaşma süresi hızlanır ve birey
teşhis için bir zemin hazırlanır. Terapi sırasında görsel
malzemelerle çalışmak, sözel iletişimde daha etkilidir. Sözel sorgulama hastaya kasıtlı gelebilir ve hasta
tarafından birçok şey saklanılabilir. Hasta gözün önünde
duran ve kendisinin yarattığı sanat ürünün yani soyuttan
somuta geçen ürünü reddedemez. Ortaya çıkan ürün,
uzman kişi için önemli bir kaynaktır ve artık bu kaynak
yoruma açık hale gelir, hasta birey çalışması yorumlanırken sözel olarak katkıda bulunduğundan bu yorumlama daha açıklayıcı olacaktır. Hasta bireyin, duygu ve
düşüncelerinin düzenlenmesine katkıda bulunur. Sanat
malzemeleri yoluyla hasta duygu ve dikkatini güçlendirerek organize olmayı sağlar ve hastanın algısının
güçlenmesine yardımcı olur. Sanat, yaratıcılık sürecini
aktive ederek hastanın görselliği algılayarak kendini
keşfetmesini ve kendisiyle ilgili bazı şeyleri denemesine
olanak sağlar, terapi uzman kişiye hastanın bilinç altına
inme ve onu keşfetme imkanı sunar. Hastanın kişisel
değer duygusunu artırır, ona öz güveni sağlar, grup
çalışmalarıyla ortam içinde nasıl harmoni sağlayacağını
öğretir ve sorumluluk duygusu nu geliştirir.
Yapılan çalışmayı çözmek ve anlama konusunda yararlanacağımız en doğru örneklerden biri de, farklı insan
ve mesleki grupların resim çalışmalarını inceleyerek
kitap haline getiren A.G.Fers’in “Resmin Gizli Dünyası” metotları ve prensipleridir. Fers’e göre, yapılan
çalışmayı anlamak ve çözmek için, ilk önce o çalışmanın hangi şartlarda ve ortamda yapıldığının bilinmesi
zorunludur. Malzeme seçimi çok önemli olup özellikle
tek renk kalem ve sınırlı kağıt verme, çizime zorlama
çizime müdahale ve kısa süre verme gibi sınırlayıcı faktörlerin olmaması gerekmektedir. Çalışmadan
önce küçük bilgiler verilebilir ve hatta konu seçimine
yardımcı olunabilir. Örneğin kişiye o an neler düşündüğü
sorulabilir ve anlatmaya başladığında “bunun resmini
nasıl çizersin şimdi onu yansıtmaya çalış’’ demek daha
doğru yaklaşım olacaktır. Uzman kişinin resim çizme
sırasında hastayı incelemesi özellikle hangi detaylara
takıldığını ve ne kadar enerji harcadığını gözetlemesi, sorunu çözme yönünde olumlu olacaktır. Fakat bu
gözetleme işlemi fark ettirmeden yapılmalı ve hastanın
kısıtlanmadan bilinçaltındaki sembollerin geniş anlamda resimde yer alması sağlanmalıdır. Çalışma bittikten
sonra hastanın “ben” ve “şuan” olgusuna ulaşabilmek
için uygun bir yaklaşımla sorular sorulabilir. Ancak
“Burada ne var” şeklinde olmamalıdır. Toplana n her
çalışmanın arkasına tarih, hastanın adı, soyadı, yaşı,
spontane veya hangi test metoduyla çizildiğini belirtilmelidir. A.G.Fers kitabında belirtiği gibi çizilen resimler
çözümlenirken en önemli şeylerden biri hemen yoruma
geçmek değil resmin altında yatan fikri ve esas duygusunun üzüntü mü, mutluluk mu, öfke mi, korku mu
olduğunun anlamak için zaman ayırmaktır. 1- Kağıt boyutları ile resim boyutları arasındaki uyumsuzluk varsa

hastanın duygu ve düşüncesinde dengesizliğin işaretidir.
2- Kağıdın yatay kullanılması bir anlatım unsurunu ifade
ederken dikey kullanım ise bir bildirim ifadesi olarak
değerlendirilebilir. 3. önemli nokta ise uzman kişi hasta
bireyin resimlerde hangi renkleri kullandığını, bastırılan
çizgilere, tekrarlanan şekillere, çizgi yönüne, figür ve
objelerdeki eksikliklere, nelere vurgu yapığını, vs. dikkat
edip önemsemelidir. Bu metot ve prensipler ışığında
bireyde yaşa bağlı ve bireyde ruhsal rahatsızlığa bağlı
olarak resimsel biçimler farklılık göstermektedir.
A.L.Venger “Psikolojik Resim Testi” kitabında ki
resimsel biçimlerin yorumlanmasına göre; resimler yaş
grubuna ve ifade biçimine göre sınıflandırıldığında, konu
anlatımı şematikte olsa 3 yaşından sonra başlamaktadır. Bu yaşta yapılan resimlerde zekâ geriliği, kişilikle
ilgili bazı sorunlar, psikolojik rahatsızlıklar, korkular,
tedirginlikler vs. belirmeye başlar. 4 yaşından itibaren
figürler ve çizimler primitif şekiller almaya başlamakta
ve kollar, bacaklar ve diğer formlar belirlenmeye başlar.
Fakat çocuk hala kafadan ibaret bir figür çiziyorsa
çocuğun sanat ve yaratıcılık algılarında bir soruna
işarettir. Psikolojide çok rastlanılan bir durum olan
öğrenme bozukluğu da aynı zekâ geriliği gibi kendini
belli yaşlardan itibaren resimlerde göstermektedir. 6
yaşında detayları önemsemeye ve vücudun organları
belirginleşmeye başlar. Artık çocukluk dönemini
tamamlayan 6 yaş ve üzeri çocuklarda, resimlerdeki
konular ve figürler gerçeğe yakın algılanmaya ve
çizilmeye başlanmaktadır. Şayet hala figürü tek boyutlu
çiziyor ve detayları önemsemiyorsa bu durumda zekâ
geriliğine işaret etmektedir. Resmi köşeye sıkıştırmak,
aşırı sağda ve aşırı solda çizmek, asimetrik detaylarda
da çizilen kişi resimlerinin kol boyunun orantısız olması,
perspektif bozukluklar, vücudun eğiliminde hatalar, çok
büyük ve küçükbaş çizimi gibi özellikler zekâ geriliği
olanlarda kendisini göstermektedir. 12-14 yaş aralığındaki çocukların resimlerinde cinsiyet belirtisi çok
zayıftır erkek ve kadın cinsiyeti genelde kıyafetlere ayırt
edilir, bu durumda her zaman olmayabilir. Daha sonraki
yaşlarında yani ergenlik dönemi ve gençlik dönemlerinde bireylerin çizimleri daha da olgunlaşır, cinsiyet
belirtisi vurgulanır. Ancak olgun yaşlarda insan
çizimlerinde vurgulanan cinsiyet belirtisi, birey cinsellik
içerikli sorunlarına işarettir. A.L.Venger’in Psikolojik
Resim Testine göre; kâğıdın 2/3 çizilen bir figür bireyin o
anda muayeneye tepkili olması, aşırı duyarlı olduğuna,
stresli bir durumda olduğuna veya hiperaktif olduğuna
işarettir.(Res.1). Kâğıdın 1/3 çizilen resim yanı aşırı
küçük çizilen figür bireyin depresyonda olduğuna ve
kendini küçümseme anlamına gelmektedir.(Res.2).
Kâğıtta figürün ebat değiştirmesi duygusal değişkenlik
anlamına gelmektedir. Resmi kâğıdın üstüne sıkıştırmak, bireyin kendine fazla değer vermiş olduğuna
yükselmeye çalışma ihtiyacı içinde olduğuna işarettir.
(Res.3). Resmi aşağıda çizmek bireyin kendini küçümsediği anlamına gelmektedir.(Res.4). Resmi kenarlara
sıkıştırmak bazı durumlarda beynin organik hasarı
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anlamına gelmektedir.(Res.5). Resmin kâğıdın dışına
taşması, bireyin aşırı duyarlılığa, tedirgin olduğuna, bazı
durumlarda ve vakalarda sınırda olan nevrotik ruh
haline veya psikotik ruh haline işarettir(Res.6). Resmi
kâğıdın köşesine çizmek bireyde depresyon ve hafif
depresyona işarettir. Detaylar çeşitli ve fazlaysa; kişinin
canlı bir hayal gücüne sahip olduğuna, yaratıcı yönünü
gösterme isteğine, sanata yönelme anlamına gelmektedir.(Res7). Resimde aşırı titizlik ve çok sayıda aynı detay;
tedirginlik, mükemmeliyetçilik, apileptiod rahatsızlığı
(aşırı titizlik, düzen, disiplinli), beyin hasarı anlamlarına
gelmektedir.(Res.8). Az detay şematik çizim; aşırı
duyarlılık, kendini küçümseme, negatiflik, muayene
tepki gösterme, içine kapalılık, hafif depresyon,
şizofreni eğilimliliği, zekâ geriliği ve asteni belirtilerini
göstermektedir.(Res.9). Dağınık ve dikkatsiz çizilmiş bir
resim; aşırı duyarlılık, düşük enerji, bazı durumlarda
beynin organik hasarı, negatif ruh hali, muayene tepki
gösterme gibi durumları ifade etmektedir. (Res.10).
Detayların dağınık şekilde resimde yer alması; duygusal
dengesizlik, çizilen konuya ve figürlere karşı farklı
duyarlılıklar ve ilgiler gösterdiğine işaret eder. Hafif
kalem izleri; resimlerde çizgilerin hafif olduğu durumlarda asteni veya pasifliğin belirtisidir, bazı durumlarda
depresyon belirtisi olarak nitelendirilmektedir. (4
yaşından itibaren (Res.11). Kalemi aşırı bastırarak
çizmek; duygusal gerilimin, duyarlılığın, tepkili olduğun
belirtisidir.(4 yaşından itibaren) (Res.12). Kâğıda zarar
verecek derecede kalemi bastırmak; bireyin kendi içinde
bir çatışma durumda olduğunun, hiperaktifliğin, bazı
durumlarda agresifliğin, aşırı duyarlılık ve bastırılmış
psikotik bir durumuna işarettir.(Res.13). Kalemi yer yer
bastırmak; duygusal olarak değişkenlik gösterdiğin
belirtisidir.(4 yaşından itibaren)( Resim 14). Çizgileri
silme ve düzeltme: Muayene sırasında tedirgin ve telaşlı
olma, bireyin stresli olduğunu ve duygusal yönden
gergin olduğunu ve kendine güvenmediğini gösterir.
(Res.15). Karakalemle tarama: sadece kalem taramaları
kişilik olarak tedirgin ve huzursuz bir yapıya sahip
olduğunun, muayene sırasında huzursuz olduğuna
işarettir, bazı durumlarda, resim eğitimi almış insanlarda karakalem tercih edebilirler bu tarz resim çizimlerinde.(Res.16). Taramalarla resmi karalamak ve bazen
taramanın resmin dışına taşması: Ciddi tedirginlik, aşırı
duyarlılık, telaş anlamına gelmektedir.(Res.17). Çok
dikkatli ve titiz tarama: Bir durama karşı çıkma,
inatçılık, tedirginlik, özgüven eksikliği, mükemmeliyetçilik ifade eder.(Res.18). Kalemi bastırarak koyu tarama:
Resmin tamamını veya bir kısmını koyu, siyaha yakın
taramak duygusal gerilime, keskin bir tedirginliğe, bazı
durumlarda sınırda olan psikotik ruh haline işarettir.
(Res.19). Ekseni bozuk çizgiler ve figürler çizerek
merkezden saptırma: Beynin doğal hasarı, ruh halindeki
tutarsızlığın bireyin kendisi tarafından anlaşılması,
hayata uyum sağlamakta zorluk çektiğine veya ruh
halini kabullenmemesi, beyinde gelişim bozukluğu( 5
yaşından itibaren)(Res.20). Simetri bozukluğu: beynin
doğal hasarı, bazen negatif bir durumun işareti olarak
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nitelendirilir.(5 yaşından itibaren) (Res.21). Resim
görselliğiyle alakalı olmayan çizgiler ve taramalar:
Resmin tamamını dolduran çizgiler bireyin aşırı duyarlı
olduğuna, tedirgin olduğuna ve bazı durumlarda
psikolojik uyarıma işarettir. ( 4 yaşından itibaren)
(Res.22). Şekil bozulması, deforme: Psikolojik bozukluğa, bazen psikolojik uyarmalara, beynin organik
hasarına, negatifliğe, sosyal yönden eksik olduğuna
negatif düşünceler ve konforsuzluğu, nevrotik ruh
halinin sınırda olduğuna ve psikolojik rahatsızlığı ifade
eden belirtilerdir, ( 5 yaşından itibaren) (Re.23). Kafa
kısmından ibaret insan çizimi: 4 yaşına kadar normal
olarak algılatılabilir, ancak dört yaşından sonra zekâ
geriliğine, görsel algılayışta gerileğe işarettir.(Res.24).
Şematik el ve ayak çizimi. Beş buçuk yaşına kadar
normal olarak algılatılabilir, ancak daha ileri yaşlarda
sanat anlayışında tutukluluk, zekâ geriliği, öğrenme
bozukluğu, beyinde organik hasar anlamına gelmektedir.(Res.25). Üzüntülü ifade: Bireyde moral bozukluğa,
hafif depresyon, asteni, yalnızlık hissi anlamlarına
gelmektedir.(Res.26). Bir şeylere üzülmüş: Bireyin bir
konuda kararsızlık yaşadığına, tedirgin, halsiz ve bazen
nevrotik ruh haline işarettir. (Res.27). İfadesi olmayan
bir yüz: Kendi dünyasına dalma, halini, fantezilerini
koruma düşüncesi, şizoid kişilik yapısını gösterir.
(Res.28). Kasvetli yüz ifadesi: Bireyin depresyonda
olduğuna, belli bir rahatsızlık yaşadığına, epileptiod,
negatif, asosyal ve muayeneye tepki göstermesinin
belirtisidir.(Res.29). Agresif yüz ifadesi: Buluğ çağını
sıkıntılı geçiren bireylerin resimlerinde yer alır, bireyin
aşırı duyarlı olduğunu, negatif ve muayeneye karşı çıkan
bir tavırda olduğu göstermektedir, bazen psikopati
belirtisidir.(Res.30). Tuhaf yüz ifadesi: Şizoid ruh hali,
kendini rahat hissetmeme, sosyal hayat eksikliklerin
olduğunu anlatmaktadır bazı durumlarda da psikolojik
bir hastalığın belirtisidir.(Res.31). Hoşnut olmayan yüz
ifadesi: Muayeneye sırasında kendini rahatsız hissetme,
sıkıntılı atlatılan buluğ çağı, asosyallik, çizilen figüre
karşı negatif duygular besleme, bazen de psikolojik
rahatsızlığın işaretidir.(Res.32). Arkadan duruş pozisyonu: Negatif bir duruma, sorunlu geçen buluğu çağına
veya bir sorunun olduğuna işarettir.(Res.33). Profilden
çizim: Negatif bir durum olduğuna ve sorunlu geçen
buluğu çağı.(Res.34). Hareket eden, koşan bir figür:
Sanatsal bakış açısı, sanata yönelme, yüksek enerji
ifade etmektedir.(Res.35). Oturan figür: Sanata yönelme
bazı durumlarda pasifliğe işarettir.(Res.36). Yatan figür:
Pasiflik, sanatsal yönelme, bazen asteni belirtisi olarak
nitelendirilir. Baş çizilmemişse: Aşırı duyarlılık,
hiperaktiflik, bazen psikolojik rahatsızlık belirtisidir.
(Res.37). Baş aşırı büyük çizilmişse: Değer verme ve
önemseme, hayallere düşkünlük, yaratıcı ve fantezisi
geniş kişiliğin belirtileridir.(7 yaştan itibaren) (Res.38).
Baş aşırı küçük çizilmişse: Bazı durumlarda değer
olgusunun düşük olduğunu gösterir. Fiziksel güçle
karşılaştırıldığında, zekâ ve kişilikte değer kaybı (7
yaşından itibaren)(Res.39). Gözler çizilmemesi ya hiç
belli olmama durumu: Aşırı duyarlılık, hiperaktif,

negatif bir durum olduğuna, otizm, asteni, hafif depresyon, psikolojik rahatsızlık bazen ciddi depresyon belirtisi
olarak nitelendirilmektedir.(Res.40). Karalanmış ve ya
siyah gözler: Korkuyu ifade eder.(Res.41). Ağız hiç
çizilmemiş veya küçük olarak ifade edilmişse: Negatifliği, otizm, asteni, aşırı duyarlılığı gösterir.(Res.42).
Belirgin bir şekilde dudak çizimi, kalın kalem ile ve
bastırılarak çizilmiş: Özellikle kız çocuklarında cinselliğin önemsenmesi ve merak edilmesi anlamına gelmektedir.(Res.43). Dişler Çizilmişse: Bireyin sözel olarak
saldırgan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.
(Res.44). Belirgin şekilde kulakları çizmek: Şüphe,
korunmaya ihtiyaç, bazen dış görünümünden memnun
kalmamayı ifade eder. ( 7 yaşından itibaren)7. (Res.45).
Baş ve yüz şeklini aşırı eğri ve deforme şeklinde
çizilmesi, şizoid yapıya, asosyal olduğuna, bazı durumlarda psikolojik rahatsızlığın belirtisidir. 1-3 renk
seçiyorsa bu kişinin asteni (bitmeyen yorgunluk) pasif
olmasına, depresyon tehdidi olmasına işarettir. 5-6 renk
seçiyorsa ruhen sağlıklı olduğuna işarettir. 6 renkten
fazla renk kullanıyorsa zengin duygusal gelişime sahip
demektir. Tabi bu tarz renk değerlendirmeler 4 yaşına
kadar mümkündür çünkü çocuklarda 4 yaşından sonra
renk algısı gerçek dünyayla örtüşmeye başlar, onun
öncesinde çocuklarda renk algısı gerçek olmayan ve
doğayla örtüşmeyen türdendir. Psikolojide her hastalığın bir rengi bulunmaktadır, her atakta ve her hastalık
tipinde renk paleti değişir ve farklılaştığını belirtmiştir.
Renklerin anlamları konusunda çelişkili renkler
bulunabilir örneğin; kırmızı, enerjiyi ve sağlığı simgelerken diğer taraftan olumsuz duygular bir soruna işaret
etmektedir. Renk çözümlemesi yapılırken çocuklarda
ayrı, yetişkin bireylerde farklı değerler göz önünde
bulundurmak gerekir. Koyu renkler genelde depresyon
durumlarında ortaya çıkar, bireyin boşluk ve karamsar
dönemlerinde bu rengi tercih ettiği, huzurlu dönemlerde
pastel tonları, mutlu ve duygu dolu zamanlarında renk
yelpazesini genişlettiği belirlenmiştir. Hastaların renk
seçimleri yaş, cinsiyet, kültür, hastalığın başlangıç
süreci, atak dönemleri gibi faktörlere bağlıdır. Sağlıklı
insan grubundan erkekler açık tonları seçerken,
şizofreni rahatsızlığı olan kadınlar açık tonları seçmişlerdir. Psikolojide en ağır vaka olarak bilinen şizofreni
rahatsızlığında hastalar renklere büyük anlamlar
yükler. Şizofreni hastalarının renk paletindeki renkler
gerçek dünyayla örtüşmemektedir. Bazı durumlarda
renkler aşırı parlak olabilmektedir veya bu durumun
tam tersi olarak renkler karanlık ve monotondur. Bu
hastalarda bazen de rengi tamamen reddetme görülebilir. Şizofren hastalar genelde sarı, mor, turuncu, beyazın
tonlarını kullanırlar. Diğer renk tonları özellikle
kırmızıyla siyah renkler atak anlarında ve halüsülasyon
dönemlerinde paletlerinde ortaya çıkar. Renkler
genelde birbirine kontrasttır. Renkler birbirinin üstüne
gelebilir ve birbiriyle örtüşmeyebilir. Çocuk şizofreni
hastalarında depresyon durumlarında renkleri ayırt
etmede zorlandıklarını ve bu hastaların renk yalanlarına başvurduklarını belirtmiştir. Ayrıca bu gibi durum-

larda bu hastalar kırmızı rengi lacivert olarak, lacivert
rengiyse kırmızı olarak nitelendirdiklerini açıklamıştır.

Bireyde Ruhsal Rahatsızlığa Bağlı Resimsel
İfade Örnekleri
Otizm; gelişimsel bir bozukluk nedeniyle hayat boyu
iletişimsel sorunları yaşayan ve dolayısıyla sosyal etkileşime sahip olmayan kişilerdir. Çok kısıtlı ilgi alanlarına sahiptirler ve genellikle tekrarlayıcı hareketlerde
bulunurlar. Otizm, Yunanca’da benlik, kendi anlamına
gelmekte ve “otos” sözcüğünden türemiştir. Sanat
terapisi de, otizm hastalığı bulunan kişinin benliğine,
bilinçaltına ulaşmayı kolaylaştıran en etkili yöntemdir.
Özellikle çocuklarda, duygusal stresi azaltarak, kendisini daha rahat ve huzurlu hissetmesini sağlamaktadır.
Otistik çocuklar bu terapi sayesinde iletişime daha açık,
davranışlarda ve algılamada düzelme, küçük motor becerilerin de gelişme ve el, kol koordinasyonu düzenleme
görülmektedir. Kojuşko Maryana Vasilyevna’nın “Sanat
Terapi Çalışmaların Otistik Kişilerde Uygulaması, Yansıması ve Araştırılması” isimli yazısında, otistiklerin rahatsızlıklarını ve becerilerini göz ününde bulundurarak
yaptığı araştırmalarda; sanat terapi yöntemlerinin bu
tip hastalar için çok uygun bir terapi yöntemi olduğunu
göstermiştir. Sanat terapi yöntemlerinde özellikle sanat
malzemeleriyle (boya, oyun hamur, kağıtlar, vs.) yapılan
çalışmalarda daha başaralı sonuçlar elde edilmektedir.
Sanat malzemeleriyle yapılan çalışmalarda hastalarda güven duygusu oluşmakta, el ve görsel becerileri
geliştikçe benlik algısı yükselmektedir. Negatif duygu ve
düşünceler nötrlenerek çevreyle daha uyumlu bireyler
haline gelmektedirler. Resim çalışmalarında bazı otistikler dünyayı ve görselleri bir bütün olarak ve kabaca
algılamaktadırlar, bir kısmı ise şaşırtacak şekilde çevresindeki ve belleğindeki görüntüleri en küçük detaylarla çizebilme yeteneğine sahip oldukları gözlenmiştir.
Otistik “Savant” sendromu; müziğe, plastik sanatlara,
matematiğe ve diğer dallarda aşırı yetenekli ve güçlü
görsel hafızaya sahiptirler. Bilinen çok sayıda “Savant
Sendromu” olan sanatçı ve bilim adamı bulunmaktadır.
Bazı otistik insanların sanat becerileri ve yeteneklerinin ne denli ileri düzeyde olduğunu görsel örnekleri de
göstermektedir.
Britanyalı, “Otistik Savant” sendromlu ressam Stephen
Wiltshire. Bu bireyler davranış bozukluklarına karşın
mükemmel zekâ ve yeteneğe sahiplerdir. Konuşma
yeteneği gelişmediği için kendisini sadece resimlerle
ifade edebilmektedir. Resim çizmeye başladığı çocukluk
yaşlarında, hayvanları ve arabaları çizmiş, daha sonraki
yaşlarında mimari çizimlerle devam etmiştir. Stephen
Wiltshire görsel hafızası çok gelişmiş ve üstün fotografik hafızasıyla sadece birkaç dakika gördüğü geniş
alanları en ince ayrıntısına kadar resimleyebilmektedir.
Çalışmalarında sadece tükenmez kalem, kaliteli kâğıt
kullanarak müzik ile bir nevi transa geçerek çizimlerine
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başlamaktadır. Gördüğü ve çizdiği görüntüler uzun süre
hafızasında kalabilmekte bu yüzden istediği an o görüntüleri tekrar tekrar çizebilmektedir. Helikopterle 20
dakikalık New York gezisini beş metrelik kâğıda sadece
3 günde yaparak gördüklerini en ufak detaylara kadar
işlemiştir.Hatta İstanbul görünümü de çizmiştir. (Res.
46-47-48)
Doğuştan sağır olan James Charles Castles (1899-1977)
konuşmayı, yazmayı, okumayı ve işaret dilini öğrenememiş otistik rahatsızlığı olan birisidir. Çalışmalarında
rastlanılan bazı yazılar kendisinin engelliler okulunda
aldığı beş senelik eğitim sürecinde bazı şeyler öğrendiğini ancak tam anlamıyla kullanmadığını göstermektedir. Aynı zamanda daha çocukken kendisine
zekâ geriliği tansı konulmuştur. Öğrenme bozukluğu
sebebiyle eğitimine devam edemeyen Castels hayatına
ailesinin yanında devam etmiştir. O, zamanının çoğunu
evin çatı katında resim, kolajlar ve kart postallarla kitap
denemeleri yanı sıra çöplerden topladığı kâğıtlar, zarflar, kartonlar ve diğer malzemelerle üç boyutlu sanat
çalışmaları yapmıştır. Çok iyi bilmediği karalama yazılar
ve görselleri bıçakla ucunu sivri yaptığı çubuğu katı mürekkep veya rimele daldırıp tükürükle çizdiği sayfaları
kitap haline getirmiştir. Bir süre sonra çeşitli galeri ve
müzede yer almış ve 2008 yılında onun hayatını anlatan
“James Castle: Portrait of an Artist” isimli bir belgesel
filmde yapılmıştır. (Res.49-50-51)
Aleksanrdr Lyubanov (1924-2003), altı yaşında geçirdiği
menenjit hastalığı yüzünden konuşma ve duyu yetisini
kaybetmiş ve ayrıca otistik tanısı konulmuş bir kişidir.
Önceleri oyuncak yaparak geçimini sağlamış fakat çektiği yalnızlık onun ilerleyen yaşlarında aklı dengesinin
bozulmasına neden olmuş ve hayatının tam 57 yılını akıl
hastanesinde geçirmiştir. Çalışmalarında savaş dönemini anlatan detaylar, Rusya’nın traktörleri ve hemen
bütün çalışmalarında silah figürü yer almıştır. Naiflikten olsa gerek bir askerin ona silah hediye edeceğini
söylemiş bunun hayaliyle veya hayal kırıklığı ile bütün
çalışmalarında o silaha yer vermiştir. Yaklaşık 300 tane
resim çalışması ve 500 yakın kolaj çalışması bulunmaktadır. (Res.52-53) Diğer bir rahatsızlık olan Down sendromu; genetik bir bozukluktan dolayı zihinsel ve fiziksel
bir gelişim bozukluğudur. Bu kişilere uzman kişi denetiminde ve yardımında sanat terapisi uygulanmalıdır.
Öncelikle oyun hamuru ve boya çalışmaları yaptırılarak
malzemeyi kavramasını, tutmasını ve vücudu tarafından bunun algılanmasını sağlamak, el-kol becerilerini
geliştirerek kendilerini ifade etme şansı sağlanmalıdır.
Zamanla motor becerilerinin artırılmasıyla uygulamalar
daha keyifli ve işlevsel hale getirilmelidir. Terapi uygulaması, hastalara kendi kararlarını almasını, zor durumlarla baş etmesini, bireysel davranabilmesini öğreterek
onları günlük hayata hazırlamaktadır. Ayrıca sanatı sevdirerek onlardaki sanat kavramını aktive etmek gerekmektedir. Down sendromlu Judith Scott (1943- 2005) altı
yaşındayken evden alınarak akıl hastalarının bulunduğu
bir psikiyatri merkezine verilmiştir ve hayatının tam
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kırk bir senesini orada geçirmiştir. O dönemlerde down
sendromlu olanlar, diğer psikolojik rahatsızlığı bulunanlar ve engelli bulunan çocuklar, dışarıda hayatlarını sürdürememeleri sebebiyle ailelerinden alınarak bu tarz
merkezlere yatırılmaktaydı. Kız kardeşinin onu bulmasıyla Judith hayatının geri kalanı kendi evinde kardeşiyle
geçirmiştir. Bulunduğu kurumda onu hayata hazırlayacak hiçbir eğitim verilmemiştir, kendisine konuşma,
yazma, okuma eğitimleri dahi verilmemekle birlikte,
onun sağır olduğu bile fark edilmemiştir. Bu kurumdan
çıktıktan sonra başlayan Judith’in çalışmaları şimdi
dünyaca bilinmekte ve bu çalışmalar yüksek fiyatlara
satılmaktadır. Judith’in “Örümcek Kadın” diye anılmasının sebebi eline aldığı masa, ayakkabı, sandalye vs.
objeleri, iplerle ve yünlerle bir örümceğin ağ örmesi gibi
sarmasıdır. Kendisinin sanat ürünleri ya bir hayvanı ya
da bir figür ve silueti andırmaktadır. Down sendromunun renkliliği ve pozitifliliğini Judith’in çalışmalarında
da görmek mümkündür. (Res. 53-55-56)
Şizofren rahatsızlığı olan ve resimsel ifade kullanan
örneklerden bazılarına baktığımızda; ruhsal sorunlar
yaşayan ve resim çalışmaları yapan V.T. 35 yaşında
kronik alkolik ve akıl hastanesine yatırılma sebebi alkol
psikozu teşhisi konan kişiyi değerlendirebiliriz. Alkole
bağlı ve onu takip eden şizofren bulguları gözlenmiştir.
Psikoz durumlarının yatıştığı aralıklarda yaptığı psikopatolojik yansımalar bulunmaktadır. ”Benim Ellerim
Bütün Odayı Kaplıyor” adlı çalışmasında eller kocaman
baş arka fonda ve daha küçük ebatta resimlenmiş,
monokrom renk anlayışı, renklerden kaçındığını ve yüz
ifadesinde vurgulama yaptığını görmekteyiz. Bir diğer
çalışması olan “Bu Dayanılmaz” resminde de gözler,
kulaklar ve dudaklar gerçek dışı resimlenmiş abartılmıştır. Bozulmuş beden imgesi genelde şizofreni, beyin
travmalarında, zehirlenmelerde ortaya çıkan bir bulgudur. Kollar, bacaklar, baş çok büyük veya küçük, uzun ve
kısa algılanmaktadır. (Res.57-58)
Franz Karl Bühler (1864-1940) sonradan şizofreni tanısı
konulan ve resimleriyle ilgi çeken kişiler arasındadır. Babasının mesleği olan demircilikle uğraşmıştır.
Strazburg’da güzel sanatlar akademisinde eğitim
aldığı yıllarda, eğitim sistemini değiştirmek için verdiği
çabalar başarısızlıkla sonuçlanınca ve hareketlerindeki
dengesizlikler de eklenince okuldan atılmıştır. Mani
takıntıları tiyatro izleme sırasında kendi belli etmekle
beraber sanatçı, tiyatro sahnesinde sergilenen oyunların sadece ona hitap ettiğini ve oyuncuların sadece onun
için oynadığını düşünmüştür. Yoldan geçen herkesin
onu lanetlediğini ve onunla dalga geçtiğini düşünen
Bühler, komşularının da sürekli onu takip ettiğini ve
anahtar deliğinden kendisini gözlediğini, komşuların
onu zehirlemeye çalıştığını düşünerek, takıntılı bir
şekilde ev değiştirmeye başlamıştır. Kliniğe yatırıldıktan
sonra çalışmalarında neredeyse hiç boş yer bırakmayacak şekilde kâğıdın her yerini doldurmaya çalışarak,
genelde şeytani olan, bu dünyadan olmayan varlıkları
ve gizemli bakan yüz ifadelerini yapmıştır. Resimlerin-

de yer alan varlıkların, bakışları şüpheci ve iticidir, acı
çeken işkence yapılan kişiler ve negatif sahneler yer
almaktadır. Ton olarak karanlık kırmızı, yeşil, mavi ve
gri renkleri kullanarak kasvetli bir görünüm yaratmaktadır. Resimlerinde ince detaylar ve çizgiler hemen göze
çarpmaktadır. (Res.59- 60- 61)
Avusturyalı sanatçının Josef Karl Rädler’in (1844-1917)
çocukluğu hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.
23 yaşlarında taşındığı Viyana’da, porselen malzemeler
üreten ve bir işletme çalıştırdığı, evlendiği kadından 4
çocuk sahibi olduğu bilinmektedir. Ancak 50’li yaşlarında ruh halindeki gelgitler ve iş hayatındaki bazı başarısızlıkların verdiği üzüntüyle beraber, rahatsız edici
hareketleri de artınca ailesi akıl hastanesi yatırmış
ve şizofreni teşhisi konmuştur. Mesleği sanatla alakalı
olmasına rağmen resim hayatına 1897 yılında başlamıştır. Çizimleri kâğıdın iki tarafında sulu boyayla yapan
Radler, kâğıdın bir tarafında realist çalışırken diğer
tarafında sembollerle ve şekillerle dolu bir çalışma
sergilemiştir. Nakledildiği yeni hastanede sanat hayatını
daha da geliştirerek artık sadece kuşları değil, hastaların otoportrelerini, hayattan sahnelerini ve manzara
resimlerini de yapmaktaydı. Radler’in sanatsal çalışmaları birçok kötü ve rahatsız edici davranışını sergilememesini sağlamıştır. Zamanının çoğunu felsefi konuşmalar yaparak ve resim çizerek geçirmiştir. (Res.62-63-64)
İngiliz ressam Louis William Wain, annesi halı dokurken
tüm gününü onun yanında resim çizerek geçirmiş. Ayrıca hayvanlarla iç içe geçmiş yaşamı sonraki ilerleyen
yaşlarda çeşitli kitaplar ve kartpostallar için kediler
çizmesine neden olmuştur. Özellikle eşinin ölümünden
sonra kedilere ciddi anlamda bağlanmış ve birkaç kedi
alarak onlara farklı hareketler öğretmiştir. Resimlerinde kedileri sahneler içinde göstererek insan sıfatı büründürmüştür. I. Dünya savaşının başlamasıyla ruhsal
sorunları daha da artmış ve resimlerinde kedileri şekil
değiştirerek güzel ve sevimli kedilerin yerini saldırgan,
kediler almıştır. Şizofreni ilerledikçe kediler soyutlaşmaya başlamış ve eserlerindeki kedilerin bakışları
değişmeye başlamış ve daha rahatsız edici daha soyut
bir ifade biçimi ortaya çıkmıştır.(Res. 65-66)
Fiedrich Schöder Sonnenstero,13 çocuklu bir ailenin
çocuğu olarak dünyaya gelmiş, çocukluğu ve hayatı çok
iyi geçmemiştir. Ailesinin ona karşı ilgisizliği ve çevresine, komşularına zarar verdiği gerekçesiyle 14 yaşında
iken bir yetiştirme yurduna verilmiştir. O dönemde bir
süre bir sirkte at bakıcılığı yaparak hayatını kazanmıştır.
Ancak gençlik dönemlerinde yaptığı hırsızlık ve sürekli
olarak çeşitli şekilde suçlanması buna bağlı olarak da
dengesizleşen hareketlerinden dolayı psikiyatri kliğine
yatırılmıştır. Yatırıldığı klinikte de herkesi sürekli dünyanın ve gökyüzünün en akıllı insanı olduğuna ikna etmeye
çalışmıştır. Bu hastanede ona, genç yaşta psikiyatrik ve
şizofreni eğilimli hastalığa verilen genel bir isim, diğer
bir değimle “Şizofreni” teşhisi konulmuştur. Astrolojiyle
uğraşmış ve insanlara geleceği söyleyerek manyetik

veya mıknatıs terapi yaptığını, insanları iyileştirdiğine
dair onları ikna etmeye çalışmıştır. Akıl hastası olan bir
ressamla tanışmış ve onun resim çalışmalarına hayran
kalarak kendisi de resim yapmaya başlamıştır. Resimlerinde ilk bakışta evet çocuksu ve renkli bir görünüm
vardır ancak detaya inilince hiç de çocuksu olmaya
cinsel ve pornografik ve bazen ürkütücü görüntüler yer
almaktadır. Yüzler grotesk şeklinde ifade edilerek genelde yan profilden resmedilmiştir, burnu ve çeneyi ise
genelde bir cinsel organ olarak resmetmiştir. Renklere
bakılınca genelde renkli ve renkler hâkimdir. Sürekli
gülen ve dişleri hep gözüken karakterin alaycı bir tavrı
vardır. Res.67-68
XIX. Yüzyılda yaşamış İngiliz ressam Richard Dadd,
hayatının büyük bir kısmını akıl hastaneleri ve rehabilite merkezlerinde geçirmiştir. Genç yaşlarında Büyük
Britanya Kraliyet Sanat Akademisinde sanat eğitimine
başlamıştır. 20’li yaşlarda yani öğrencilik döneminde
eğlenceli, sosyal bir kişiliğe sahip olan Dadd 25 yaşında
Asya ve Mısır serüvenine başlamıştır. Ancak yorucu,
boğucu ve çok uzun Mısır yolu onun hastalığın ilk belirtilerinin ortaya çıktığı bir yolculuktur. Bütün yaşadıkları
resimlerde yer almıştır. Çevresindekiler söylediklerinin
ve planlarının güneş çarpmasının bir etkisi olarak görmüşlerdir. Richard Dadd’ın sevecen, neşeli kişiliğinin
yerine saldırgan, sinirli ve dağınık bir karakter gelmişti.
Ellerinden, keçi derisinden olan eldivenlerini çıkartmayan ve odasında yaklaşık 300 tane yumurtayla yaşayan
birisi olmuştur. Ailesinin ısrarıyla onlarla yaşamaya
devam ederken babasını öldürmüştür. Klinikte yattığı
süresince resim yapmaya devam etmiş ve çoğunlukta
sarı ve kırmızı yoğunlukta olmuş, birbirinden alakasız,
kopuk ve çok detaylı kompozisyonlar bir arada yer almıştır; tuvalindeki yüzlerde ifade yoğunluğu, alev topuna
dönmüş çılgın gözler, edebiyattan betimlemeler ve onu
korkutan hayalleri ve düşünceleri de yer almıştır. Sarı
ton çoğunlukla Mısır dönüşü resimlerinde yer almaya
başlamış bunun en büyük sebebi Mısır’ın kızgın kumu ve
güneşin yansımalarıdır. Aynı zamanda ruhsal sorunlar
yaşamaya başlayan sanatçı için bu bir hastalık belirtisi
olmuştur. Doktorlara göre sanatçının çalışmalarının
merkezinde ve kullandığı fonlarda sarı, kırmızı rengin
yoğun olarak tek renk yani monokrom çalışmalar olması ve diğer renkleri kullanmaktan kaçması şizofrenin
belirtilerinden birkaç tanesidir. Sanatçı çalışmalarında
genelde edebi eserlerden etkilenerek yapmaktadır.
Richard Dadd’ın çalışmaları, zekası ve akıl almaz hayal
gücü araştırılmaya ve tanınmaya değer bir ressamdır.
(Res.69.70)
Sonuç olarak; 20. yüzyılın başlarında tıpta yardımcı bir
alan olarak başlayan ve “Art Terapi” olarak isimlendirilen bu yöntem; sanat yoluyla ortaya konan bilinçli
ya da bilinçsiz duyguların algılanmasına ve iyileştirilmesine olanak sağladığı bilinmektedir. Sanat yoluyla,
alt bilinçte oluşan sorunun nasıl dışa vurulacağını, bu
durumun nasıl faydalar sağlayacağı da resimsel ifade
örneklerinde görülebilmektedir. Hatta psikotik kişilerde
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aktif olan hayal gücü açığa çıkarak, yaratıcı ürünlerde ortaya konmuştur. Elbette sanatçıların alt bilinçte
oluşan sanatsal sorunu kavrama özelliklerinin ve ruh
hastalarındaki amaç ve özeliklerden hangi noktalarla
ayrıldığını vurgulamak gerekmektedir. Sanatçılar ve
psişik rahatsızlıkları bulunan bireylerde sanat ürününün oluşması aynı süreçlerde olmakta fakat iki oluşum
arasında çok önemli farklılık bulunmaktadır. “Normal
ve bütün bir ego yapılanması gösteren bir sanatçı sanat
ürünü oluştururken sadece geçici bir ego gerilemesi yaşamaktadır, oysa örneğin psikotik bir rahatsızlık süreci
yaşayan kişinin ego bütünlüğü parçalanmış ve gerileme
sürecinden geriye dönüş adeta imkânsız hale gelmiştir.
Yine de sanatın bütünlüğüne ulaşma yönündeki katkıları
ve olumlu bir tedavi sonrasında ego bütünlüğüne ulaşabilirse, gerilemenin geçici olmasının sağlanması ve
geriye dönüşlerin yapılabilmesi mümkün”1 olabilmektedir. Sanatçılarının eserleri görüntü ve yansıma olarak
akıl hastaların çalışmalarına benzerlik gösterse de,
üretim esnasında alt bilinçte yatan fikirler onlarınkinden
farklıdır. Resim bir sanatçı için bir gereksinimdir ve bazı
kaygıları göz önünde bulundurarak kendini ifade etme
biçimidir. Sanatçılar, bir eser ortaya koyma, bir şeylere
veya belli bir duruma karşı çıkma gibi durumlarda kültürel unsurlar, teknik ve estetik kargılar taşıyabilirler.
Ancak psikotik çalışmalar, kendiliğinden ortaya çıkan
ham sanat primitif çalışmalarda bu kaygılar bulunamamakta, tamamen bilinçsizce ve bilinçaltındaki sorunun
enerji dürtüsüyle yapılmaktadır.
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ÖZET ABSTRACT
Günümüzde teknolojik, ekonomik, politik ve sosyal
değişimlere bağlı olarak kuşakların farklılaşan özelliklerinden bahsedilmektedir. Sessiz Kuşak, BB, X, Y,
Z olarak adlandırılan bu bölünmeler toplumsal bazı
kırılmaların sonucunda insanların algıları, beklentileri, hayata bakış açılarındaki farklıklar çerçevesinde
ele alınmaktadır. Bu zincire son eklenen ya da 21.
Yüzyıl’ın ilk kuşağı olarak adlandırılan ise “Z” kuşağıdır. “İnternet çocukları” ya da “dijital kuşak” olarak
da adlandırılan bu kuşak teknoloji, hız, bağımsızlık ve
tüketim kavramları ile özdeşleştirilmiş durumdadır.
Dolayısıyla sanal dünyada önemli bir konuma sahip “Z”
kuşağının özellikleri çerçevesinde farklı sektörlerde
strateji geliştirme çabaları başlamıştır. Hiç kuşkusuz
bugün en büyüğü 15 yaşında olan “Z” kuşağının yaş
aralığı düşünüldüğünde bu alanlardan biride eğitim
sektörüdür.
Bu araştırmada öncelikle “Z” kuşağının özellikleri
irdelenmiştir. Devamında günümüz görsel sanatlar
eğitimindeki değişim ve dönüşüm “Z” kuşağının özellikleri bağlamında değerlendirilmiştir. Görsel sanatlar
öğretmenlerinin “Z” kuşağının ihtiyaçları ve beklentilerini nasıl destekleyebileceği tartışılmıştır. Böylelikle daha çağdaş bir sanat eğitimi arayışlarına dönük
çalışmalara katkı sağlamak hedeflenmiştir.
Today, it is mentioned that the varying characteristics
of generations due to the technological, economic, political and social changes. These classifications as traditionalists, the Baby Boomer, gen X, Y, Z are discussed
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within people’s perceptions, expectations and attitudes
in life as a result of some social events. The Gen Z is
the latest attachment to this chain, and is named as
the first generation of the 21st century. This generation, which is also called “the internet children” or “the
digital generation”, has been associated with technology, speed, independence, and consumption concepts.
Therefore, some consumer sectors have begun to
develop strategies within the framework characteristics
of “Z” generation, which has an important position in the
virtual world. Undoubtedly, the education sector is one
of these sectors for “Z” generation, the biggest of which
is 15 years old today.
In this study, firstly the “Z” generation characteristics
were examined. Afterwards, the changes and transformations in today’s visual art education were evaluated
in the context of the characteristics of Gen Z. It has been
discussed how visual art teachers support the needs
and expectations of Gen Z. Thus, it was aimed to contribute to the researches of art education being more
contemporary

.Giriş
Son yıllarda sanat eğitimi alanında bilgisayar teknolojilerinin nasıl kullanılabileceği üzerine arayışlar hız
kazanmıştır. Hiç kuşkusuz bunun nedeni bilgisayar
teknolojilerinin hem çocukların dünyasında hem de
sanat dünyasında öneminin giderek artmasıdır. Ancak
en temel neden dijital dünyada doğan ve onunla büyüyen
gerçekten farklı olarak nitelendirilebilecek bir nesil ile
karşı karşıya olunmasıdır. Kıyafetlerinden davranışlarına, değer, çalışma ve iletişim alışkanlıklarına kadar
farklı olan günümüz çocuklarının öğrenme biçimleri de
oldukça farklılıktır. Dolayısıyla çocukların değişimine
bağlı olarak onları sınıflarda öğrenmeye motive edecek
yeni yollara, yöntemlere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada
“Z” kuşağının özellikleri bağlamında günümüz görsel
sanatlar eğitimindeki değişim ve dönüşüm değerlendirilmiş ve görsel sanatlar öğretmenlerinin “Z” kuşağının
ihtiyaçlarını ve beklentilerini nasıl destekleyebileceği
üzerine öneriler geliştirmek hedeflenmiştir.

Kuşak Kuramı ve “Z” Kuşağı
Kuşak kavramı Türk Dil Kurumu’nun Felsefe Terimleri Sözlüğü’nde “aşağı yukarı benzer yıllarda doğmuş,
aynı çağın koşullarına sahip olan, dolayısıyla birbirine
benzer sıkıntıları, yazgıları yaşamış benzer ödevlerle
yükümlü kişiler topluluğu” olarak tanımlanmaktadır
(www.tdk.gov.tr). Kimi kaynaklarda ortalama yirmi-yirmi beş yıllık yaş gruplarını oluşturan bireyler kümesine
atıf yapılsa da, kuşak kavramının belirleyicisinin sadece
belli yıl aralıkları temelinde alınamayacağı ve özellikle
toplumsal kırılmalara ve dönüşümlere neden olan teknolojik gelişmeler, ekonomik buhranlar, tarihsel olaylar
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ve savaşlar gibi bazı sosyal belirleyicilerin olduğu araştırmalara yansımaktadır.
Günümüzdeki kuşakların sınıflandırılması 1991 yılında
William Strauss ve Neil Howe tarafından yapılmıştır
(Arslan ve Staub, 2014 ). Sessiz Kuşak, BB, X, Y, Z olarak
ortaya konulan bu sınıflandırmada tarih aralıkları
bağlamında tam ve kesin bir ayrım yapmak mümkün
olamamaktadır. Hatta araştırmalara göre kuşakların
sınıflandırılması ve algılanmasında kültürden kültüre
değişiklik görülmektedir (Adıgüzel, Batur ve Ekşili,
2014). Bu yüzden kuşak sınıflandırması ile ilgili araştırmalarda farklı tarih aralıklarına rastlansa da, Türkiye
için yapılan kuşaklararası ayrım araştırmalarda (Adıgüzel, Batur ve Ekşili, 2014; Arabacı ve Polat, 2013; Ayhün,
2013)
1925-1945 arası için Sessiz Kuşak
1946-1964 arası için Bebek Patlaması Kuşağı
1965-1979 arası için X Kuşağı
1980-1999 arası için Y Kuşağı ve
2000 ve sonrası da Z (ya da Milenyum-M) Kuşağı olarak
ortaya konulmuştur.
Alanyazın taraması bağlamında (Adıgüzel, Batur ve
Ekşili, 2014; Arabacı ve Polat, 2013; Harber, 2011; Mc
Crindle, 2008; Obliger ve Obliger, 2005; Presky, 2001;
Williams, Page, Petrosky ve Hernandez, 2010) kuşaklar
arası ayrımların temel özellikleri Tablo 1’de sunulmuştur.

Tablo 1: Kuşak Ayrımlarının Temel Özellikleri
Diğer Adlandırmalar
Traditionalist

(1925-1945)

Gelenekselciler

Sessiz Kuşak

Dönemin Olayları

2. Dünya Savaşı

Silent Generation

(1946-1964) Bebek
Patlaması Kuşağı

Baby Boomer
Baby Burst

İkinci dünya savaşı
sonrası hızlı doğum
oranı, Doğu ve batı
arasındaki ikilem

Genel Özellikleri
Mantık, sadakat, kurallara
itaatkârlık, tutarlılık, hiyerarşik
organizasyonu tercih, yanlış ve
doğru duygusu
Kanaatkâr ve duygusal, sadakat duyguları yüksek, otoriteye
bağlı, gerektiği zaman teknolojiyi
kullanan, gelenek ve kültürlerine
bağlı, idealist ve rekabetçi
Kariyer odaklı, iyimser,

(1965-1979)

Xers
Dijital Göçmenler

X Kuşağı

(19801999)

Millennial
Nexters

Teknoloji, Internet,
küreselleşen dünya

(2000 ve
sonrası)
Z Kuşağı

Dijital Yerliler

Net Kuşağı

Y Kuşağı

70’li yıllarda yaşanan
petrol krizinin sebep
olduğu sıkıntılar

D-Dijital, M-Milenyum,
N- Next, Kuşak 1: 21.
Yüzyılın ilk kuşağı, Instant Online- Her daim
online
Homo Sapiens Digital

Teknoloji, ipad, google, blog, video oyunları, wiki, youtube,
Sosyal ağlar (twitter,
facebook, Instagram,
msn)

otoriteye saygılı, topluma duyarlı, iş motivasyonu yüksek, teknolojiyle ilişkisi düşük, dinamiklik,
bağlılık

Teknolojiyle büyüyen, değişime
açık, sabırsız ve sadakatsiz,
kolay tatmin olmayan, yüksek
özgüven, emir almayı sevmeyen,
birden fazla işi aynı anda yapabilen, sorgulayıcı, otoriteye bağlı
olmayan, hızlı çalışıp başarısını
kanıtlama çabası, yenilikleri
açık,

İşbirlikçi, yaratıcı, teknoloji
ile arkadaş, dijital okuryazar,
aynı anda farklı görevler yapabilen, farklı düşüncelere açık,
keşfetmeye meraklı, hızlı, takım
çalışmasına yatkın, sabırsız

Tablo 1’de görüldüğü gibi her neslin farklı değerleri, deneyimleri, çalışma alışkanlıkları, iletişim biçimleri olduğu
gibi güçlü ve zayıf yanları bulunmaktadır. Bu nedenle dijital bir çevrede büyüyen ve Z kuşağı olarak adlandırılan
günümüz ilk, orta hatta lise öğrencilerinin kendilerine özgü karakterlerinin analizi daha çağdaş bir sanat eğitimi ve
öğretimi için yönlendirici olabilir.
Yeni bin yılın ilk kuşağı olarak da adlandırılan Z kuşağı farklı kaynaklarda farklı adlandırmalarla karşımıza çıkmaktadır. Alan yazında “D-Dijital, M-Milenyum, N- Next, Kuşak 1 (21. Yüzyılın ilk kuşağı), Instant Online (Her daim
online), Homo Sapiens Digital” gibi adlandırmaların yanı sıra, eğitim sektörü bağlamında “yeni binyılın öğrenenleri
(New Millennium Learners)” gibi kavramlarla isimlendirilmektedirler (Pedro, 2006). Ancak yine alan yazında bu
farklı adlandırmalar bağlamında farklı yaş aralıkları dikkat çekmektedir. Örneğin; M (Milenyum) adlandırması 19942002 yılları aralığı için kullanılırken 2003’den itibaren Z adlandırılması kullanılmaktadır ya da 1995’den sonrası için
her iki kuşağı da içine alacak dijital yerliler teriminin kullanıldığı görülmektedir.
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Bu araştırmada daha spesifik olarak Z kuşağı yani (2000
ve sonrası) bugün en büyüğü 15 yaşında olan öğrenenler bağlamında sanat eğitiminin nasıl olması gerektiği
üzerine fikirler yürütülse de kuşak kuramında tam bir
sınırsal ayrımın kurulamasından hareketle 1995 ve
sonrası bağlamında düşünülmüştür. Aslında belirleyici özellik olarak kaç yaşında olduklarından öte, dijital
teknoloji içinde doğmaları ve bu teknolojiyi çok etkili bir
şekilde kullanmaları ile ilgilenilmektedir.
Z kuşağı yada daha genel bir kapsamla dijital yerliler
hangi özellikleri ile dikkat çekmektedirler?, Onları farklı
kılan unsurlar nelerdir?
Z kuşağı alan yazında; zamanlarının çoğunu dijital dünyada geçiren, odaklanma süreleri kısa, zihni sürekli konudan konuya atlayan, iletişimde ve ilişkilerde sabırsız,
anında dönüt isteyen, teknolojiyi hızlı şekilde kavrayan,
dijital araçların dilini deneyimleyerek öğrenen, teknoloji ile dost, aynı anda çoklu işlemler (paralel işlemler) yapabilen, oyun merkezli öğrenen, hayal dünyası
gelişmiş, dijital olarak sosyal çevresi gelişmiş(hatta
bazen alternatif kimliklerle), takım çalışmasına yatkın,
grafik öğeleri metin öğelere, dijital araçları kâğıda basılı
araçlara tercih eden, eğitimden beklentileri yüksek, internette pasif izleyici konumundan ziyade aktif, katılımcı
formları tercih eden gibi niteliklerle betimlemektedir
(Jukes, 2008; Oblinger ve Oblinger 2005; Pedro, 2006;
Presky, 2001; Şahin 2009).
Presky (2001) dijital yerlilerin özelliklerini ortaya koyarken bir önceki nesille karşılaştırmalı olarak Tablo 2’deki
nitelikleri ortaya koymuştur. Presky’e (2001) göre bir
önceki nesil dijital dünyada doğmayan ancak teknolojik
deneyimi sonradan edinen dijital göçmenlerdir.

Tablo 2: Dijital Göçmenler ve Dijital Yerliler
Dijital Göçmenler ve Dijital Yerliler
Normal hız

yerine

Oyun hızı
(twitch speed)

Doğrusal
işlemler

yerine

Paralel işlemler

Metinler

yerine

Grafik işlemler, genellikle illustrasyonlar

Pasif katılımcı

yerine

Aktif katılımcı

Gerçeklik

yerine

Hayal

Bekleme modu

yerine

Sürekli bağlantı

İş

yerine

Oyun

Teknoloji
düşmanı

yerine

Teknoloji dostu

Sabır

yerine

Anında dönüt isteği

(Presky, 2001)

Z kuşağı önceki nesillerden çok daha fazla görsel okuryazarlığa sahiptir. Kendilerini imajları kullanarak ifade
etmeyi tercih etmektedir (Jukes, 2008). Görsel ve kinestetik özellikleri baskındır. Metinlerden ziyade imajlarla
zenginleştirilmiş çevreleri tercih etmektedirler. Toplumsal ya da çevresel problemlerle ilgili konulara daha
duyarlıdırlar. Özellikle bilim ve teknolojinin toplumsal ya
da çevresel problemleri çözebileceğine inanmaktadırlar
(Oblinger ve Oblinger 2005). İletişim araçlarının yoğunluğu sebebiyle farklı kültür ve bakış açılarını doğal
karşılamakta ve farklı kültürlere ve kendilerine benzemeyenlere karşı açık bir tutum sergilemektedirler. El,
göz, kulak gibi motor becerilerin senkronizasyonunun
oldukça yüksek olmasına bağlı olarak yaratıcılığa izin
veren aktivitelerden daha çok hoşlanmaktadırlar. Öte
yandan bu kuşağın dikkat ve konsantrasyon zorlukları
önceki nesillere oranla çok daha fazladır (Jukes, 2008).
Dolayısıyla alan yazında geleneksel eğitim yöntemlerinin ve ortamların bu dijital çağın öğrenenlerinin beklentilerine cevap vermede yetersiz kaldığı düşünülmekte ve
öğretim programlarının ileri teknolojilerle desteklenmesi gerekliliğine dikkat çeken söylemlere rastlanmaktadır. Bu söylemlere istisnadan bilişim teknolojilerinin
sanat öğretim sürecine entegrasyonu sağlamaya dönük
uygulamalarda kendini göstermeye başlamıştır.
John Dewey (2005) “Art as Experience” adlı kitabında,
“Bugünün çocuklarını dünün yöntemleri ile eğitirsek
yarınlarından çalarız” der. Bugünün çocukları farklı bir
dünyada büyümektedir. En belirleyici özellikleri de hız
ve ekranlardan elde ettikleri deneyimlerdir. Bu deneyimlerin ya da onların niteliklerinin sanat sınıflarındaki
karşılığını bulunması gerekmektedir. Tablo 3’de sanat
eğitimini daha çağdaş bir düzeye taşımak çerçevesinde
araştırmalara yansıyan söylemler Z kuşağının nitelikleri
ile ilişkilendirerek sunulmuştur.
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Tablo 3: Z Kuşağı ve Sanat Sınıfları
Z Kuşağı

Sanat Sınıfları

1-Teknoloji Dostu: Dijital kaynakları tercih

BIT kullanımı
Sınıfın dışında etkileşime izin verecek programlar

2- Sabırsız, odaklanma süreleri kısa

Etkinlik çeşitliliği

3-Metinler yerine, çoklu formların (görsellik, hareket,
müzik) tercihi

Görsel kültürün çoklu formlarından yararlanma
Günlük estetik deneyimler
Metinlerden ziyade imajlarla zenginleştirilmiş bir
eğitim ortam

4-Eş-zamanlı işlemleri aynı anda rahatça yapma: El,
göz, kulak gibi motor becerilerin senkronizasyonu
yüksek

Oyun tabanlı öğrenme yöntemleri

5-İşbirlikçi

Takım çalışması temelli öğretim uygulamaları

Yaratıcılık temelli yaklaşımlar

Sosyal ağ kurma
6-Farklı kültür ve bakış açılarına yatkın

Kültürlerarası diyalog

7-Toplumsal ve çevresel problemlere duyarlılık

Eleştirel düşünme

Tablo 3’de araştırmalarda (Chung, 2006; Freedman,
2003; Lu, 2010; Shin, 2010; Quinn. 2011; Taylor ve Carpenter, 2002) günümüzde sanat sınıfları için ön görülen
etkinlik çeşitliliği, sınıfın dışında ki öğrenme ortamları,
oyun tabanlı öğrenme biçimleri, takım çalışmaları, görsel kültür, kültürlerarası etkileşim, eleştirel yansımalar
ve özellikle teknoloji kullanımı ve sanal dünyanın keşfi
gibi söylemlerin günümüz çocuklarının niteliklerini ile
bütünleştiği görülmektedir.
Görsel teknolojiler sadece teknoloji ile büyüyen çocukların değil, 21. yüzyıl sanatçılarının da kayıtsız kalamadığı bir olgudur. Günümüzde bilgisayarların sanat yapıtı
üretme biçimleri ve sergileme platformları üzerindeki
etkisi artmıştır. Internet sanatı, yazılım sanatı, piksel
sanatı, fraktal sanat, sanal gerçekliler ve de sanal
sergiler gibi pek çok yeni form sanat alanında kendine
yer bulmuştur (Çokolmuş, 2012). Dolayısıyla hem sanat
hem de farklılaşan çocuk için sanat eğitimi araştırmacıları dijital dünyanın gücü ve yaratıcı nitelikleri üzerine
daha fazla yoğunlaşmaya başlamışlardır. Örneğin;
Chung (2006) bilgisayar teknolojilerinin sunduğu dijital
öyküleme (digital storytelling) uygulamasını sanat
eleştirisi, estetik ve sanat pedagojisi ile bütünleştirerek
sanat eğitimi açısından potansiyelini ortaya koymaya
çalışmıştır. Shin (2010) ise Presky’nin dijital yerliler
kavramına istinaden sanat sınıflarında dijital yaratıcılığın ortaya çıkartılması ile ilgilenmiş ve özellikle
öğretmen adaylarının online deneyimler kazanmasının
önemine işaret etmiştir. Buffington (2007) internet dünyasının sanat eğitiminde eleştirel düşünce bağlamında
nasıl keşfedilebileceğine odaklanmıştır. O WebQuest

uygulamasını sosyal, politik, çevre ve sağlık gibi konularla ilişkilendirerek çocukların çoklu bakış açılarına
web üzerinden nasıl odaklayabileceğini göstermek
istemiştir. Lu (2010) üç boyutlu sanal öğrenme çevrelerinin (3D-VLE/ 3D Virtual Learning Environment) sanat
eğitimi açısından görmezden gelinemeyecek bir eğitsel
potansiyeli olduğunu vurgulayarak, üç boyutlu sanal bir
ortam olan Second Life’da sanat öğretmen adayları ile
birlikte sanat sohbetlerinin ve tartışmalarının yapıldığı
bir Art Cafe yaratmıştır. Keifer-Boyd (1996) formalist
sanat eleştirisi sürecini hiyerarşi içermeyecek biçimde
çoklu yorumlara izin veren bir yapıyla Web’de hybermedia teknolojisi ile birleştirmiştir. Böylelikle öğrencilerin
kendi eleştirel ve yansıtıcı estetik söylemlerini ortaya
çıkarmayı hedeflemiştir.
Dünyada sanat eğitimi alanında bu tür örnekler daha
da artırılabilir. Ancak Türkiye’de sanat eğitimi alanında
web tabanlı öğretim yöntemleriyle ilgili yapılan araştırma ve uygulama yok denecek kadar azdır. Bu konuda en
kayda değer çalışma Tepecik ve Zor (2014) tarafından
yapılan “yapılandırmacı yaklaşıma göre hazırlanan web
tabanlı öğretim tekniği”dir. Bu tür uygulamaların yani
dijital çağın çocukları için öğretme ve öğrenme deneyimleri geliştirme ve tasarlamaya dönük yaklaşımların
artırılması gerekmektedir.
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Sanat Sınıfları ile Bütünleştilebilecek
Teknolojiler
Dijital çağın ya da dijital çocukların sanat öğretmenleri
için sanal öğrenme ortamları şöyle ifade edilebilir.
WebQuest: Bilginin tamamının ya da bir kısmının
öğrenci tarafından internetten edinildiği araştırma ve
sorgulamaya dayalı bir yaklaşım biçimidir (Dodge 1995).
Bir çeşit online sınıf niteliğindedir ve sorgulama temelli
yaklaşımlarla yapılandırılır (Roland, 2003). Çeşitli web
sitelerine bağlantılar ve kelime işlemci programları temelinde çeşitli programlar kullanılarak oluşturulabilir.
Sanat sınıflarında işbirlikli öğrenme yaklaşımı çerçevesinde kurgulanabilecek bir niteliğe sahiptir.
Second Life: Internet tabanlı sanal bir oyun/yaşam
dünyasıdır. Oyun kişinin kendisi için bir avatar yaratması
ile başlamaktadır. Bu sanal oyun portalı tasarım ve
eğitim gibi pek çok kurguya imkân yaratmaktadır. Hem
gerçek, hem de sanal dünya hakkında zengin bir kaynak
ve öğrenme fırsatı oluşturmaktadır. Sanat sergileri,
seminerler, sanat dersleri, sanat toplulukları ve farklı
kültürel yapıların bir araya gelebileceği fırsatlar sunmaktadır (Lu, 2010).
Sanal müze: Teknoloji ve internet dünyasının hızlı gelişimine bağlı olarak son yıllarda müzelerin web tabanlı
uygulamaları artmıştır. Bu uygulamalar sanat sınıfları
için görsel veri kaynağı durumundadırlar. Sabit bir
noktada panoramik sanal gezi olanağı sundukları gibi,
müze pedagojisi bağlamında çeşitli eğitsel oyunlara
da erişimi olanaklı kılmaktadırlar. Örneğin; Borusan
Contemporary İOS ve Android uygulaması ile müzenin
katlarını gezebilme olanağı ve çocuklara çağdaş sanat
eserleri ile ilgili hafıza oyunları sunmaktadır.
Sanat yapma tabanlı İOS, Android ve Tablet uygulamaları:
Mobil uygulamalar dijital çağın çocukları için özellikle
sınıf dışı etkileşim ve öğrenmeye fırsat yaratmaktadır.
Boyama ve illustrasyon uygulamaları ile dijital platformda sanat atölye ortamı sunmaktadırlar. Günümüzde
mobil teknolojinin ilerlemesi nezdinde mobil öğrenmeye
yapılan vurgu ile çok sayıda örneğine rastlanmak mümkündür. Örneğin; Paper by Fifty Threes, Procreate, Art
Set Pro, Adobe Ideas, Autodesk Ink, Artrage, Sketches,
Auryn Ink gibi mobil uygulamalar daha profesyonel
sanatsal üretime imkân tanırken; Autumn Designer,
Animate Me, Kid Mode by Zoodles, Paintbox, Art Studio,
Kids Doodle gibi uygulamalar daha küçük çocuklar(10-12 yaş altı) için tasarlanmıştır.
Sanal sergileme platformları: Sanal dünya sanatsal
üretim biçimleri konusunda yarattığı fırsatları tüketim biçimleri ve sergileme bağlamında da yaratmıştır.
Kişisel ya da kurumsal web siteleri, bloglar, elektronik
portfolyo ve sanal galeriler yeni sergileme ortamlarıdır.
Örneğin; dijital platformda çocuk sanatı örneklerinin
sergilenebileceği ortamlardan biri Artsonia (Online çocuk sanatları müzesi)’dır. Çok kültürlü ve kültürlerarası
368

etkileşime imkân tanıyan bir sanal sergileme ortamı
olan Artsonia sanat öğretmenleri ve öğrencilerine her
yaş düzeyi için teknik ve kültürel çeşitlilik sunmaktadır.
Dijital hikâyeler (Storytelling): Dijital öyküleme birçok
sanat eğitimcisi için yenidir. Geleneksel hikâye anlatımının modern versiyonudur. Sosyal etkileşime imkân
vermektedir. Tamamen web sayfası ya da interaktif web
sayfası biçiminde düzenlenebilir niteliktedir (Chung,
2006). Özelikle animasyonlar çocuklara yönelik öykülerin canlandırılmasında önemli rol oynamaktadır. İnternet ortamında bu uygulamaların en basit örneği; Voki
ve daha ileri versiyonu Voki Classroom’dur. Program bir
karakter üzerinden öykülemeye imkân yaratmaktadır.
Artırılmış gerçeklik sistemleri: Gerçek dünyayı bilgisayar ortamında geliştirilen sanal veriler ile zenginleştirme olarak tanımlanmaktadır (Somyürek 2014). Sanat
eğitiminde özellikle başyapıt niteliğindeki eserler üzerine fikirlerin geliştirilmesinde kullanıldığı görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Çağımız multimedya sistemleri ile interaktif grafiklerin neslidir. Bu sistemler öğrencilere dijital yaratıcılık
konusunda inanılmaz fırsatlar sunmaktadır. Dolayısıyla
sanat öğretiminde yeni bilgi teknolojileri kullanmak
kaçınılmaz görülmektedir. Bu süreç başlamıştır ve bu
teknolojiler, sanat öğretim yöntemlerine ve içeriğine
müdahale etmeye devam edecektir. Bu nedenle bu teknolojilerle sanat öğretimin nasıl bütünleştirilebileceği
ilgilenilmesi gereken bir konudur. Dünyadaki örneklerin
ve deneyimlerin incelenmesi ve özellikle sanat eğitiminin çağdaş teknolojilerle yaratıcı bir şekilde bütünleştirilebilmesi gerekmektedir. Bunun ise ön koşulu
bugünün çocuklarına rehberlik edebilecek öğretmenler
yetiştirmekten geçmektedir. Dolayısıyla sanat öğretmen
eğitimi programını çağın beklentileri doğrultusunda
yeniden güncellemek gerekmektedir. Bunun için;
•

Sanat öğretmeni yetiştirme programlarında bilgi
iletişim teknolojilerinin (BIT) daha fazla kullanımına
imkân yaratacak dersler oluşturulabilir.

•

Sanat öğretmeni adaylarının web destekli öğretim
tasarımı geliştirme modelleri hakkında deneyimleri artırılabilir.

•

Sanal öğrenme ortamına yönelik oyun tabanlı
öğrenme yöntemleri tasarlanabilir.

•

Öğretmen adaylarının dijital dünyada tüketim
biçimleri ve sergileme platformları hakkında web
sitesi, e-portfolyo, blog oluşturma gibi konularda
deneyimleri artırılabilir.

•

Second Life gibi üçboyutlu sanal ortamların sanat
eğitimine nasıl kazandırılabileceğine yönelik projeler geliştirilebilir.

•

Ders süreci ve ders dışı etkinlikler mobil cihazların

kullanımına imkân tanıyacak ve her yerden katılımı
mümkün kılacak şekilde düzenlenebilir.
•

Sınıf içinde sosyalleşmeye dönük takım halinde çalışmalar daha fazla desteklenebilir. Bu çalışmalarda sosyal ağların kullanımına imkân yaratılabilir.
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ÖZET ABSTRACT
Jean Dubuffet sanata bakış şekli, seçtiği konular ve
cesareti ile sanat tarihinde önemle yer edinmiş bir
sanatçıdır. Şüphe duyduğu sanatın maddi getirileri,
eğitimini ve resim yapmayı defalarca bırakmasına rağmen sanattan koparamamıştır. Sanatçının en önemli
faaliyeti “Art Brut”tür ve daha çok resimleriyle tanınır.
Farklı boyutlarda ve çok sayıda yaptığı heykelleri de
resimlerini destekler niteliktedirler.
Bazen çizim, bazen maket yaparak, bazen de herhangi
bir ön hazırlık yapmadan uygulama yoluna gittiği görülür. Sanatçı farklı teknik ve boyutlarda yaptığı heykel
uygulamalarını pek çok ülkede gerçekleştirebilme
imkanı bulabilmiştir.
“Coucou Bazar” ilk gösterimini Jean Dubuffet’nin
1973’te Solomon R. Guggenheim Müzesinde retrospektif sergisiyle birlikte sunduğu gösteri niteliğinde
çalışmadır. Türk müzisyen İlhan Mimaroğlu ve Jean
McFaddin koreografisiyle, Dubuffet çizgilerinin tümü
görülebilir. Kostümleri giyen aktörlerin sunduğu
gösteride, dans eden heykeller ve canlı bir tablo gözlenir. Bu anlayışıyla heykele farklı bir boyut getirdiği
söylenebilir.
Jean Dubuffet is an artist who has found himself in an
important place in art history with his courage, choice
of subjects and perspective of art. Financial returns of
the art he doubts could not make him break with art,
even though he had left his education and quit painting
numbers of times. Artist’s most significant actions is
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“Art Brut” and he is known for mostly his paintings. His
numerous sculptures in varied sizes also support his
paintings.
He was applying his works starting with drawings,
sometimes modelling and sometimes even without any
preliminary preparation. Artist has found many opportunities to implement his varied sized sculptures with
different technics in plenty of countries.
“Coucou Bazar” is a performative art work displayed
for the first time on retrospective exhibition of Jean
Dubuffet in Solomon R. Guggenheim Museum in 1973.
The work has drawings of Dubuffet, choreography of
Jean Mcfadden and the sound of Turkish musician İlhan
Mimaroğlu. The event performed by actors in costumes
presents a live painting and dancing sculptures. With
this perception, it can be said that he has brought a
different dimension to sculpture.

Giriş
Jean Dubuffet’nin hayatı, heykelleri ve sanat anlayışını
konu alan bu araştırmada, kullandığı farklı teknikler
araştırılarak, özellikle “Coucou Bazar” isimli gösteri
niteliğindeki çalışmasının tanıtılması amaçlanmıştır.
Şüphe duyduğu sanatın maddi getirileri, eğitimini ve
resim yapmayı defalarca bırakmasına rağmen sanattan
koparamamıştır. Çok farklı yerlerde ve biçimlerde çalışmalarını gerçekleştirme imkanı bulmuş olan sanatçının
bilinen en önemli faaliyeti Art Brut’tür.
Ressam, heykeltıraş, müzisyen vb. gibi çok yönünü
görebildiğimiz sanatçının hayal gücünün ne kadar geniş
olduğu gözlenebilmektedir. Genel bir bakışla sanatçının
kronolojik olarak yaşamından kısaca bahsedildikten
sonra heykelleri ve sanat anlayışı üzerinde durulmuş,
izleyiciye farklı bir deneyim yaşatan “Coucou Bazar”
isimli gösterisi tanıtılmaya çalışılmıştır.

Sanatçının Yaşam Öyküsü
1901 Şarap tüccarı bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelir.
1908 Havre Lisesine girer.
1917 Ecole de Beaux-Arts’ın akşam derslerine yazılır.
1918-19 Paris’te Academie Julian’a altı ay devam eder,
sonra yalnız çalışmak için ayrılır.
1920-21 Alger’de ailesiyle birlikte yaşar. Bu sürede
edebiyatla ilgilenir, dil ve müzik eğitimi alır.
1922 Andre Masson’un atölyesine katılır.
1923 Lozan’da yazar arkadaşı Paul Budry’nin yanında
yaşar. Fernand Léger ve Juan Gris ile tanışır.
1924 Kültürel değerlerden kuşku duyar. Buenos Aires’e
gider. Sekiz yıl boyunca resmi bırakır.
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1925 Aile işini devralır.
1927 Evlenir, babasını kaybeder ve kızı dünyaya gelir.
1930-32 Saint-Mandé’de yaşar, şarap ticaretiyle uğraşır.
Bercy’yi kurar.
1933-35 Paris’e yerleşir, Val-de-Grâce’da atölye kurar.
Burada her öğleden sonra birkaç saat çalışır. Ticareti
bırakır, kendini resme adar. Boşanır, Emilie Carlu (Lili)
ile karşılaşır ve hayatının sonuna kadar onunla yaşar.
Kuklalar ve masklar yapar.
1937-39 Şarap işine tekrar döner ve resmi bir kez daha
bırakır.
1942 Kendini tamamen resme adamaya karar verir.
Artık resmi bırakmayacaktır.
1943 Caz ile ilgilenir, Jean Paulhan ile tanışır. Vaugirard’da her gün çalışabileceği bir ev kiralar.
1944 Önemli ölçüde tartışmalara neden olan ilk sergisini Paris’te René Drouin Galerisi’nde açar. Fernand
Mourlot’un yanında ilk taş baskısını yapar.
1945 İsviçre ve Fransa’da ‘art brut’ eserlerini toplamaya
başlar.
1946 İkinci sergisini açar, Galimard’da “Prospectus Aux
Amateurs De Tout Genre” adlı kitabı yayımlanır.
1947 New-York’ta Pierre Matisse Galerisi’nde ilk sergisini açar.
1948-50 Sahra Çölü’ne üç yolculuk yapar. Compagine de
l’Art brut’ü oluştur.
1951 Paris’te ilk retrospektifini Rive Gauche Galerisi’nde
yapar. “Toprak ve yeryüzü, peyzaj tabloları, peyzajların
mantığı” serisini gerçekleştirir. New-York’a gider orda
altı ay kalır ve “Anticultural position” demecini verir.
1954 René Drouin’in düzenlediği, Paris Cercle Volney’de
retrospektifi yapılır. “Petites Statues de la Vie Precaire”
(güvencesiz hayatın küçük heykelleri) ve “İnek” serisini
gerçekleştirir.
1955 Londra’da Çağdaş Sanatlar Enstitüsü’nde ilk
sergisini açar.
1956-57 Paris ve atölyesinin bulunduğu Vence arasında
yaşar. Taşbaskıya ilgi duyar. Almanya Leverkusen’de
retrospektif sergisi açılır.
1958 Londra’da Arthur Tooth Galerisi’nde retrospektif
sergisi açılır.
1959-60 “Barbes, elements botaniques et materiologies” (sakallar, botanik elementler, materyoloji)
serisini gerçekleştir. Taşbaskı serisine devam eder. Çin
mürekkebi ile desen çalışmalarına başlar. Paris’te arşiv
ve sekreterlik oluşturur. Paris Dekoratif Sanatlar Müzesi’nde önemli bir retrospektif sergisi açılır.

1961 Önce Asger Jorn’la sonra tek başına müzikal
deneyler yapar. Danimarka’da grafik yapıtlarının sergisi
açılır.
1962-63 New-York Modern Sanat Müzesi’nde retrospektif sergisi açılır. Daha sonra aynı sergi Chicago ve
Los Angeles’e taşınır. Art brut koleksiyonu New-York’ta
bir süre kaldıktan sonra Paris’e getirilir. 12 yıl sürecek
L’Hourloup dönemi başlar. Bu onun yaşamında dönüm
noktası olur. Art brut için çeşitli metinler hazırlar.
1964 Venedik Palazzo Grassi’de L’Hourloup sergisi
açılır. Jean Dubuffet’nin çalışmalarından oluşan “Catalogue İntegral des Travaux de Jean Dubuffet” (Jean
Dubuffet eserlerini tümünün kataloğu) ismiyle 38 ciltlik
fasikülün ilki yayımlanır.

ya devam etmeme kararı alır. Fransız devletinin Paris’te
bir anıt yaptırma niyetiyle Dubuffet 24m. yüksekliğinde
“La Tour aux Figures” (insan ya da şekiller kulesi) projesini hazırlar.
1984 Venedik Bienali’nde Fransa’yı temsil eder. Dubuffet Vakfı İsveç Malmö Konsthall’de ilk büyük sergisini
organize eder.
1985 Saint Germain Adası’nda “La Tour aux Figures”
yapılmak üzere seçilir. Kış boyu desen çalışmalarına
devam eder ve “Biographie au Pas de Course”u hızla
kaleme alır. 12 Mayıs günü, Paris’te hayatını kaybeder.
(Jean Dubuffet Fondation sitesi, “Sa Vie” maddesi,
01.12.2014).

1966 Genleşen polistiren malzeme ile uzun soluklu ve
önemli bir dizi heykel serisine başlar.

Jean Dubuffet’nin Heykelleri ve Sanat Anlayışı

1967 Polyesterden boyalı heykeller yapar. Dekoratif
Sanatlar Müzesi’ne önemli bir bağış yapar. “Prospectus
et tous ecrits suivants”( Prospektüs ve tüm yazıları)’nın
ilk iki cildi yayımlanır.

Asıl adı Jean Philippe Arthur Dubuffet olan sanatçı,
Fransa’nın Le Havre kentinde dünyaya gelmiş yirminci
yüzyılın en büyük ressam ve heykeltıraşlarından biridir
(31 Temmuz 1901-12 Mayıs 1985).

1968 Polistirenden “Amoncellement” (sürüklenme)
serisine başlar. “Asphyxiante Culture” (Boğucu Kültür)’ü
yayımlar.

Mizah yünü çok güçlü olan sanatçı, 1918’de Académie
Julian’da resim eğitimi almaya başlar. Ancak altı ay
sonra sanatın maddi getirilerinden şüphe ettiği için
okulu bırakır. Hayatının farklı dönemlerinde defalarca
bu düşüncesi nedeniyle resmi bırakıp geri döner. Ancak
1942’te kendini tamamen resme vermeye karar verir.
Jean Dubuffet 1948’de, André Breton, Michel Tapie ile
birlikte Türkçe karşılığı ham sanat olarak anılan “Art
Brut”ü kurar ve bir koleksiyon hazırlar. Deliliğin sanatı,
dışarıda kalmış sanat, bir anlamda ötekinin sanatı
denilebilen Art Brut’te amaç, kendi kendini yetiştiren,
ünlü olmayan, mahkum ve ruh hastalarının ürünlerini
ortaya çıkarmaktır. Sürekli davranış değişikliğine neden
oldukları için hastalıklı beyinlerde yaratıcılığın azaldığı
düşünülür, oysa onlar duygusuz değildirler. Tam tersine
yaptıklarıyla tedaviye daha duyarlı hale gelebilirler
(Thévoz, s:16,1980).

1969-70 New-York Chase Manhattan Bank’tan ilk anıt
siparişini alır. 1971’de başlayıp 1976’da bitecek olan
“Closerie Falbala” (Saçaklı Alan/fırfırlı küçük çiftlik) için
arazi düzenlemesi yapılır. Kanada’da Montreal Güzel
Sanatlar Müzesi’nde ilk retrospektifi yapılır. Paris’te
yeni bir sergisi açılır. “Jardin d’hiver” (kış bahçesi)’nin
konstrüksiyonu yapılır. New-York’ta “Groupe de quatre
arbres” (4 ağaç grubu)’nun inşasına başlanır.
1971-72 “Coucou Bazar” gösterisi için Cartoucherie de
Vincennes’de atölye kiralanır. New-York’ta “Groupe de
quatre arbres”nın açılışı yapılır.
1973 New-York ve Paris’te retrospektif sergileriyle
birlikte “Coucou Bazar”ın gösterileri yapılır.
1974 L’Hourloup çevriminin sonudur. Kasımda Dubuffet vakfı kurulur. Hollanda Otterlo’da “Jardin d’émail”
(mineli bahçe) açılışı yapılır. Régie Renault için “Salon
d’été” (yaz salonu) üzerine çalışmaya başlar.
1975-76 “Salon d’été” yapımı durdurulur, bunun üzerine
dava açılır. Art brut koleksiyonu Lozan’a taşınır. Madrid’de Juan March Vakfı’nda retrospektifi yapılır.
1978-81 Fiat’ın organize ettiği “Coucou Bazar”ın üçüncü
gösterimi yapılır. Tokyo Fuji Tv. Galerisi’nde ilk büyük
retrospektifi yapılır. Sanatçının 80. doğum yılı nedeniyle
New-York, Guggenheim ve Paris Centre Pompidou’da
büyük sergiler düzenlenir.
1982 “Sites Aleatoires” (rasgele siteler) sergisini yapar ve
Tokyo Sebiu Sanat Müzesi’nde retrospektifi düzenlenir.
1983 8 yıl süren mahkemeden sonra “Salon d’été” çalışması için açılan davayı kazanır. Fakat Dubuffet çalışma-

Sanatın bireysel bir çaba olduğunu düşünen Dubuffet,
akademik sanata karşıdır. Alışılmışın dışında ve bilinen
sanatın amacından uzak durmasıyla öne çıkar ama kendi çalışmalarını “Art Brut” dışında tuttuğunu vurgular.
Dubuffet, toplumun marjinal kesimi, mahkumlar, akıl
hastaları ve çocukların yaptıklarını gerçek sanat eseri
olarak algılar. Ona göre cinsellik, delilik, sarhoşluk, sanatın en önemli, en gerçek bileşenlerindendir. Yaratıcılık
delilikle beslenir. Her ne şekilde olursa olsun zehirlenme olmadan sanat yapmak olası değildir ve sanatı
insanın en tutkulu orgazmı olarak görür. Gördüğümüz
şeyleri kendi yorumlarıyla tekrar gösteren sanatçıların işleri ilgisini çekmez. Hiç olmayanın sunulması ya
da olanın yeniden var edilmesini heyecan verici bulur
(Akyüz, 2005).
“Onun çalışmaları ne Gerçeküstücülük, ne Dışavurumculuk, ne Dada’cılık, ne de Soyutlama sayılır, ama hep373

sinden de bir parça içerir. Dubuffet sanki resmi yeniden
bulmak ister gibidir, bunun dışında bir şeyi umursamaz.
Böylece biçimi olmayan soyutlamalarla alaycı ve kaba
bir anlatım ve olgunlaşmamış çocuksu karalamalar
arasında gider gelir” (Genel Sanat Tarihi Ansiklopedisi,
1983, s.713).
Kendisini asla ciddiye almayan Dubuffet, zaman zaman
ilginç konulara değinir. Herkes gibi resim yapmayı
reddeder ve çalışmalarında sıradan insanı konu edinir.
Hiçbir kurala uymamaya özen gösterir ve kurulu düzene karşı çıkar (Wikipedia “Jean Dubuffet” maddesi,
23.12.2014).

boya tekniği ile yapılmış “Hourloup” dizisi çalışmaların
en belirgin özellikleri, beyaz zemin üzerine kırmızı ve
mavi renkle alan boyamaları ya da çizgisel denemeler,
siyah kalın kontur çizgileri olduğu söylenebilir.
Sıcak tel yardımıyla blok halindeki polistiren malzemeyi
o anki düşüncelerini özgürce desen çizer gibi keserek
çalışır. Kullanımı kolay ve hafif olan bu malzeme, ona
yeni teknikler keşfetmesini sağlar (Resim 1).

Geleneksel resim araçları dahil sanatta geleneksel
olan her şeye karşıdır. Bazılarının ilk kez kullanımını
gördüğümüz Dubuffet çalışmalarında alçı, asfalt gibi
farklı malzemeler dikkat çekicidir (Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, 2008, s.425). Dubuffet, çeşitli atıklar, yanmış
kömür parçaları, gazete parçaları, kurumuş çiçekler,
ağaç kabukları, otlar, kum, cila, kömür tozu, katran,
mine boyası, kırık cam parçaları gibi insan ve doğanın
atıklarını kullanır. Malzeme seçiminde kesin sınırlar
koymayan sanatçı, alışılmışın dışında bir tarz sergiler.
Kendisinden sonraki kuşaklara yeni bir yol açan Dubuffet’nin heykel çalışmaları da Avrupa ve ABD’de uzun yıllar sergilenmiştir. New York’ta Chase Manhattan Plaza
üzerine yerleştirilen Manhattan Bank Anıtı, Houston’da
Hayaletli Anıt, Chicago’da Dikilmiş Hayvanlı Anıt’ları
bilinen önemli çalışmalarındandır (Hürriyet Gazetesi
Sitesi, 2005).
Heykellerini herhangi bir ön hazırlık yapmadan çalışmayı tercih eden Dubuffet, farklı teknik ve boyutlarda
uygulamalar yapar. Büyük boyutlu çalışmalarında
ise genellikle maket yaparak uygulama yoluna gittiği
görülür. Heykel malzemesi olarak kullandığı gazete
parçaları çeşitli atıklar, yanmış kömür parçaları vb. gibi
o malzemenin neye uygun olup olmadığını düşünmeden
ve sorgulamadan işler üretir. Bazen heykel için seçtiği
malzemede bir şey görüyorsa ona herhangi bir müdahalede bulunmadan sadece isim vererek heykeli bitirir.
Daha sonra Dubuffet doğal malzeme kullanımını bırakır
ve farklı teknikler dener.
Büyük boyutlu kağıt üzerinde yaptığı resimler, yeni
görsel sözdizimi içinde değişiklikler gösterir. Biçimsel
açıdan değişen bu çalışmalar sanatçının önünü açar
ve “Hourloupe” serisine başlar. Dubuffet’nin bilinen en
uzun soluklu çalışması, 1962-1974 yılları arasında yaptığı ve ideal hayal dünyasını anlattığı ve kendi deyimiyle
harikalar diyarı ya da acayip nesne ya da yaratıklar
anlamındaki “Hourloup Çevrimi” dizisidir. Bir telefon
konuşması sırasında yaptığı karalamalar şeklinde
başlayan seri, 12 yıl sürer ve esprili, acayip görünümlü
heykeller ortaya çıkar. Bu seri içinde sanatçı yaptığı işlerde desen, resim, heykel, mimariyi beraber kullanmış,
anıtsal mimari-mekânsal tasarımlar yapmıştır. Polistren, polyester, poliüretan, püskürtme beton ve epoksi
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Resim 1: Jean Dubuffet bir çalışma sırasında

Hazırladığı projelerinin çoğunu gerçek konstrüksiyon üzerine, zihinsel izdüşümleri şeklinde gösterme
olanakları bulan sanatçının anıt çalışmaları, heykelleri,
projeleri onun hayal gücünün zenginliğini gösteren
önemli örneklerdendir (Dubuffet Fondation sitesi, “Son
oeuvre-Sculpture monumental” maddesi, 19.01.2015).
Resimden kabartmaya ve heykele giden yolda sanatçı,
heykellerinde hem resim hem de mimari özellikleri başarıyla kullanmış, çevreyle uyumu üzerinde yoğunlaşmıştır. Çevresel düzenlemelerle birlikte bazı çalışmalarında mekanlar oluşturmuş, izleyicinin heykelin içine
girip onu yaşayarak anlama olanağı sağlamıştır.
Örneğin, Dört Ağaç Grubu (Groupe de quatre arbres)
isimli çalışması, çevreyle ilişkisi oldukça iyi çözümlenmiş, düz ve keskin çizgilerin olduğu beyaz üzerine siyah
çizgilerle boyanmış bir çalışmadır. Farklı büyüklükte
4 ağaç grubundan oluşan heykel için sanatçı sadece
4 ağaç grubundan ibaret algılanmaması ve sadece
ağacı temsil etmediğini vurgulamıştır. Çevre ve heykel
ilişkilerini ve kamusal alana nasıl bir heykel yapılabiliri
sorguladığı, insanları ve çevreyi nasıl etkilediğini, kent
ortamı ve doğa ilişkileri ve bunlara nasıl uyum sağlayacağının cevaplarını arar. Dubuffet’nin ağaçları, gerçekçi
olmaktan uzaktır, ancak katı bir yapıdan oluşan çevreye
duygu katmayı başardığı önemli çalışmalarından biridir
(Blueofthesky sitesi, “art Works-Group of Four Trees,
1969-72” maddesi, 06.12.2014) (Resim 2).

“Hourloupe” çevrimi için yaptığı heykellerden biri de Güzel Kostüm (Bel Costumé) isimli heykelidir. Poliüretan
üzerine epoksi boya ile yapılan bu çalışmanın tasarımını
Jean Dubuffet yapmış ancak daha başka pek çok çalışması gibi ölümünden sonra tasarıma bağlı kalınarak
gerçekleştirilebilmiştir (Resim 4).

Resim 2: Jean Dubuffet, “Dört Ağaç Grubu” h:12m., 1972.

Büyük boyutlu ve mekânsal çalışmalarına örnek olarak
gösterebileceğimiz “Kış Bahçesi” (Jardin d’hiver),
5x10x6m. boyutlarında, poliüretan üzerine epoksi boya
ile yaptığı ilk önemli genişleme çalışmalarından biridir.
Sadece kokpit kapısı gibi bir kapıdan içeri girilebilen çalışmada tüm alanı tavan, taban ve duvarlar, beyaz zemin
üzerine siyah çizgilerle boyanmış, engebeli zemin kullanılmıştır. İzleyicide merak uyandıran bu görüntü içeri
girildiğinde, inişli-çıkışlı zemin ve boyamalar nedeniyle
mekana alışıncaya kadar can sıkıcı bir görüntü oluşturur ve seyirci orada sıkışıp kaldığını hisseder. Çizgilerin
nerede başlayıp nerede bittiği kestirilemeyen ve tavan,
taban, duvarların algılanmasındaki zorluk izleyiciyi
şaşırtır ve hareketlerini kısıtlar. İnsanın hareketlerine
yön veren ve şaşırtan bu boyalı tuzaklar onu çalışmanın
bir parçası haline getirir ve kendisine uyum sağlamaya
zorlar (Resim 3).

Resim 4: Jean Dubuffet, “Güzel Kostüm”, h:4m., 1998.

Bir diğer ölümünden sonra gerçekleştirilen çalışması
“Karşılama/Konuksever” (L’Accueillant) isimli heykelidir. Yine anıtsal bir grubun parçası olarak Paris Halk
Hastanesinin önüne yerleştirilmek üzere tasarlanmış,
hasta çocukları selamlar şeklinde düşünülmüştür.
Çizgileri, renkleri, esprili anlatımı açıkça görülen bu
çalışmalar gibi Dubuffet çok sayıda ve pek çok farklı
ülkede heykeller yapmıştır (Resim 5).

Resim 3: Jean Dubuffet, “Kış Bahçesi”, 5x10x6m., 1969-70.
Resim 5: Jean Dubuffet, “Karşılama/Konuksever”, h:6m., 1988
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Küçük boyutta çok sayıda heykel yapan sanatçının Bel
Costumé (güzel kostüm), Chaufferie Avec Cheminée
(bacalı şömine), L’Accueillant (karşılama/konuksever),
Le Réséda (nuhabbet çiçeği), Groupe de Quatre Arbres
(dört ağaç gurubu), Monument au Fantôme (hayaletli
anıt), Monument à la Bête Debout (ayakta duran yaratık
anıtı), Le Boqueteau (küçük koru), gibi büyük boyutlu
çalışmaları, Tour aux Figures (şekiller ya da insanlar
kulesi), Jardin d’émail (mineli bahçe)¸ Closerie Falbala
(saçaklı alan), Jardin d’hiver (kış bahçesi) gibi çok geniş
alanlarda değerlendirdiği, içine girilebilir mekanları
bulunan ve resim, mimari, heykel birlikteliğini çok iyi
kullandığı çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Resim 6: Jean Dubuffet, “Coucou Bazar” çalışmasından bir görünüm

Coucou Bazar
Türkçeye “Guguk Çarşısı” olarak çevirebileceğimiz
“Coucou Bazar” Jean Dubuffet’nin, ilk gösterimini
Mayıs-Temmuz 1973 tarihleri arasında Solomon R.
Guggenheim Müzesinde retrospektif sergisiyle birlikte sunduğu gösteri niteliğinde bir çalışmasıdır. Türk
elektronik müzisyen İlhan Mimaroğlu’nun müzikleri ve
Jean McFaddin kareografisiyle, Dubuffet çizgilerinin
tümünün görülebildiği, kostümleri giyen aktörlerin
sunduğu gösteride, dans eden heykeller ve canlı bir
tablo gözlenir. Bu anlayışıyla heykele farklı bir boyut
getirdiği söylenebilir. İkinci versiyonu New York’ta 1973
Eylül ayında “Festival d’Automne de Paris”in bir parçası
olarak, “Galeries Nationales du Grand Palais”de sergilenmiştir. Fiat tarafından desteklenen üçüncü ve son
gösterisi 1978 yılında Torino’da temsil edilmiştir. Dansçı
ve aktörlerin yer aldığı ve bir saat süren gösteride
hareketli resimler dizisi oluşturulmuştur. Kompozisyon
elemanları öncelikle kostümler olan Coucou Bazar’ın
İlk iki (New York ve Paris) versiyonun müziklerini ilhan
Mimaroğlu bestelerken, Torino versiyonu Jean Dubuffet
tarafından farklı müzikal efektlerle yapılmıştır. (Jean
Dubuffet Fondation Sitesi “Son oeuvre-Coucou Bazar”
maddesi, 10.01.2015) (Resim: 6, 7).
Kostümler, figürler, hareketler, mekan, müzik ve dansların tümü Dubuffet tarafından tasarlanmıştır ve sanatçı
başlangıçtan gösterime kadar her aşamasıyla ilgilenmiştir. Bu gösteri sözsüz tiyatroyu, dansı, müziği, resmi,
heykeli içine alan bir çalışmadır. Sahneye yerleştirilen
elemanlar bazen hareketli dansçılar hareketsiz, bazen
dansçılar hareketli diğer elemanlar hareketsiz bir durum gözlenir. Böylece sahne ve dansçılar eşit derecede
kompozisyonda yer alması sağlanır. Karmakarışık
duran sahne ve müzik eşliğiyle izlenen gösteri izleyicide
unutulmaz bir deneyim yaşatır.
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Resim 7: Jean Dubuffet, “Coucou Bazar” çalışmasından bir görünüm

Bu projenin başlangıcı, 1971 tarihli Dubuffet’nin tiyatro
kostümleri çizimlerinde bulunabilir. Figür ve nesnelerin
kağıt üzerine çizimleri yapıldıktan sonra tasarımların üç
boyuta geçirilmesi şeklindedir. Ahşap paneller üzerine
yapılmış resimler, Le Lion (aslan), le Chien (köpek),
Nini la Minaud, Le Triomphateur (fatih), Le Gendarme
(jandarma), La Voiture (araba) gibi nesne, insan ve hayvan figürlerinden oluşan karakterler ve elbise, eldiven,
çizme, şapka gibi dansçılar için ayrı ayrı tasarlanmış
nesneler vardır. Bu farklı elemanlardan oluşan hareketli grup, dansçıların yavaş hareketleri, uyumsuz sesler,
efektler, müzik ve sahne ışığıyla birlikte farklı resimsel
pek çok görüntü oluşturur. Dubuffet yazılarında tiyatro
terminolojisi kullanmış olsa da sahne performanslarında hiçbir iddiada bulunmaz. Bunun yenine, “Coucou
Bazar” ile onun amacı, resim için yeni ifade araçları
bulmaktır (Ed. Husslein-Arco, s. 204-206, 2003)
(Resim 8, 9).

Resim 8: Jean Dubuffet, “Coucou Bazar” çalışmasından karakterler

Gösteri, ahşap türü lamine pano üzerine reçine kaplı
ve vinil boya ile boyanmış bir sahne üzerinde gerçekleşir. Konular, çizimlerin genişlemeleri, karakterler,
hayvanlar, dekoratif elemanlar vb. gibi önceden sanatçı
tarafından hazırlanan tasarımların uygulamaları, 197173 yılları arasında asistanları yardımıyla yapılmıştır. Bazıları, tekerlekler ya da hareketli makine üzerine monte
edilmiştir. Daha hafif olan diğerleri, arkasına gizlenmiş
animatörler tarafından hareket ettirilir. Dubuffet, 175
uygulama tasarlamıştır ancak bunlardan sadece bir
kısmı gösterilerde yer almıştır (Jean Dubuffet Fondation
Sitesi “Son oeuvre-Coucou Bazar” maddesi, 10.01.2015).

Resim 9: Jean Dubuffet, “Coucou Bazar”
gösterisi için hazırlık aşamaları.

Coucou Bazar’da kostümler, değiştirilebilir mask, şapka, elbise gibi vestiyer elemanları; boyalı suni ipek ve
pamuk, reçine, lateks gibi çeşitli malzemelerden yapılmış eldiven ya da çizmelerden oluşan 20 farklı karakter
vardır. Bunlar sahne üzerinde yavaşça hareket ederler.
Karakterler, danslar, müzik ve kımıldayan mekanla
oldukça ürkütücü bir performans olduğu söylenebilir.
Cepheden bakıldığında her şey nerdeyse belli belirsiz
bir biçimdedir. Çeşitli hareketler ve kombinasyonlarıyla
sonsuz bir dizi oluşur. Nesneler ya da dansçılar bir tablo
içinde kaybolurlar ya da görünürler. Tablonun her tarafı
sanki bir yaşamla donatılmıştır. Bugün bu kostümlerin hepsi korunarak günümüze gelmiştir ve şu anda
“Fondation Dubuffet à Périgny-sur-Yerres” vakfında
sergilenmektedir.

Coucou Bazar’ın ilk gösterisi 1971 başlarında Labrouste’da sokak atölyesinde gerçekleştirileceği planlanmıştır. Jean Dubuffet gösterisini hazırlayabileceği ama aynı
zamanda, devam eden diğer, özellikle lamine reçineli
heykel projelerini ve çalışmalarını yapabileceği ve
1973’te New York’ta Guggenheim Müzesinde ve Paris’te
Galeries Nationales du Grand Palais’de gerçekleştireceği önemli bir retrospektif sergisini hazırlayabileceği büyük atölyeler arar. Jean Dubuffet’nin ihtiyacını
karşılayabileceği Vincennes’de terkedilmiş büyük bir
eski bina önerilir. Belediyeyle anlaşmadan sonra, bina
sahibi, kültür işleri bakanlığı karşılıksız olarak Dubuffet’nin orada çalışmasına izin verir. Atölye kasım ayı
içinde faaliyete başlar. Coucou Bazar gösteri elemanlarının çoğu orada gerçekleşir ve saklanır. Daha sonra
1979’da sanatçının Périgny-sur-Yerres’deki atölyesine
taşınacaktır (Jean Dubuffet Fondation Sitesi “Son oeuvre-Coucou Bazar” maddesi, 10.01.2015).
Karakter ve çizimleri Hourloup serisi çalışmalarına
benzeyen Coucou Bazar’ın son gösterimi 23 Ekim-1
Aralık 2013’te Paris Dekoratif Sanatlar Müzesinde
(Musée des arts décoratifs de Paris) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmayla Dubuffet kendi heykellerini taşıyan
aktörlerle bir çeşit komedya icat eder. Yaratıcısına göre,
“durgun sanatın yeniden dirilmesi” olan bu gösterinin
dev heykelleri kurban seremonisi ve Japon Noh tiyatrosu arasında bir yerde olmak ister gibidir (Wikipedia
“Coucou Bazar” maddesi, 17.01.2015).
Véronique Lorelle 40 yıl sonra düzenlenen bu gösteriden, “büyük, kırmızı, mavi, beyaz ve siyah çizgilerle
oluşan ve yapboz bulmacalar (puzzle) gibi kardan adam
önünde duran bir çocuk “Coucou l’œuvre” (Guguk kuşu
iş) diye bağırıyor. Ama yapıt birden bire sıçrıyor ve ay
üzerinde yürüyen bir astronot gibi yavaşça adım atmaya
başlıyor. Seyircilerde ilk başta oluşan korku yerini kahkahaya bırakıyor” diye bahseder. Ona göre, 20 kiloya yakın çok parçalı kostümü giymek için 15 dakikadan fazla
bir zaman gerekir. Kalem etek, sıvacı ceketi, platformlu
ayakkabılar ve çok büyük bir kafadan oluşan ve poliüretan, alçı, epoksi, bristol gibi maddelerden yapılma kostümler yardımcılarla giyilebilmektedir. Bu son gösterimi
ile Coucou Bazar, sponsoru olan LVMH (bir grup Fransız
iş adamı) desteği sayesinde kıyafetlerin bakımı yapılıp
40 yıllık uykudan uyanmıştır (Lorelle, 2013).
Yaratılış sürecinin tümünün heyecan verici ve yeni bir
tür gösteri olduğunu söyleyen sergi küratörü Sophie
Duplaix, Jean Dubuffet’nin muhtemelen en orijinal eseridir diye bahseder. Dubuffet, kımıldayan dekorda tekerlek üzerinde yürüyen ya da kostüm giymiş dansçıların
sunduğu fantastik karakterlerle resimsel bir sorgulama
yapar. Algılarımızı zorlayan hayallerimizde yaşayan ve
yorumlamamızı sağlayan felsefik bir alıştırma olarak
bahsedilen bu çalışma için resim ve heykellerden oluşan bir bale nitelemesi de yapılabilir (Lorelle, 2013).
Sonuç olarak, çağdaş sanatta önemle yer almış Jean
Dubuffet’nin bakış açısı, seçtiği konular, biçimler,
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mekanlar, tekniklerle yaptığı tuhaf görünümlü heykellerinde cesur bir yaklaşım söz konusudur. Resimden
heykele giden yolda, sanatı farklı alanlara taşıma çabası
ve zekası açıkça görülmektedir. Farklı pek çok ülkede
kalıcı işler üreten sanatçının oldukça geniş bir yelpazeye
sahip bir anlayışı vardır.

Resim Kaynakları:

Jean Dubuffet yirminci yüzyılın en üretken sanatçılarından biridir ve yaptıkları üzerine çok sayıda yazı yazmıştır. Resmi, heykeli, mimariyi dansı, tiyatroyu birlikte
kullanmayı başardığı “Coucou Bazar” gösterisi onun en
orijinal ve önemli çalışmalarındandır. Hem konu, hem
boyut, hem teknik ve malzeme olarak içgüdüyle hayallerini birleştirdiği ç gelecek dönemlerde de aynı ilgiyle
izleneceği şüphesizdir.

Resim 4: http://www.mr-erno.com/2011/12/le-bel-costume-jean-dubuffet.html

Resim 1: http://www.analogartsensemble.net/labels/Coucou%20
Bazar.html
Resim 2: https://www.pinterest.com/pin/336573772123119050/
Resim 3: http://www.dubuffetfondation.com/sculptures/jardin.htm

Resim 5: http://www.dubuffetfondation.com/sculptures/accueillant.htm
Resim 6: http://artichaut.bdarts.org/wp-content/uploads/2013/11/1
415800_251302275022289_239356773_n.jpg
Resim 7: http://www.lepoint.fr/images/2013/11/12/2138862-j
pg_1869851.jpg
Resim 8: http://lartduplan.com/wp-content/uploads/2013/11/JD3.jpg
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ÖZET ABSTRACT
31 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da Gezi Parkı’nda
başlayan olayların etkisi iki yıl geçmesine rağmen
sürmektedir. Süreçte öne çıkan ve araştırmaya temel
oluşturan ana özellik ise, performansın gezi bağlamında güncellenmesi, daha önceleri kendi nesnellikleri
içinde sembolleşmiş birçok görsel-işitsel imge ve bu
imgelerin insani bir olgu olarak “direnme”nin tarihsel
dokusunun temsilini üstlenmesidir. Pasif bir direniş
örneği olarak kabul gören “duran adam” gibi bir çok
imge bu süreçte güncellenerek toplumsal belleğimizi
harekete geçirmiş, farklı bağlamlarda oluşmuş benzerleriyle bizleri yeniden buluşturmuştur.
The Influence of Gezi Park protest, which started at 31st
May 2013 in Istanbul, still sustains although 2 years
passed. The main subjects that leads the research and
has become prominent along the process are, update of
the performance by Gezi contextz, several audiovisual
images which are symbolized by its own objectivity and
commitment of these images to represent the historical
pattern of “resistance”, a humanitarian fact. Several
images such as “Standing Man”, examples of passive
resistance, had been updated along this
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Gezi Sürecinde Oluşan Göstergelerin
Temel Anlamları
Yoğunlukla sanal ortam üzerinden algılanan gezi üretimlerinin gerçekliği, ortamın özelliği gereği çok tartışılmıştır. Bu nedenle bu makale, kaynağını gerçeklikten
alan imgeler bir yandan o gerçekliği temsil eder ama
öbür yandan kendine özgü biçimde gerçekliği yeniden
üretir önermesini, gezi eylemleri kapsamında güncellenen temsiller örneğinde incelemeyi amaçlamaktadır.
Çoğu kez belirgin olamayan toplumsal değişimler, daha
sonra yeni sanatsal ortam ve anlatımların işine yarayacak değişimlere yol açar. Gezi süreci de yaratıcılığın
sanatsal deneyimlerini, egemen medya diline ve bu dil
aracılığıyla oluşturulan edilgenliğe karşı çıkışın bir örneği olarak ortaya koyması nedeniyle dikkat çekici oldu.
Bu nedenle makale, son yıllarda bir toplumsal yapılanma kurgusu olarak biçimlenen sanal ortamların ürettiği
dil, kültür ve medya ilişkisi karşısında konumlanmaya
özen gösteren ve eleştirel bir bakışı ortaya koyan gezi
yaratıcılığını gündemine aldı.
Gezi sürecinde yaratılan imgeler, geçmişin bir alıntıya
dönüşmesi ve popüler imgelerle değersizleştirilmesi
eleştirisini gündeme taşısa da etkinliklerin veya yaşantıların adlandırmalardan daha önemli hale gelmesi, Gezi’nin yaratıcı sürecini belirleyen üslubun ayırt
edici özelliği oldu. Ne kırmızılı, ne siyahlı kadın, ne de
duran adam, belli bir öznenin başından geçmiş kişisel
bir yaşam öyküsünün aracısı olmadı. Gezi sürecinde
dolayıma giren tarihsel olgular ya da sanat tarihsel
imgeler her hangi bir olayın şimdiki zaman hikayesi gibi
anlatılmadı. Aksine, sistematik bir şiddetin karşısında
gelişen direnişin evrensel dilini dolayıma soktu.
Bir diğer tartışma, Benjamin’in “Teknik Araçlarla
Yeniden-Üretim Çağında Sanat Eseri” başlıklı makalesi üzerinden yürütüldü. Bu makalede Benjamin,
mekanik araçlarla çoğaltmanın başlamasıyla birlikte,
sanat eserinin “aura”sının, biricikliğinin ve hakikiliğinin
bozulduğunu savunur. Benjamin’e göre sanat eserini
özgün kılan şey, onun kült değeridir. Tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği vakit, sergileme değeri kült
değerinin önüne geçer, artık çoğaltılabilen bir şey olan
sanat eseri “aura”sını, yani özel atmosferini kaybeder.
Sanat yapıtının teknik yolla yeniden-üretimi elde edilen
ürünün anlamsal varlığını hiçbir biçimde etkilemese
bile, şimdi ve burada olma niteliğini değerinden yoksun
kıldığı kesindir. Ancak, Koestlerin de vurguladığı gibi
(Koestler’den aktasan Adanır, 2012) “Yaratıcı eylem
... yoktan bir şey yaratmaz. O daha önceden var olan
olguları, fikirleri, yetenekleri ve teknikleri yeniden
keşfeder, karıştırır, birleştirir, sentetize eder.” Gezi
sürecinin tarihsel-kültürel plandan getirdiği temsilleri
güçlü, çözümlemeleri yetkindi. Yeniden üretilen imgeler,
medyatik ortamın iktidarını sürdürebilme olanaklarını
boşa çıkarırcasına yaşamın kendisi gibi görünüyordu.
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İmgelerin öncüllerine bakıldığında bu yapıtların son
derece farklı özgürlükçü birer tavra karşılık geldiği
görülür. Her referansın bir açılımın, bir sistemin itkisiyle ortaya çıktığını ve gücünü o sistemi kuşatabilme
ve temellendirebilme yetisinden aldığını vurgulamak
gerekir. Gezi sürecinde bu yeti, bilgisayar ortamlarının
bir biçim-dil içinde dönüştürülmesiyle ‘o’ sistematiğin
görsel algılamaya yansıyan ve oradan tekrar dışa vuran
dili olmuştur.

Gezi Sürecinde Öne Çıkan Temsiller/Göstergeler
Öncelikle bireyin özgürlük istemini ve yaşam alanlarını
sahiplenme ve koruma arzusunu öne çıkaran gezi eylemlerinin çok renkliliği ve yayılma hızı dikkat çekiciydi. Gezi Parkı’nda başlayan eylemler çok kısa sürede
yaygınlaşarak gündelik yaşamın bir parçası haline geldi.
Eylemsel çeşitlilik içinde ortaya çıkan yaratıcılık, üretilen dil ve imge zenginliği, onu, benzer karşı çıkışlardan
ayıran en önemli özellik oldu.
Gezi eylemleri zaman zaman tepkisel bir enerjiyi aktif
direniş biçiminde açığa çıkaran süreç olarak deneyimlense de bundan daha çok yaratıcı ortamlarda sürdürülen pasif direniş örnekleriyle hafızalara yerleşti. ‘Kırmızılı Kadın’, ‘Siyahlı Kadın’, ‘Talcid Man’ sözü edilen
örnekler arasında öncelikli hatırlananlardır
(Bkz. Resim 1, 2, 3).

Resim 1

Gezi sürecinin gerek ulusal gerek uluslararası gündeme
taşınmasında belki de en önemli katkı “Kırmızılı Kadın”
la gelmiştir. 31 Mayıs günü çekilen Resim 1’ deki kare,
Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin (TFMD) düzenlediği yarışmada ‘Yılın Basın Fotoğrafı’ ve ‘Yılın Haber
Fotoğrafı’ birinciliği ödüllerini aldı.

Gücünü bağlamından alan fotoğrafta öne çıkan kırmızılı
kadın imgesi, tepkisel düşüncenin zorluklar karşısında
direnme cesaretini ortaya koyar. Reuters foto muhabiri
Osman Orsal tarafından doğru yerde ve doğru zamanda
çekilen bu kare sadece o “an”ı kaydetmemiş; olayların
başlangıcını, neden ve sonuçlarını, hiç bir kurgusallık
olmadan tüm gerçekliği ile ortaya koymuştur.
Kırmızılı kadın ulusal ve uluslararası bir çok poster,
illüstrasyon, karikatür vb. üretimlerde yinelenerek
gezi sürecinin yüzü olmuş, sürecin şekillenmesinde ve
güçlenmesine doğrudan etki etmiştir. Fotograf, belki de
Kırmızı Başlıklı Kız’ı belleklerimizden çıkarıp bir fotoğraf karesine taşımıştır. Küçük kız büyümüş, kurtarıcı bir
avcıya gerek kalmadan yaşama enerjisini sürdürebilmiştir.

Resim 2

Gezi süreci, eylemsel çeşitliliği ile doğru orantılı olarak
özgün temsillerini/göstergelerini oluşturmuş, ayrıca
sanat tarihinden birçok imgeyi günümüze taşıyarak yeni
tartışmalara olanak sağlamıştır. Kırmızılı ya da siyahlı
kadın gibi, örneklerini farklı tarih ve kültürlerde gördüğümüz bir çok kadın imgesi değişim ve özgürlükten yana
olan direnişlerde sıklıkla kullanılmıştır. Sözü edilen
imgeler arasında en dikkat çekici olan, Eugene Delacroix’nın “Liberty Leading the People/ Halka Yol Gösteren
Özgürlük” yağlıboya resmidir (Bkz. Resim 4).

Resim 4: “Liberty Leading the People/ Halka Yol Gösteren Özgürlük”,
Eugene Delacroix, Tuval Üzerine Yağlıboya, 260 cmx325 cm, 1830,
Louvre, Paris

Resim 3: Korumak ve Bakmakla Görevli Olanlardan Korumak Ve
Bakmak İçin Talcidman

Direnme halini betimleyen imgeler, görseller ya da
performanslar, yapısı gereği çok katmanlıdır. Katmanlar
hem direnmenin kışkırtıcı özünü açığa çıkarır, hem de
bu öze yönelik oluşan karşı şiddeti etkisiz kılar. Hayata
eleştirel yaklaşır ve gizli bir olanak olarak özgürlük
fikrini taşır. Herkesin, her yerde, her zaman, kendince
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yorumlayabilmesine olanak sağlar. Zamansız ve sınırsızdır. Bu özellikleri dolayısıyla güçlü bir imge olan bu
resmin yüz seksen üç yıl sonra gezi sürecinde yeniden
kullanıma sokulması, kendini yeniden tartışmaya açması şaşırtıcı olmamıştır. (Bkz. Resim 5,6).

da insanların değişime çok istekli olması”1 dır.
Kısaca, yeniden kullanıma sokulan Delacroix resmi
olarak Resim 5 ve 6’daki görseller, gezi sürecinin bağlamının açığa çıkarılmasında etkili birer iletişim aracı
olmuşlardır.

“Duran Adam” Örneği
18 Haziran 2013 de, gezi sürecinin on sekizinci gününde, Türkiye yeni bir direniş biçimiyle karşılaştı: Duran
Adam (Bkz. Resim 7). Pasif bir direniş örneği olarak
“duran adam” performansı da bu süreçte güncellenerek
yaşamsal kılınan diğer bir önemli örnek olarak kabul
edilebilir.

Resim 5: Fotoğraf: Daniel Etter, Redux Pictures

Resim 7

Duran adam eylemi, dolayısıyla da kavramı (eylemin
bağlamı) bir çok biçimde değerlendirilebilir. Değerlendirme, ‘durmak’ fiilinin çoklu anlamları nedeniyle
zengin bir okumayı gerekli kılar.
“1. nsz Hareketsiz durumda olmak [....] 2. İşlemez olmak, çalışmamak [....] 3. Bir yerde bir süre
oyalanmak, eğlenmek, eğleşmek, tevakkuf etmek
[....] 4. Dinmek, kesilmek [....] 5. Varlığını sürdür-

Resim 6

Her ne kadar görüntüler arasında biçimsel olarak benzerlik kurulsa da, Daniel Etter, Resim 5’deki fotoğrafı ile
Delacroix’nın resmi arasındaki bağlantıyı bağlam üzerine kurmuştur. Etter’ göre, fotoğrafı ve tablo arasındaki
tek benzerlik “o dönem olduğu gibi, burada, İstanbul’da
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1

http://timelightbox.tumblr.com/post/52390458892/photograph-by-daniel-etter-redux-i-never-expected

mek “Türklerin yüzlerce yıl önceki kitabeleri hâlâ
duruyor.” 6. Var olmak “Bu kadar dersim dururken
sinemaya nasıl gideyim?” 7. Beklemek, dikilmek
[....] 8. Yaşamak “Anneannen duruyor mu?” 9.
Birisinin malı olarak bulunmak veya o malla ilişkisi
olmak [....] 10. Kalmak [....] 11. Bir yerde olmak
veya bulunmak [....] 12. Belli bir durumda, bir
görevde bulunmak “Her gelişimde ben de maçları
seyreder, kaleci dururdum.” - H. Taner 13. Ara vermek “Sabahtan beri hiç durmadım.” 14. Bir konuyla
çok ilgilenmek, üstüne düşmek 15. yardımcı fiil
Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) zarf-fiil eki almış
fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller
oluşturur: Çalışadurmak, bakadurmak, getiredurmak, yiyedurmak gibi” ”2
Durmak filinin İngilizce karşılığı “stand”dir. “Stand” kelimesinin tanımlarına bakıldığında yine zengin bir içerikle karşılaşırız. İngilizce ‘stand’ kelimesi de, “durmak”
fiili gibi önüne veya arkasına aldığı kelimeler ile farklı
anlamlara bürünür.

Resim 8: Tasarım/İllüstrasyon: Gürbüz Doğan Ekşioğlu

stand up for .. : savunmak, stand against: karşı
durmak, stand out : [....] 2. dikkat çekmek, [....] 4.
kendini göstermek [....] 5. direnmek. Stand by : [....]
2. yanında olmak 3. (birini) bırakmamak, terketmemek, [birine) destek olmak; (birine/bir şeye) sadık
kalmak. [....]
Fiilin zengin anlamı ‘duran adam’ görüntüsüne büyük
bir eylemlilik kazandırmış, gezi olaylarına yeni bir bakış
açısı getirmiştir. Durma eyleminin, görüntüsünün ve
durmak fikrinin temelinde yatan bilincin oluşturduğu bu
zengin anlamlar bütünü, ‘duran adam’ın yinelenen ve
güncellenen benzerlerinin çok kısa bir süre içerisinde
sanal ortamda çoğaltımlarına neden olmuştur (Bkz.
Resim 8, 9, 10, 11, 12, 13).
“Duran” bir adamın büyük bir enerji yaratması eylemi
daha güçlü kılmış, doğru zamanda ve yerde gerçekleştirilen eylem, öznesinden bağımsız olarak toplumsal
bir tepki biçimine dönüşmüştür. Kısaca, “Eylemsizlik
Hali” olarak tanımlayabileceğimiz durma olgusu bu
süreçte anlamsal alanını değiştirip, bir eylemlilik haline
dönüşmüştür.

Resim 9

‘Duran Adam’ her şeyden önce bir sıfat tamlamasıdır;
‘durmak’ fiili kendisinden sonra gelen ‘adam’ kelimesini, dolayısıyla da adamı tanımlar. ‘Duran Adam’ eylemi
üzerine de bir çok soru sorulabilir:

2

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.52088df4ce2040.22116675 12.08.2013

Adam nerede duruyor? Birinin önünde mi arkasında mı
duruyor? Kimlerin önünde kimlerin arkasında duruyor?
Birilerine karşı mı geliyor, direniyor mu? Saygıyla mı
duruyor, cesaretle mi duruyor? Adam nereye bakıyor?
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Adam geçmişe sırtını mı dönmüş? Adam bir öncü mü,
lider mi? Tanımlamalar onu kahraman mı yapar?
Sorular eylemi gerçekleştiren öznenin dolayısıyla da
eylemin/imgenin bağlamını ortaya koyması nedeniyle
önemlidir. Soruların çokluğu ve sorulara verilen cevapların çeşitliliği nedeniyle ve dolayısıyla çok katmanlı bir
bağlama sahip eylem, pasif bir direniş olarak adlandırılmasına rağmen birkaç saat içerisinde sürekliliği olan,
farklı mekanlarda sürdürülerek güncellenebilen bir
temsile dönüşmüştür.Yinelenen, güncellenen ve sanal
ortamda paylaşılarak çoğalan örnekler eylemin önemini
pekiştirmiş; gezi olaylarına bir ivme, dolayısıyla da,
toplumsal bir hareketlenmeyi kazandırmışlardır.
Resim 8, 9, 10, 11, 12, 13’de gösterilen örneklerde,
tasarımcıların, sözü edilen sorulara verdikleri olası
cevaplarını, yaratıcı bir etkinlik olarak farklı tasarımlarda ortaya koydukları görülmektedir. Her birinin hareket
noktası ‘duran adam’ olsa da, farklı sorular, dolayısıyla
da farklı bakış açılarıyla gezi süreci tanımlanarak, sürecin güncelliği ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

Resim 11: “Taksim Greek Version”,”Taksim Yunan Versiyonu,
ZBrush, Taha Alkan, Haziran 2013

Resim 12

Resim 10: “Duran Adam” Başka Bir isimsiz Kahraman!,
Tasarım/İllüstrasyon: Dilem Serbest

Resim 13
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Gezi bağlamında değerlendirdiğimizde duran adamın
başarısı, o’nun anında yinelenmesi ve kısa zamanda
sürdürülebilir bir temsile dönüşmesi kendi bağlamını oluşturmasından kaynaklıdır denilebilir. “Gezi”yi,
nedenleri ve sonuçlarını kendi bütünlüğü içerisine
alarak, oluşturduğu bağlamı bu kadar yalın ve gerçekçi
bir biçimde sunması, “duran adam”ı sadece bir görüntü
olarak değil, bir fikir olarak değerlendirmemizi zorunlu
kılar.
Gezi sürecinin psikolojik duyumsamalarını dışa vurmak
için özel bir ileti aracı olarak yeniden kullanıma sokulan
eylemin, etkileşimdeki başarısını çözümleyebilmek için
farklı zaman ve mekanlarda farklı yaratıcı etkinlikler
bağlamında dönüştürülmüş örnekleri üzerinden kavramak öğretici olabilir.
“Duran Adam” fikri bizlere pek yabancı değildir; Örnekler (Bkz. Resim 14, 15, 16, 18, 19, 20), bir noktaya bakan,
konuşmayan, sadece susan “duran adam”ın evrensel
bir dile sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir denilebilir.
Resim 14’te, Alman romantik ressam Caspar David
Friedrich tarafından 1818’de resmedilen yağlı boya
tabloda da ‘duran adam’ figürü görülür. ‘Bulutların Üzerinde Yolculuk’ ya da ‘Sis Denizinde Amaçsızca Dolaşan
Adam’ olarak Türkçeye çevrilen bu resimde mistik,
ulaşılmaz olan manevi unsurlar öne çıkar. Friedrich’in
resmi estetik ve yüksek ruhsal deneyimi vurgulayan
bir yaklaşımı temsil eder. Resimde, sırtı dönük uzaktaki
dağlara bakan merkezi figür görsel dramayı yükseltir,
aynı zamanda da izleyicilerin sübjektif bir deneyim yaşamalarına olanak tanır. Dolayısıyla resme bakan izleyici,
uçurumun kenarında duran ve uzaktaki dağlara bakan
figürü görmez: İzleyici, uçurumun kenarından uzaktaki
dağlara bakma deneyimini yaşar.

Resim 14
“Wanderer above the Sea of Fog”, Oil-on-canvas , 98.4 cm × 74.8 cm
(37.3 in × 29.4 in), Caspar David Friedrich, 1818

Caspar David’in resminde kullandığı mistik atmosfer
içinde yer alan adam izleyicilerin imgelemlerini çok
güçlü bir biçimde harekete geçirir. Onların kişisel özlem
ve tutkularına yönelimlerinin kapısını aralar. Açılan bu
kapı aynı zamanda yeni tasarımlar, yeni öneriler için
sürdürülebilir bir olanağı yaratmıştır. (Bkz. Resim 15).

Resim 15
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Duran adam ve direniş kelimelerinin yan yana kullanıldığında, tarihteki en provakatif görüntülerden biri
olan, Tiananmen Meydanı’nda tankların önünde duran,
beyaz tisörtlü adamın görüntüsü hafızalarda canlanır.
Tiananmen Meydanı Olayları, Çin Halk Cumhuriyeti’nde
1989 yılının 15 Nisan’ı ve 4 Haziran’ı arasında meydana
gelen; öğrencilerin, aydınların ve işçilerin önderliğinde
gerçekleşen gösterileri ve ardından yaşananları ifade
eder. Tiananmen meydanının önem kazandığı olayların
başlangıcını öğrencilerin demokratik reform talepleri
oluşturmuş, 3 Haziran günü Çin ordusunun acımasız operasyonu ertesi güne kadar sürmüş, yüzlerce
silahsız eylemci öldürülmüştür. Resim 16’nın bu kadar
önemi, belki de, direnen öğrenciler ve Çin ordusunun
oluşturduğu iki kutuplu bir ortamda, elindeki poşetiyle
o ana kadar olaylara karışmayan sıradan bir Çinlinin,
yaşanan bu katliam karşısında taraf seçmesinin belgesi
olmasından dolayıdır. Görüntü, bir gün önce yüzlerce
sivilin öldürülmesine yol açan düşünceye ait büyük
metal araçların önünde tüm cesaretiyle duran adamı
ünlü etmemiştir. Resim 16’daki tek bir kare, insanların
kendi kaderleri üzerinde yeniden etkin olmalarına büyük
katkıda bulunmuştur.

Resim 17

Resim 18

Resim 16

Resim 16’daki görüntünün kısa zamanda bu kadar
popüler olması, onun farklı alanlarda kullanılmasına yol
açmıştır. Görüntü sonraki tarihlerde yeniden kullanıma
sokulmuş; bibloları yapılmış (Bkz. Resim 18), Resim
19’da da görüldüğü üzere markaların tanıtım reklamlarında kullanılmıştır.
Resim 19

Sanat tarihinde ve önemli tarihsel olaylarda karşımıza çıkan duran adam görüntüsü, birçok farklı üretim
alanında da kullanılmıştır. Bu alanlardan biri de grafik
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tasarım alanıdır. Yukarıda yer alan Resim 8, 9, 10,
11’deki illüstrasyonlar ve Resim 19’daki “lego” firmasının reklam afişi gibi, grafik tasarımın önemli uygulama
alanlarından biri olan film afişlerinde de duran adam
görüntüsüne rastlanır. (Bkz. Resim 20, 21, 22, ve 23).
Bir çok film afişinde başrol oyuncularının yüzünün
kullanılması neredeyse bir gelenek olmuştur. Ancak
Resim 20, 21, 22, 23 te de görüldüğü gibi duran adamı
metaforik bir imgeye dönüştüren film afişlerinde tasarımcı bu geleneği bozar.

çatışmayı anlatan politik bir alegoridir. “Dünya uğrunda mücadele etmeye değen bir anıdır” sloganını öne
çıkaran filmde karakterlerin çoğunun kadın olmasına
rağmen idealize edilmiş baş karakter “harper” adında
bir erkektir. Filmin sonunda Harper, beyaz, sperm şeklindeki uzay aracı ile geometrik bir vulva içerisine girer.
Yaratılış miti böylece yeniden gerçekleşir. İnsanlığın yeniden doğuşu için tek anahtar idealize, hassas, sağlam
yapısıyla kutsallaştırılan erkek karakter ‘Harper’dır. O,
sperm şeklindeki gemisiyle vulva içine girerek oradaki
yumurtayı andıran cam kabarcıklarına doğru ilerler. Geminin(spermin) cam kabarcıkları (yumurta) ile çarpışması (döllenmesi), her ne kadar Harper’ın sonu olsa da,
insanlığın yeniden doğuşunun metaforik bir anlatımıdır.
Böylece dünya kurtarılacak, anılardaki haline dönüşecektir.

Resim 20

Film Adı: Oblivion (Kayıtsız / Unutma / Unutulma /
Farkında Olmama)
Yapım Yılı, Yeri: 2013, ABD Yönetmen: Joseph Kosinski Oyuncular: Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan
Freeman
Film Sloganı: “Earth is a memory worth fighting for /
Dünya uğrunda mücadele etmeye değen bir anıdır”
Filmin konusu: Filmin senaryosu, dünyanın uzaylı
istilası sonucunda büyük bir çoğunluğu yaşanmaz hale
gelmesinden 60 yıl sonra, 2077 yılında geçer. Film,
teknoloji ile kontrol edilen bir ortamda hayatta kalmak
için mücadele veren insanlar hakkındadır. Film, kısaca,
kontrol eden ve kontrol edilen –ancak henüz insani
değerlerini unutmamış olan- arasındaki ilişkiyi/gerilimi/

Resim 21

Film Adı: Star Trek Into Darkness (Bilinmeze Doğru)
Yapım Yılı, Yeri: 2013, ABD Yönetmen:
J.J. Abrams Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict
Cumberbatch Film Sloganı: “Earth will fail. / Dünya
başarısız olacak.”
Filmin konusu: Film 1960’larda başlayan Uzay yolu
serisinin 12. filmidir. Serinin bilinen gemisi Atılgan bu
filmde yine karşımıza çıkar. Dünyaya geri çağrılan gemi
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mürettebatının karşılaştıkları manzara, çok güçlü bir
terör örgütünün donanmalarını ve ona bağlı olan her
şeyi yerle bir ettiği bir faciadır. Atılgan gemisi mürettabatı, film boyunca hayatta kalmak ile ölüme teslim
olmak arasında seçim yapacakları olaylarla karşılaşırlar. Olaylar karşısında sergiledikleri tavır; tüm güçlüklere rağmen yılmadan ayakta durabilmeleri, onların birer
kahraman olarak algılanmalarını sağlar.

sağ kalmıştır. Baskının başarılı olması için binanın en
üst katındaki patrona ulaşmaları gerekmektedir. Ancak
bina 30 katlıdır ve her katında sağ kalmış birkaç polisi
bekleyen onlarca suçlu vardır.

Resim 23

Resim 22

Film Adı: The Raid: Redemption (Baskın)
Yapım Yılı, Yeri: 2011, ABD, Endonezya Yönetmen:
Gareth Evans Oyuncular: Iko Uwais, Ananda George,
Ray Sahetapy Film Sloganı: “When there is nowhere
left to run or hide... you fight or die. / Kaçabilecek ya da
saklanabilecek bir yer kalmadığında... savaş ya da öl.”
Filmin konusu: Bolca dövüş sahnesi ve aksiyon içeren
filmde tek bir mekan kullanılmıştır: Şehrin kenar
mahallesinde bulunan bir bina. Bina, toplumun geneli
için tehdit oluşturan, her türlü suçtan hüküm giymiş
yüzlerce kişi ile doludur. Bina bir uyuşturucu tüccarı
tarafından yönetilmektedir. Binaya polisler tarafından
baskın yapılır. Ancak uyuşturucu patronunun baskından
önceden haberinin olmasıyla binanın henüz ilk katlarında baskın yapan polislerin tamamına yakını öldürülür.
Binanın tüm çıkışları kapatılmıştır. Sadece bir kaç polis
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Film Adı: Battleship (Savaş Gemisi)
Yapım Yılı, Yeri: 2012, ABD Yönetmen: Peter Berg
Oyuncular: Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker,
Liam Neeson Film Sloganı: “The battle for earth begins
at sea / Dünya(toprak) için savaş denizde başlar.”
Filmin konusu: Film, bir dönemin favori savaş oyunu
Amiral Battı’nın hikayesinden uyarlanmış bir savaş filmidir. Ancak savaş iki ülke arasında değil, dünya güçleri
ve dünyayı tehdit eden dünya dışı süper güçler arasında
gerçekleşir. Savaşın dünya lehine sonuçlanması ve
kötülüğün dünyayı terketmesi için donanma güçleri tüm
gücüyle düşman karşılık verir.
Resim 20, 21, 22, 23’de afişleri gösterilen filmlerin ortak
noktası savaşların, doğal afetlerin, dünya dışı yaratıkların, kısaca kötülükler üzerine kurgulanmalarıdır. Ancak
afişlerde öne çıkan, sırtı izleyiciye dönük duran adam
figürü tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelecek olan
bir kahramandır. Filmlerin senaryoları düşünüldüğünde afişlerde kullanılan figürün bağlamı, figürü hangi

aktörün canlandırdığından daha önemli kılmaktadır. Bir
başka deyişle, arkadan görülen ve ismine ihtiyaç duyulmayan bu figür filmi izleyen herhangi bir birey olabilir.
Figür hem kahramandır hem ‘... gibi’ olunmak istenendir. Bu özelliği ile figür öncü, takip edilendir.

Sonuç
Gezi süreci bize göstermiştir ki, direniş ortamları metaforik ortamlardır. Yaratıcılık bu ortamın sınırlarını genişleterek, anlamı dolayıma sokacak imgelerin oluşturulmasına olanak sağlar. İmgelerin direnişin kendisinin
biçimiyle tam bir benzerlik taşıması gerekmez. Bilincin
onu kavrama biçimi benzerliği kurar, gösterir.
Gezi sürecinde sayısal ortamlarda üretilip sanal ortamlarda yaygınlaştırılan tasarım ürünlerini inceleyen bu
araştırma öncelikle hem bir eylem hem bir performans
hem de bir tasarım ürünü olarak dikkate değer bulduğu “Duran Adam” olgusunu incelemiştir. Duran adam,
örneklerden de anlaşıldığı üzere hem tarihsel bir form
hem de karakter olarak öne çıkmıştır..
Durma kavramı, içerikte “bir şeye karşı durma” “Direniş” olarak ele alınmış ve bu nedenle Duran Adam ile
Kırmızılı Kadın’ imgeleri örneklenmiştir. Ancak tüm
süreç ve sonrası incelendiğinde bu iki görüntü dışında ortaya çıkan daha bir çok yaratıcı üretim de temel
olarak geçmişin bilgisini güncelin algısıyla yenilemiş
ve gelecekte de kullanılma olasılığını güçlendirmiştir.
Başka bir biçimde söylenecek olursa; gezi süreci öncesinde bilinen ve deneyimlenen imgeler süreç içerisinde ikincil anlamlar kazanmışlar, farklı tasarımcılar
tarafından yinelenerek yeni temsillere dönüşmüşlerdir.
Öyle görünmektedir ki sürdürülebilir bir anlamın/anlatımın yeni vücut bulmuş hali olarak, başta grafik tasarım
olmak üzere bir çok üretim alanında yeniden ve yeniden
anlamlandırılacaktır.
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ÖZET ABSTRACT
HDR (High Dynamic Range) tekniği, fotoğraf çekilirken değil çekildikten sonra uygulanan bir tekniktir.
Dolayısı ile tekniğin uygulanacağı fotoğrafın, HDR
uygulamasına olanak sağlayacak şekilde çekilmesi
gerekmektedir. HDR uygulaması, aynı karenin, kadrajın yer değiştirmeden 0 değerinde (gözle görülen
ışık değeri), + poz değerinde (gözle görülenden daha
aydınlık) ve - poz değerinde (gözle görülenden daha
karanlık) pozlanmasının ardından, bu fotoğrafların
bilgisayar ortamında çakıştırılması ile gerçekleştirilmektedir. Böylece fotoğrafta hem aydınlık ve karanlık
bölgeler arasında ışık yönünden denge sağlanmakta
hem de renk ve doku açısından daha etkili görseller
elde edilmektedir.
Bu çalışmanın amacı HDR tekniğinin hangi fotoğraf
alanında (manzara, mimari, portre vs) ve hangi kompozisyon kriteri açısından (renk, doku, algılanabilirlik,
etkileyicilik) daha etkileyici örnekler sunabildiğinin
araştırılmasıdır. Bu amaca yönelik kullanılan materyallerin sağlanması için farklı konulara ilişkin fotoğraflar çekilmiş, bunlara HDR tekniği uygulanmış ve
literatürden HDR uygulanmış fotoğraflar derlenmiştir.
Elde edilen veriler, fotoğraf sanatına ilgili kişilere izlettirilmiş ve fotoğrafların etkileyicilik, renk doygunluğu, doku, algılanabilirlik öğelerini değerlendiren anket
uygulaması yapılmıştır. Uygulanan anketle deneklere
fotoğraflardaki etkileyicilik, renk doygunluğu, doku,
algılanabilirlik özelliklerinin nasıl değerlendirildiği
sorulmuş, buradan hareketle bu öğelerin fotoğraf
393

dallarına göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmış, tespit edilen farklılıkların hangi öğe bakımından hangi dalda ortaya çıktığı irdelenmiştir. Bu amaca
yönelik fotoğraflar ile değerlendirme kriterleri arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi için veriler bilgisayar
ortamında istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Sonuç
olarak bu çalışmada şu anlamlı farklılıklar gözlenmiştir: “HDR tekniği uygulanmış fotoğraflar, uygulanmamış olanlardan daha etkilidir”, “HDR uygulanmış
fotoğraflar arasında konu sınıflaması açısından ilişki
vardır”, “HDR uygulanmış fotoğraflar arasında etkileyicilik, renk doygunluğu, doku, algılanabilirlik gibi
değerlendirme kriterleri açısından ilişki vardır”.

Based on the findings, obtained from the implementation of HDR technique may be relatively more successful
on the field of photography and composition of suggestions have been made to the criteria

GİRİŞ

Elde edilen bulgulara dayanarak HDR tekniğinin uygulanması halinde nispeten daha başarılı olunabilecek
fotoğraf alanlarına ve kompozisyon kriterlerine ilişkin
öneriler getirilmiştir.

Duranlı (2013)’ya göre fotoğraf, Yunanca Photos ‹ışık
(photo, foton)’ ve Graphos (graphic, grafik) ‹çizmek‘ sözcüklerinin birleşmesinden oluşan bir terimdir. Teknik bir
ifade ile optik, kimyasal ve elektronik süreçleri kullanarak bir yüzey üzerinde kalıcı görüntü elde etme işi fotoğraftır ve İngilizce ‘Photography’ sözcüğünün karşılığıdır.
Bu kavram birliği çoğu zaman foto+yazı ikilemi şeklinde
de kullanılmakta ve fotoğraf kelimesinin karşılığı olarak
ışık ile yazılan yazı olarak ifade edilmektedir.

HDR (High Dynamic Range) technique, is a technique
that applied but after taking a picture. Thus to operate
the photo technique, it enables HDR drawn such that
the application is required. HDR application, the same
frame, the frame displacement of the 0 value (visible
light value), + exposure value (visibly than bright), and exposure value (visible than dark) exposure after these
photos, is carried out with the computer platform of
matching. Thus, both light and dark areas in a picture of
the balance between the light direction is provided more
effective in terms of both color and are obtained texture
images.

Fotoğraf sanatı ise bu eylemin gerçekleştirilmesine aracılık eden, belli bir çerçeve içinde göze hoş görünen bir
düzen, kompozisyon yaratma sanatıdır (Anonim 2006).
Fotoğraf, ortaya çıkışından beri bilim adamları tarafından bilim ve sanatın en önemli enstrümanlarından biri
olarak kabul edilmiştir (Bellone 2010). Fotoğraf sanatı
bugün astronomi, tıp, mimarlık, fizik, sinema, matbaa gibi çok geniş bir yelpazede birçok bilim ve sanat
araştırıcısı tarafından kullanılmaktadır. Ertuğ (2010)’a
göre fotoğraf çeken herkes, fotoğraf sanatının kendisine
sağladığı geniş olanaklardan ancak kendi yaratıcılığı
ölçüsünde yararlanabilmektedir.

The aim of this study is in the field of HDR technique
which photos (landscape, architecture, portrait, etc.) and
in terms of which the composition criteria (color, texture,
detectability, effectiveness) could provide examples to
investigate the more impressive. The material used for this
purpose to provide photographs from different subjects
drawn and applied to these HDR technique applied HDR
images are derived from the literature. The resulting data
to the appropriate people to the art of photography and
photographs impressiveness, color saturation, texture,
assessing detectability was administered item questionnaire. A questionnaire applied to subjects in photos
impressiveness, color saturation, texture, detectability
properties. The evaluation is asked, starting from these
elements photo by branch show difference were investigated, are examined detected differences which items
in terms of which branch to occur. To end the relation
between images, can be established with the evaluation
criteria for the data were analyzed statistically by means
of a computer. In conclusion, in this study, the following
significant differences were observed: “HDR technique
applied photographs, have not been applied are more
effective than”, “HDR implemented through the photos
subject classification in terms of the relationship”, “HDR
implemented through the photos impressiveness, color
saturation, texture, detectability as the evaluation criteria in terms of there is a relationship. “

Fotoğraf sanatının geçmişi 1800’lü yılların başına
dayanmaktadır. Teknolojinin de gelişmesi ile beraber
günümüze gelene kadar ilk haline oranla fotoğraf sanatında ve icrasında kullanılan materyaller, teknikler de
sürekli değişmiş, gelişmiştir. Bu değişim ve gelişim hala
devam etmekte hatta tabiri caizse teknolojinin hızına
yetişilememektedir. HDR (High Dynamic Range), bugün
fotoğraf çekenlerin sıklıkla başvurdukları bir tekniktir.
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HDR tekniği, fotoğraf çekilirken değil çekildikten sonra
uygulanan bir tekniktir. Dolayısı ile tekniğin uygulanacağı fotoğrafın, HDR uygulamasına olanak sağlayacak
şekilde çekilmesi gerekmektedir. HDR uygulaması, aynı
karenin, kadrajın yer değiştirmeden 0 değerinde (gözle
görülen ışık değeri), + poz değerinde (gözle görülenden
daha aydınlık) ve - poz değerinde (gözle görülenden
daha karanlık) pozlanmasının ardından, bu fotoğrafların
bilgisayar ortamında çakıştırılması ile gerçekleştirilmektedir. Böylece fotoğrafta hem aydınlık ve karanlık
bölgeler arasında ışık yönünden denge sağlanmakta
hem de renk ve doku açısından daha etkili görseller elde
edilmektedir ki HDR tekniğinin uygulanmasının amacı
da budur. Beltran ve Mogo (2005), HDR görüntüsünün
farklı ışık değerleri ile çekilmiş fotoğraflardan oluşturulduğunu ve fotoğrafta uygun ışık değerlerinin temsil
edilebilmesi için kullanıldığını söylemişlerdir. Bir başta
tanımda da benzer şekilde HDR, en az üç adet çekilmiş
aynı kadraja ait farklı pozlanmış fotoğrafların, yazılım

sayesinde karanlık ve aydınlık yerlerinin belli bir mantık
dahilinde yeniden değerlendirilerek dördüncü ve göze
hitap eden bir fotoğraf oluşturulması şeklinde tanımlanmıştır. Bu işlem yapılırken 0 poz değerinde karanlık
çıkan yerler + pozlanmış kareden, aydınlık çıkan yerler
- pozlanmış kareden alınır ve böylece ışık dengesizliklerinin olduğu ve detayların kaybolduğu fotoğraflardan
tüm detayların barındıran HDR uygulanmış kare elde
edilir (Anonim 2015). HDR tekniğinin uygulanması planlanan kadraj görüntüsü için en az 3 fotoğraf çekilmesi
gerektiği için bu süre zarfında fotoğraf makinesinin
titrememesi gerekmektedir. Bunun için ya bir tripod
kullanılmalı ya da makine titremeyecek bir zemin üzerine oturtulmalıdır.
Bu çalışmanın amacı, HDR tekniğinin hangi fotoğraf
alanında (manzara, mimari, portre vs) ve hangi kompozisyon kriteri açısından (renk, doku, algılanabilirlik,
etkileyicilik) daha etkileyici örnekler sunabildiğinin
araştırılmasıdır. Böylelikle çalışılması planlanan konuya göre HDR tekniğinin tercih edilme ve uygulanma
düzeyi de ortaya konulmuş olacaktır. Yapılan çalışma ile
“HDR uygulanmış fotoğraflar arasında konu sınıflaması
açısından ilişki vardır” ve “HDR uygulanmış fotoğraflar
arasında etkileyicilik, renk doygunluğu, doku, algılanabilirlik gibi değerlendirme kriterleri açısından ilişki
vardır” varsayımlarının doğruluğu araştırılmıştır.

Materyal ve Metod
Çalışmanın temel materyalini HDR tekniği uygulanmış
fotoğraflar, çalışmanın amacına uygun hazırlanmış anket ve anketlerin istatistiksel olarak analizinde kullanılan SPSS paket programı oluşturmaktadır.
Çalışmanın temel materyallerinden olan HDR görüntülerinin sağlanması için manzara, mimari ve portre
konularına ilişkin fotoğraflar çekilmiş, bunlara HDR
tekniği uygulanmış ve literatürden HDR uygulanmış
fotoğraflar derlenmiştir. Ankette kullanılan HDR tekniği
uygulanmış manzara, mimari ve portre konularına
ilişkin fotoğraflar Şekil 1’de verilmiştir.
Elde edilen veriler, fotoğraf sanatına ilgili kişilere
izlettirilmiş ve fotoğrafların etkileyicilik, renk doygunluğu, doku, algılanabilirlik öğelerini değerlendiren anket
uygulaması yapılmıştır. Uygulanan anketle deneklere
fotoğraflardaki etkileyicilik, renk doygunluğu, doku,
algılanabilirlik özelliklerinin nasıl değerlendirildiği
sorulmuştur. Yapılan puanlamada bahsi geçen özellikler bakımından 1 puan hiç etkili değil, 2 puan etkisiz, 3
puan biraz etkili, 4 puan etkili ve 5 puan çok etkili olacak
şekilde değerlendirilmiştir. Buradan hareketle bu öğelerin fotoğraf dallarına göre farklılık gösterip göstermediği araştırılmış, tespit edilen farklılıkların hangi öğe
bakımından hangi dalda ortaya çıktığı irdelenmiştir. Bu
amaca yönelik fotoğraflar ile değerlendirme kriterleri arasındaki ilişkinin ortaya konabilmesi için veriler
bilgisayar ortamında istatistiksel olarak analiz edilmiş,
bunun için One Way ANOVA analizinden faydalanılmış,
ortaya çıkan farkların daha detaylı açıklanabilmesi için
Tukey testi yapılmıştır.

Şekil 1. HDR Tekniği Uygulanmış Fotoğraflar.
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BULGULAR
HDR tekniği uygulanmış manzara, mimari ve portre konularını içeren fotoğraflara verilen puanlar, algılanabilirlik,
renk, doku ve etkileyicilik kriterlerine göre değerlendirilmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir.
Tablo 1’de en az ve en çok puan alan fotoğrafların sırası görülmektedir. Her kategoriden 5 tam puan alarak 20 puana ulaşan dört adet fotoğraf bulunmaktadır. Bu fotoğraflar arasında en düşük ve en yüksek puan farkı 8 dir (7 numaralı fotoğraf). En az beğenilen fotoğrafların ise 5, 6 ve 7 puan aldıkları görülmektedir. Bu fotoğraflar arasında en
düşük ve en yüksek puan farkı ise 11 dir (9 ve 10 numaralı fotoğraflar). En yüksek ortalamaya 17,5 değeri ile 3 no’lu
fotoğrafın, en düşük ortalamaya 11,3 değeri ile 7 no’lu fotoğrafın sahip olduğu görülmektedir. Fotoğraf türlerine
göre en yüksek puan ve ortalamaya sahip fotoğrafların manzara, en düşük puan ve ortalamaya sahip fotoğrafların
portre olduğu görülmektedir.
Tablo 1. Fotoğraf numaralarına göre en düşük en yüksek puan ile ortalamalar
toplam
Foto No

Mean

Minimum

Maximum

2,00

16,8000

14,00

20,00

3,00

17,5000

14,00

20,00

7,00

15,9000

12,00

20,00

9,00

11,3000

5,00

16,00

10,00

13,4000

7,00

18,00

13,00

12,3000

6,00

16,00

22,00

16,6000

12,00

20,00

Total

14,5348

5,00

20,00

Aldıkları toplam puanlara göre fotoğraf türleri arasında
anlamlı ilişkinin varlığı araştırılmış ve Tablo 2’deki verilere ulaşılmıştır. Buna göre aldıkları toplam puanlara
göre fotoğraf türleri arasında anlamlı bir ilişki vardır ve
bu ilişki istatistiksel olarak açıklanabilmektedir.
Tablo 2’nin devamında yer alan Tukey testi, bu farkları
detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Buna göre tüm fotoğraf türleri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur. Manzara konulu fotoğraflar ile hem mimari hem de portre
konulu fotoğrafların aldıkları toplam puanlar arasında
ilişki vardır ve bu ilişki manzara konulu fotoğraflar
açısından pozitif yönlüdür. Yani manzara fotoğrafları,
mimari ve portre fotoğraflarına göre daha çok beğenilmiştir. Mimari konulu fotoğraflar ile hem manzara hem
de portre konulu fotoğrafların aldıkları toplam puanlar
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arasında ilişki vardır ve bu ilişki manzara konulu fotoğraflarla karşılaştırıldığında negatif yönlüyken portre
konulu fotoğraflarla karşılaştırıldığında ise pozitif yönlüdür. Yani mimari konulu fotoğraflar, manzara konulu
fotoğraflara göre daha az, portre konulu fotoğraflara
göre daha çok beğenilmiştir. Portre konulu fotoğraflar
ile hem manzara hem de mimari konulu fotoğraflar arasındaki ilişki de anlamlıdır fakat portre konulu fotoğraflar açısından her iki karşılaştırmada da bu ilişki negatif
yönlüdür. Yani portre konulu fotoğraflar, manzara ve
mimari konulu fotoğraflara göre daha az beğenilmiştir.
Bu tabloda istatistiksel olarak anlamsız bulunan ve
açıklanamayan bir ilişli bulunmamaktadır.

Tablo 2. Aldıkları toplam puanlar bazında fotoğraflar türleri arasındaki ilişki
Toplam

*.
*. The

mean difference is significant at the 0.05 level

Tablo 3’te kriterler açısından fotoğraf türlerinin aldığı puan ortalamaları görünmektedir. Buna göre tüm kriterler
açısından en yüksek puanın manzara fotoğraflarına verildiği görülmektedir. Portre konusu ise sadece algılanabilirlik kriteri hariç diğer tüm kriterlerde aldığı puan açısından son sırada yer almaktadır. Etkileyicilik kriterinde ise
portre konulu fotoğrafların diğerlerine oranla oldukça düşük bir puan aldığı görülmektedir. Mimari konulu fotoğrafların ise puan açısından neredeyse her kriterde manzara konulu fotoğraflara çok yakın bir şekilde seyrettiği dikkat
çekmektedir. Buradan hareketle alınan puanlar ile fotoğraf türleri ve kriterler arasındaki ilişki daha detaylı bir
şekilde incelenmiştir.
Tablo 3. Kriterler ve alınan puanlar açısından fotoğraf türleri
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Algılanabilirlik
Tablo 4’te algılanabilirlik kriterine göre fotoğraf türleri
arasındaki farklar verilmiştir. Buna göre algılanabilirlik
kriterine göre fotoğraf türleri arasındaki farklar anlamlıdır ve istatistiksel olarak açıklanabilmektedir. Tukey
testi, bu farkları detaylı bir şekilde açıklamaktadır.
Buna göre algılanabilirlik kriteri açısından manzara
konulu fotoğraflar ile hem mimari hem de portre konulu

fotoğrafların aldıkları puanlar arasında ilişki vardır ve
bu ilişki manzara konulu fotoğraflar açısından pozitif
yönlüdür. Yani manzara fotoğrafları, mimari ve portre
fotoğraflarına göre daha çok beğenilmiştir. Mimari
konulu fotoğraflar ile portre konulu fotoğraflar arasındaki fark ise anlamlı bulunmamış ve istatistiksel olarak
açıklanamamıştır.

Renk
Tablo 5’te renk kriterine göre fotoğraf türleri arasındaki
farklar verilmiştir. Buna göre renk kriterine göre fotoğraf türleri arasındaki farklar anlamlıdır ve istatistiksel
olarak açıklanabilmektedir. Tablo 5’in devamında yer
alan Tukey testi, bu farkları detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Buna göre algılanabilirlik kriterinde olduğu
gibi renk kriteri açısından da manzara konulu fotoğraflar ile hem mimari hem de portre konulu fotoğrafların
aldıkları puanlar arasında ilişvardır ve
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bu ilişki manzara konulu fotoğraflar açısından pozitif
yönlüdür. Yani manzara fotoğrafları, mimari ve portre
fotoğraflarına göre daha çok beğenilmiştir. Aynı şekilde
portre konulu fotoğraflar ile manzara konulu fotoğraflar arasındaki ilişki de anlamlıdır fakat portre konulu
fotoğraflar açısından negatif yönlüdür. Yani portre
konulu fotoğraflar, manzara konulu fotoğraflara göre
daha az beğenilmiştir. Mimari konulu fotoğraflar ile
portre konulu fotoğraflar arasındaki fark ise anlamlı
bulunmamış ve istatistiksel olarak açıklanamamıştır.

Doku
Tablo 6’da doku kriterine göre fotoğraf türleri arasındaki
farklar verilmiştir. Buna göre algılanabilirlik ve renk
kriterlerinde olduğu gibi doku kriterine göre de fotoğraf
türleri arasındaki farklar anlamlıdır ve istatistiksel
olarak açıklanabilmektedir.
Tablo 6’nın devamında yer alan Tukey testi, bu farkları
detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Buna göre doku kriteri açısından sadece manzara ve portre konulu fotoğrafların aldıkları puanlar arasında ilişki vardır ve bu ilişki
manzara konulu fotoğraflar açısından pozitif yönlüdür.

Yani manzara fotoğrafları, portre fotoğraflarına göre
daha çok beğenilmiştir. Diğer bir deyişle portre konulu
fotoğraflar ile manzara konulu fotoğraflar arasındaki
ilişki anlamlıdır fakat portre konulu fotoğraflar açısından negatif yönlüdür. Yani portre konulu fotoğraflar,
manzara konulu fotoğraflara göre daha az beğenilmiştir.
Mimari konulu fotoğraflar ile manzara ve portre konulu
fotoğraflar arasındaki fark ise anlamlı bulunmamış ve
istatistiksel olarak açıklanamamıştır.
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Etkileyicilik
Tablo 7’de etkileyicilik kriterine göre fotoğraf türleri
arasındaki farklar verilmiştir. Etkileyicilik kriterine göre
fotoğraf türleri arasındaki farklar, algılanabilirlik, renk
ve doku kriterlerinde olduğu gibi anlamlıdır ve istatistiksel olarak açıklanabilmektedir.
Tablo 7’nin devamında yer alan Tukey testi, bu farkları detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Buna göre tüm
fotoğraf türleri arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.
Manzara konulu fotoğraflar ile hem mimari hem de
portre konulu fotoğrafların aldıkları puanlar arasında
ilişki vardır ve bu ilişki manzara konulu fotoğraflar
açısından pozitif yönlüdür. Yani manzara fotoğrafları,
mimari ve portre fotoğraflarına göre daha çok beğenilmiştir. Mimari konulu fotoğraflar ile hem manzara

hem de portre konulu fotoğrafların aldıkları puanlar
arasında ilişki vardır ve bu ilişki manzara konulu fotoğraflarla karşılaştırıldığında negatif yönlüyken portre
konulu fotoğraflarla karşılaştırıldığında ise pozitif yönlüdür. Yani mimari konulu fotoğraflar, manzara konulu
fotoğraflara göre daha az, portre konulu fotoğraflara
göre daha çok beğenilmiştir. Portre konulu fotoğraflar
ile hem manzara hem de mimari konulu fotoğraflar arasındaki ilişki de anlamlıdır fakat portre konulu fotoğraflar açısından her iki karşılaştırmada da bu ilişki negatif
yönlüdür. Yani portre konulu fotoğraflar, manzara ve
mimari konulu fotoğraflara göre daha az beğenilmiştir.
Bu tabloda istatistiksel olarak anlamsız bulunan ve
açıklanamayan bir ilişli bulunmamaktadır.

Tartışma ve Sonuç
HDR tekniğinin fotoğraf sanatında kullanım alanlarının
araştırıldığı bu çalışmada manzara, mimari ve portre
konularında HDR tekniği uygulanmış fotoğraflar algılanabilirlik, renk, doku ve etkileyicilik kriterlerine göre
değerlendirilmiştir.
HDR tekniği ile çekilen fotoğraflar incelendiğinde özellikle manzara fotoğraflarında kadrajında bulutların ve
su öğesinin yer aldığı fotoğrafların görsellik anlamında
öne çıktığı dikkat çekmektedir. Benzer şekilde mimari
ağırlıklı yapıların yer aldığı fotoğraflarda detayların
vurgulanması yolu ile etkileyicilik miktarının arttığı
görülmektedir.
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Yapılan analiz sonuçlarına göre en fazla puanı manzara
fotoğraflarının aldığı görülmektedir. Ayrıca bulgular
bölümündeki tablolar bir arada incelendiğinde manzara
fotoğraflarının her değerlendirme kriteri için en fazla
beğenilen fotoğraf türü olduğu bulunmuştur. Manzara fotoğraflarının ardından mimari konulu fotoğraflar
beğenilmiştir. Sıralamada en az beğenilen fotoğraf
türü ise portre konulu fotoğraflar olmuştur. Ortama
puanlar açısından portre konulu fotoğraflar sadece
algılanabilirlik kriterinde mimari fotoğraflara oranla çok az da olsa daha yüksek puan almıştır. Bunun
sebebinin HDR uygulanmış fotoğraflardaki keskinlik
değerinin artması ve bununla ilişkili olarak portreler-

deki algılanabilirlik beğenisinin, mimari detaylardaki
algılanabilirlik beğenisinden daha dikkat çekici olduğu
öngörülmektedir. Manzara ve mimari fotoğrafların daha
çok beğenilmesi ve portre fotoğraflarının algılanabilirlik kriteri açısından yüksek puan alması konusundaki
öngörü, Köken (2015)’in görüşleri ile de uyuşmaktadır.
Köken’ göre HDR’nin en iyi uygulama alanlarından biri
manzaradır. Özellikle bulutlu havalar HDR uygulaması
için iyi sonuç vermektedir. Aynı durum şehir manzaraları ya da mimari detaylar için de geçerlidir. Benzer
şekilde Köken yaptığı çalışmada, HDR tekniğinin belki
de en kötü uygulanmış örneklerine insanların yer aldığı
fotoğraflarda rastlanıldığını belirtmiştir. Çalışmada
bunun sebebi, mekanı dengelemek amacıyla uygulanan
ton eşlemesi işlemlerinin, insan teni üzerinde abartılı
sonuçlar doğurması sebep olarak gösterilmiştir. Carr ve
Correll (2012) de HDR uygulanması düşünülen sahnenin
seçiminde dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Özellikle ışık, doğru zamanlama ve detaylar, HDR
uygulamasının başarısını arttıran faktörler olarak
belirtilmiştir.
Sonuç olarak HDR tekniğinin, bu çalışma kapsamında
ele alınan üç fotoğraf türünden manzara ve mimari konulu fotoğraflarda portreye göre daha fazla beğenildiği
bulunmuştur. Özellikle manzara ve mimari alanında,
HDR tekniğinin uygulanması planlanan fotoğraflar çekilirken havanın bulutlu olduğu günlerin tercih edilmesi,
kadrajda ışığın yansımasını sağlayacak su yüzeyi, metal
ve/veya cam yüzeyler gibi parametrelerin varlığı başarı
ve beğeni oranını arttıran faktörler olacaktır.
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ÖZET ABSTRACT
Tarihte ilk bahçe fikirleri, dini felsefe ve mitolojiden
etkilenerek ortaya çıkmıştır. Krallar ve aristokratlar
için yapılan bahçe sanatı, uygarlığın gelişmişlik düzeyini ortaya koyarken aynı zamanda bir mekân oluşturmada kullanılmıştır. İlerleyen süreçte ise insana
ve topluma yönelik bir gelişim göstermiş ve evrensel
boyut kazanmıştır.
Bu çalışmada, öncelikle geçmişten günümüze toplumların bahçelere olan gereksinimi ve gelişimlerini
anlayabilme olanağı bularak, ilk bahçe örneklerinden
itibaren tarihi süreç içerisinde bahçe kavramının
gelişimiyle birlikte bahçe ve peyzaj sanat akımlarının
ortaya çıkması sonucu günümüze etkilerinin ne şekilde yansıdığı amaçlanmıştır. Bu bağlamda literatür
taraması yapılarak peyzaj sanat akımları ve tasarım
ilkeleri ortaya konulmuştur.
Sonuç olarak dünyada farklı dönemlerde ve kültürlerde oluşturulmuş bahçeler arasındaki ilişkileri ve
farklılıkları öğrenebilme imkânı bulunmuştur.
The first ideas about garden in history have emerged
by drawing inspiration from religious philosophy and
mythology. Gardening art performed for kings and
aristocrats is illustrative of the level of development of
the civilization and have at the same time been used
in space formation. It the following years it has shown
human and social orientation and acquired a universal
dimension.
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This study aims at analysing the development of the
concept of ‘garden’ in a historical process since the first
garden examples and analysing the way gardening and
landscaping art movements have influenced the modern
age. This study will enable us to understand the need
for gardens societies have felt up to the present day and
the development of these societies. In this context a literature survey has been conducted and landscaping art
currents and design principles have been identified.
As a result, this study provides an opportunity to
learn relationships and differences between gardens
designed in various historical periods and by various
cultures in the world

Giriş
Bahçe kelimesinin kökeni Farsça olup “ küçük bağ”
anlamına gelmektedir. Belli bir görsel niteliğe sahip,
otsu ve odunsu süs bitkileri, meyve, sebze ve şifalı
otların yetiştirildiği; bunun yanı sıra doğanın güzelliği,
yeşil dolu özellikleri ve dinlendiriciliğinin insan eli ile
denetim altına alındığı toprak parçası olarak da ifade
edilmektedir (Demiröz, 2003). Büyük veya küçük ölçekli,
çevre ile bütünleşmiş, içe dönük avlular ya da bahçeler,
tarihin belli dönemlerinde toplumların yaşam koşulları,
ekonomik ve kültürel niteliklerini yansıtan, bulunduğu
bölgenin özellikleri doğrultusunda biçimlenmiş mekânlardır (Khabbazi ve Erdoğan, 2012).
Çağlar boyunca bahçeler, insanların günlük hayatlarının
sıkıntılarından kurtulup, tabiata ait varlıklarla sıkı ilişki
kurabilecekleri bir çeşit sığınaklar olmuşlardır. Kutsal
kitaplarda cennetin bir bahçe mekânı şeklinde anlatımı,
insanların dünyadaki yaşamlarında da birer küçük cennet mekânına sahip olma arzusunun yansıması olarak
görülür (Akdoğan, 1974).
Kültürler zaman içerisinde değişerek gelişirler. Geçmiş ve gelecek arasında bağlayıcı özelliğe sahip olan
kültürlerin değişim süreçlerinin incelenmesi toplumlar
hakkında önemli ipuçları verir. Mimari, edebiyat, resim
müzik gibi sanat dallarında bu değişimlerin gözlenmesi
mümkündür. Ancak konu bahçeler olduğunda bu değişimin izlenmesi zorlaşmaktadır (Turgut, 2012).
Bahçe sanatı, diğer birçok güzel sanatlardan farklı
olarak, ilk insanların toprak üzerine yerleşmeleri ve
onu ekonomik faaliyetlerinin dışında da bir yaşama
ortamı olarak düzenleme ihtiyacı duymaları ile başlar
(Akdoğan, 1974). Tarihte ilk bahçe fikirleri dini felsefe ve
mitoloji ışığında gelişmiştir. Bahçe sanatı ilk çağlarda
uygarlık düzeyinin bir ölçüsü niteliği taşıdığı için krallar
ve aristokratlar için mekân oluşturmada kullanılmıştır. Daha sonra insana ve topluma yönelik gelişim
göstermiş ve evrensel bir nitelik kazanmıştır (Anonim
a, 2015). Bilinen ilk bahçe ‘Cennet Bahçesi’dir. Yeryüzündeki bahçelerin ilk örneklerinden günümüze kadar
cennet bahçesi bir ‘mit’ (geleneksel olarak yayılan veya
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toplumun hayal gücü etkisiyle biçim değiştiren alegorik
bir anlatımı olan halk hikâyesi) olarak bahçe düşüncesini ve duygusunu sürekli etkilemiştir (Anonim b, 2015).
Ortasından dört kollu hayat ırmağının geçtiği, bölümler
içinde yeşillikler ve yaşam bollukları olan bir bahçe
olarak tasvir edilmiştir (Gürenli, 2010).
İnsanların göçebe hayattan yerleşik hayata geçmeleriyle ilk bahçe örnekleri ortaya çıkmıştır. İlk bahçeler
genellikle tapınak ve bulvar düzenlemeleri, av parkı,
koruluk, meyvelik ve sebzelik şeklinde olmuştur. Tarihte
bilinen ilk bahçe örnekleri Mezopotamya, Mısır, İran,
Eski Yunan ve Eski Roma uygarlıklarında görülmüştür
(Anonim a, 2015). Belgelere göre Eski Mısır’ın saray
bahçeleri, mezar ve tapınak bahçeleri, ev bahçeleri birer
sanat yapıtıdır. Simetrik plan içerisinde ritim ve ölçüden doğan uyum bahçeye hâkimdir. Mısırlılar cennet
düşüncesinin de sembolü olarak bahçenin resimlerini
mezar duvarlarına işlemişlerdir. Göl-havuz içinde yüzen
ördekler, balıklar ve özellikle kutsal nilüfer çiçekleri, ulu
ağaçlar, çiçek tarhları ve bahçe köşkleri ile bu bahçeler
birer zevk ve eğlence alanıydı. Bunlardan başka; Eski
Hindistan, Eski Yunan ve Roma, Bizans bahçeleri ile
bahçe sanat tarihi IV. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bunlar arasında bahçe sanatına ve mimariye esin kaynağı
olan İslam Bahçe stili de vardır (Gürenli, 2010).
Doğa başlangıçtan bu yana güzel sanatlara, edebiyata
ve şiirlere ilham kaynağı olmuş, insan-doğa arasındaki ilişkilerdeki değişimler peyzaj tasarım stillerini de
doğrudan etkilemiştir. Başlangıçtan bu yana bahçe ve
çevre tasarımında ortaya çıkan değişik stillerin orijinleri
‘formalite’ ve ‘natüralizm’ akımlarına dayanmaktadır.
Formalite ve natüralizm peyzaj tasarımı ve uygulamalarında ‘formal’ ve ‘doğal’ stillerin ortaya çıkmasına
sebep olan iki zıt ekol olup tarih boyunca insan ihtiyaçlarının ve insanların çevreye karşı davranışlarının
göstergeleri olmuştur (Özgüner, 2003).
Formal stil yapay elementlerin ve sanatsal yapıların
maksimum düzeyde kullanıldığı, geometrik ve üniform
çizgilerin baskın ve görünüşte düzenliliğin hâkim olduğu, bitkilendirmede bireyselliğin ve egzotik tür kullanımının yaygın, tasarım ve uygulamada insan etki ve
kontrolünün maksimum düzeyde olduğu bir stil olarak
tanımlanabilir. Formal stil ‘domestik’ (evcil) ve ‘seremonial’ (resmi) olmak üzere iki formda M.Ö. 5000-3000
yılları arasında Mısır, Asur ve İran’da ve Uzakdoğu’da
gelişmiştir. Daha sonra gelişmesi Eski Yunan’da Roma’da ve İspanya’dan Hindistan’a kadar İslamiyet’in etkisi altındaki ülkelerde devam etmiştir (Özgüner, 2003).
17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da aristokrat sınıfın hâkimiyeti süresince ‘barok’ tarzı olarak en parlak dönemini
yaşamıştır. Paris yakınlarındaki Versailles Sarayı’nın
bahçesi bu tarzının günümüzde mevcut en tipik örneklerinden biridir. Kısa bir aradan sonra bu stilin tüm
formları 19. Yüzyıl tasarımlarında tekrar ortaya çıkmıştır. Günümüzde özellikle bireysel tercihlerin yansıması
olarak şehirlerin kenar mahallelerindeki tek ev ve

villalarda, halkın tercihlerinin yansıması olarak da şehir
meydan ve parklarında yeniden kendini göstermektedir
(Özgüner, 2003).
Doğal stilde türlerin çeşitliliği, bitki topluluklarında
yapısal karmaşıklık, üniform yapının yokluğu, doğal
elementlerin, özellikle doğal türlerin maksimum, yapay
elementlerin ve egzotik türlerin minimum kullanımı
söz konusu olup tasarım ve uygulamada insan etkisi ve
kontrolü minimum düzeydedir (Özgüner 2003). Doğal
stillerin ortaya çıkış kaynağı olan ‘natüralizm’ ekolü ilk
olarak ‘kutsal koruluklar’ ve şiirsel ifadeler olarak Eski
İran’da ortaya çıkmış, daha sonra İslamiyet’in etkisi
altındaki ülkelerde, bağımsız olarak Çin’de ve ayrıca
Ortaçağ ve Rönesans dönemlerinde parçalar halinde
Avrupa’da görülmüştür (Manning 1991; Özgüner 2003)
Farklı dönemlerde ve kültürlerde oluşturulmuş bahçeler sanat akımlarından etkilenmiş ve peyzaj özellikleri
bakımından bu bahçelerin bazıları çalışma kapsamında
ele alınmıştır.

Mısır Bahçe Sanatı
Mısır’da bahçeler, papirüslere ya da duvarlara resmedilmiştir. Bu bahçeler genellikle mabet ya da zengin
Mısırlılara ait ev bahçeleri olarak bilinmektedir. Bazı
kral mezarlarından çıkan belgelerden bir evin çevresinin 10.000 m. uzunluğunda olduğu anlaşılmaktadır.
Bu bahçeler çoğunlukla kare şeklinde olup, içerisinde
palmiye, incir ve akasyalar yetiştirilmiştir. Bahçe içinde
bir su gösterisi ile çok sayıda havuz bulunmaktadır. Eve
yaklaşırken bir kemerli kapı ve bu kapının iki tarafında
asma plantasyonları yer almaktadır. Eski Mısır’da bahçe
içindeki havuzlara su Nil Nehrinden kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu havuzlar rekreasyona olanak tanıyacak
şekilde, geniş ve derin inşa edilmekte, hükümdar ve
yakınlarının kayıklarla dolaşabileceği ve banyo alabileceği bir niteliğe sahiptir (Karahan, 2005)

Resim.1. Eski Mısır Bahçesi Tasviri (Anonim c, 2015)

İslam Bahçe Sanatı
İslam bahçelerinin çok geniş bir coğrafyada örnekleri
görülmektedir. Kuran da cennetin, ağaçlarla gölgelendirilmiş, nar ve hurma ağaçlarının bol meyvesiyle süslü
fıskiyeli havuzların serinlettiği bir yaşam mekânı olarak
tasvir edilmesi, Müslümanların cennete olan özlemlerini yaşadıkları ortama yansıtmalarına sebep olmuştur.
İslam bahçelerinde yeşil ve güzel bahçeler saraylar ve
ibadethanelerin çevrelerine yapılmış, genelde mermer
kaplama havuzlar, çiçek parterleri kullanılmıştır. İslam
bahçeleri örnekleri özellikle İspanya, İran ve Hindistan
da görülmektedir (Anonim a, 2015). Resim 2’de Alcazar
Sarayı Bahçesi yer almaktadır.

Akdoğan (1974) da, benzer Mısır Bahçelerinin benzer
şekilde formal ve simetrik bir düzene sahip olduklarını ve bahçe planının genel olarak dört köşe olduğunu
belirtmektedir. Bahçe mekanının etrafı yüksek duvarlarla çevrelenmiştir. Genellikle küçük bir kapıdan bahçe
mekanına geçilmektedir. Çoğunlukla bahçenin ortasında ve bazen iki ucunda dikdörtgen veya T şeklinde bir
havuz bulunur. Bahçede bitkilendirme formal bir düzen
içindedir. Bahçenin etrafı muntazam aralıklarla dikilmiş
olan ağaçlarla çevrelenmiştir.
Resim.2. Alcazar Sarayı Bahçesi-İspanya (Anonim d, 2015)
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İtalyan Rönesans Bahçeler
Rönesans bahçe sanatı Floransa’da başlamış Roma’da
zirve noktasına erişmiştir. Floransa’da villalar şehirden
uzak manzaraya hâkim tepelere kurulmuştur. Bahçeler
oldukça sade, merkezi bir aks etrafında kısmi simetri
vardır. Yol kenarlarında heykeller ve süs havuzları yer
almıştır. Teras, duvar, basamak gibi mimari öğeler
ölçülü ve fonksiyonel olarak kullanılmıştır. Villa Medici
(Floransa), Villa Petraia (Florensa), Villa Castello
(Milano), Villa Pietra (Floransa), Villa Capponi (Arcetri)
dönemin önemli örnekleridir. Roma’da papaların hâkim
olduğu bu dönemde kent yeniden inşa edilmiştir. Villa ve
bahçelerde gösteriş ön plana çıkmıştır. Bahçelerde heykeller genellikle bitki duvarlarının önlerine sıralanmış,
suya hareketlilik kaskatlar ve basamaklarla verilmiştir.
Villa Lante, Villa Caprarola, Pitti Sarayı dönemin önemli
örnekleridir (Anonim a, 2015). Resim 4’te Pitti Sarayı
Bahçesinden bir görünüm verilmiştir.

Resim.4. Pitti Sarayı Bahçesi-İtalya (Anonim e, 2015)

Fransız Barok Bahçeleri
Fransız bahçelerinin gelişimi İtalya bahçelerinden
etkilenerek başlamıştır. İtalyanlardan tera, basamak ve
suyun farklı kullanışlarını benimsemeye çalışmışlardır.
Daha sonra Fransa Gotik esas üzerine Rönesans benzemesi olarak yeni bir mimari geliştirmiş, zarif ve göz alıcı
bir stil (barok stili) ortaya çıkmıştır. Barok sanatında
süslemelerin ve çiçeklerin ağırlık kazandığı parterler
bahçelerde vazgeçilmez bir bütün olarak görülmüştür.
Bahçelerde şimşir ve porsuk çalıları değişik formlar
içinde kullanılmıştır. Su, fıskiye ve kaskatlarla kullanılmış, heykeller havuzların ayrılmaz bir parçası olmuştur.
Vaux-le Vicomte, Versailles sarayları klasik barok stilinin en ünlü saray bahçeleridir (Anonim a, 2015).

Resim.5. Versailles Sarayı Bahçesi-Fransa (Anonim f, 2015)

Uzak Doğu Bahçe Sanatı
Uzakdoğu bahçe sanatının doğuşunda manzara resimlerinin ve dini inanışların rolü çok büyük olmuştur. Uzakdoğu
bahçeleri özellikle Çin ve Japonya›da önemli örnekler
vermiştir. İkebana (çiçek düzenleme sanatı) ve bonsai
(özel tekniklerle ağaçların saksılar içinde budanarak ve
bodurlaştırarak büyütülmesi sanatı) (Anonim g, 2015)
uzakdoğu bahçelerinde doğmuş ve geliştirilmiş sanatlardır. Çin bahçelerinde zemin döşemesi olarak taş, çakıl ve
mozaik kullanılmıştır. Su tesislerinin üzerinde köprüler
yer almıştır. Avlular yüksek taş ve duvarlarla çevrilmiştir.
Avlunun içinde dikdörtgen havuzlar ve kanallar bulunmaktadır. Bahçelerde meyve ağaçları ve iğne yapraklı bitkiler
kullanılmıştır. Kıvrık çatılı sarayları çini bezemeleriyle
süslenmiştir. Japon bahçeleri Japon halkının tabiat sevgisinin bir parçası olarak kabul edilmiştir. Japon bahçelerinde
su, köprüler, çardaklar, taşlar, bahçe pagodoları, bitkiler ve
kaldırım taşları bahçe ögelerini oluşturmaktadır. Taşlar Japon bahçelerinin iskeletini oluşturmuştur. Suyun kullanılmadığı bahçelerde taş ve çakıllar kullanılmıştır. Bahçelerde çardaklar yüksek noktalarda da yer alarak manzaranın
görülmesini sağlarlar. Japon bahçelerinde bitkilendirmede
tek renklilik hâkimdir. Herdemyeşil bitkiler önemli yer
tutar. Tosho bahçesi, Ryoan-ji bahçesi önemli Japon bahçe
örneklerindendir.

Resim.6. Ryoan-ji tapınak bahçesi-Japonya (Anonim h, 2015)

İngiliz Natüralistik Bahçe Sanatı
Natüralistik akım, Avrupa’da hâkim olan dik açılı yolların,
heykellerin ve doğal olmayan biçimler verilmiş ağaçların
olduğu Fransız bahçelerine karşı bir tepki olarak ortaya
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çıkmıştır. Parterler yerine çimle kaplı alanlar ve grup ağaçlar, doğal havuzlar getirilmiştir. Çit engeller ve duvarlar
yerine hendekler kurulmuştur.

Wiltshire’de bulunan Stourhead Parkı İngiliz bahçelerinin esasını oluşturan manzara bahçesidir. Yuvarlak
tepeleri, geniş çim alanları, grup halinde ağaçları, göletlerin bulunduğu ve asimetrik bir düzenlemenin hâkim
olduğu bir parktır.

kültürel birikim ve birlikteliğin en önemli göstergelerinden

biri olan bahçelerin, tarihsel süreç içindeki kimliği ve
genel karakteristiğinin korunarak yaşatılması, gelecek
nesillere aktarılması; toplumsal birliktelik ve siyasi
açıdan da büyük önem taşımaktadır
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Resim.7. Stourhead Parkı (Anonim i, 2015)

Sonuç
Bu çalışmada tarihsel süreç içerisinde toplumların kültürleri ve yaşam biçimlerinden doğan, içinde bulunduğu
dönemi yansıtan bahçe sanat yaklaşımlarından bazıları ele
alınmıştır. İnsanoğlu varolduğu ilk andan itibaren çevresini
değiştirme ve dönüştürme çabası içinde olmuştur. Göçebe
toplumlardan yerleşik yaşam biçimine geçene kadar insan
sürekli içinde yaşadığı ortamı kendine göre biçim vermeye
çalışmıştır. Özgüner (2003)’e göre de insan doğa ilişkileri
başlangıçtan bu yana sürekli bir değişim içinde olmuş ve
bu değişimler tarih boyunca peyzaj tasarımı ve uygulamalarına da yansımıştır. Başlangıçta insanların doğaya
karşı soğuk tutumları ve onu kontrol altına almaya çalışma
gayretleri bahçe ve çevre tasarımlarının ilk örneklerinde formal stilin ön plana çıkmasını sağlamış, sonraları
Romantizm ve Natüralizm akımlarının etkisiyle değişen
ilişkiler daha pozitif bir biçim sergilemiş bunun sonucunda
da peyzaj tasarımı ve uygulamalarında doğal stiller popüler
hale gelmiştir.
Sonuç olarak bahçeler, içinde bulundukları, temsil ettikleri
dönemlerim sosyal, siyasi yapılanmalarından, kültür
ilişkilerinden ve dönemin ihtiyaçlarından etkilenerek ortaya
çıkmış ve günümüze kadar adeta evrim geçirmiştir. Tazebay
ve Akpınar (2010), bahçe sanatı tarihinin bu bağlamda özellikle tarihçiler ve sosyologlar açısından bir hazine niteliği
taşıdığı da belirtmişlerdir. Buna göre, kültürel birikimin yaşam mekânlarını biçimlendirme sürecinde canlı ve cansız
materyalin bir arada kullanıldığı ve sosyal boyutunun yanı
sıra çevresel ve ekolojik boyutu ile de önemli ip uçlarına sahip bu mekânların konu ile ilgili çok farklı meslek
disiplinleri için bilgi kaynağı olduğu da bir gerçektir. Öte
yandan; bir topluluğu millet yapan temel unsurlar olan dil,
tarihsel geçmiş, birlikte yaşama arzusu ve ortak duyguların
paylaşılmasının yanı sıra kültürel birliktir. Bu bağlamda
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ÖZET ABSTRACT
Görsel kültür kuramı ile ilgili araştırmalarda, genel
olarak ırk ve cinsiyet ayrımı gibi konular incelenmiştir.
Ancak, televizyonda, filmlerde, kitaplarda, dergilerde,
reklamlarda, ev ve giysi tasarımında, oyuncaklarda,
alışveriş merkezi ve eğlence parklarında, gösteri
sanatlarında gibi günlük hayatımızda karşılaştığımız
nesneler ve imgelerin etkileri üzerine yeterli çalışma
yapılmamıştır. Yine de, yapılan az sayıdaki çalışma,
görsel sanatlar dersi programlarına farklı bir bakış
açısı getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, görsel kültür
tabanlı öğretim yönteminin farklı yaş gruplarındaki kız
ve erkek öğrencilerin eleştirel düşünme becerisine
etkisinin olup olmadığını incelemektir. Nitel araştırma
tekniğinin kullanıldığı bu çalışmada konu, derinlemesine betimlenmekte, yorumlanmakta ve kişilerin bakış
açıları incelenmektedir. Çalışmadaki en önemli bulgu,
kız ve erkek öğrencilerin popüler kültüre ait etkilendikleri nesnelerin ve temsillerin farklı olduğudur.
Medya okuryazarlığı kapsamında imajların yorumlanması yoluyla öğrencilerin, televizyon, internet ve
dergilerde yer alan renklerin, şekillerin, güçlü karakterlerin günlük hayatlarındaki etkilerini fark ettikleri
sonucuna ulaşılmıştır.
In research regarding visual culture theory, generally
issues such as racial and gender discrimination have
been examined. However, there have not been sufficient
numbers of studies on the effects of objects and images
we come across in our daily lives such that on television, in movies, books, magazines, advertisements, home
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and costume design, toys, shopping malls and amusement parks, performance arts etc. Nevertheless, the
ones conducted have brought a different perspective to
the visual arts curriculum. The purpose of this study is
to examine whether or not visual based teaching method
affects the critical thinking skills of female and male
students of different ages. In the study, where qualitative research technique was used, the subject is thoroughly described, interpreted, and individuals’ points of
views are examined. The primary finding of the study is
that female and male students are affected by different
objects and representations regarding popular culture.
It was concluded from the results of the study that the
students are affected by the colors, shapes, and strong
characters they come across on television, internet, and
magazines in their daily lives.

Giriş
Görsel uyarıcıların ön plana çıktığı günümüz dünyasında insanlar için görmek, inanmaktan çok daha etkili
bir duruma gelmiştir. 21. yüzyıl toplumsal dinamikler
açısından büyük bir değişimi de beraberinde getirmiştir.
Çağdaş dünyanın kültüründeki en büyük değişim görsel
deneyimlerin zenginliği olmuş ve görsel kültürün bir
alan olarak çalışılmasını gerekli kılmıştır.
Günümüzdeki hızlı toplumsal değişim, kültürler
arasında da yoğun bir etkileşim yaratmaktadır. İçinde
bulunduğumuz dönem “bilgi çağı” olarak adlandırılmakta, bu çağın anahtar kelimesi ise dijital teknolojiler
oluşturmaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan inanılmaz gelişmeler toplumlar için dünyayı
gittikçe daha küçük bir yaşam alanı haline getirmiştir.
İletişimde yaşanan bu paylaşımla markalar, ürünler,
yöntemler yerel olmaktan çıkmış artık küresel pazarlarda tüketilir olmuştur (Şahin, 2001).

Görsel Kültür nedir?
20. yüzyıl kültürünün yeniden tanımlanması süreci
içerisinde “Görsel Kültür” kavramı, tartışmaların merkezinde yer almıştır. Nasıl ki antik çağda mitlerin ya da
19. yüzyıl da aydınlanma çağı sonrası gazete ve roman
kültürleri ile öne çıkıyorsa, postmoderizm dediğimiz pek
çok unsurun bir araya gelmesiyle oluşan, teknoloji ile
yayılan bu kültür de en iyi görsel olarak anlaşılmış ve
ifade edilmiştir. Çiftci’ye (2009) göre, “Yazının bulunuşuyla başlayan ve matbaanın icadı ile saltanatını kuran
yazılı kültür artık gücünü ve önemini görsel kültüre
bırakmıştır.”
Görsel kültür kavramının terim olarak ilk kullanıldığı
yılları 70’li yılların başı olarak kabul edilmiştir. Pek çok
farklı tanımı olan görsel kültür kavramı Tomlinson’a
(2004) göre, sembollerin hakim olduğu ya da sembolleşmiş ekonomik sektörler, örneğin finans piyasaları, küre410

selleşmeye en yatkın olanlar olduğunu düşünmektedir.
Bu ekonomik sektörlerin ürettiği semboller de kitap,
CD, kaset, televizyon ekranlarındaki ya da monitörlerden alınmıştır. Görsel kültür, tüketicinin bilgi, anlam
ve zevk aradığı görsel olaylarla ilgilenmiştir (Mirzoeff,
1998: 3). Barnard ise görsel kültürü tanımlarken görsel
olan ile kültürel olanı ayırmıştır. Barnard (2002: 34),
görsel kültür bağlamında görsel olanı, insanlar tarafından üretilmiş, yorumlanmış ya da meydana getirilmiş,
işlevsel, iletişimsel ve/veya estetik amacı olan her şey
olarak tanımlamıştır.
Türkkan (2008) göre, görsel kültür çalışmalarının temelinde eleştirel düşünme oluşturur. Var olan bilgi bütünlüğünü süreçlerinden koparmak ve bazı kesin bağlılıklar
olmaksızın bir şeyler yapmak olanaklı değildir. Eleştirellik kavramı, temelde kişinin düşüncesinde var olan
sınırlamaları fark etme eylemidir. Diğer türlü birey, bir
yapıyı yeniden düşünmekten çok yalnızca bilgilerine
bilgi eklemektedir.

Eleştirel düşünme nedir?
Eleştirel düşünme, etkin, örgütlü, işlevsel bir süreç
olup, bireyin önceki deneyimlerini, bilgi ve düşünceleri
inceleyip, farklı görüş ve bilgileri değerlendirdikten sonra dengeli bir yargıya-yoruma varması anlamına gelmektedir (Artut, 2009). Kendi düşüncemizi ve etkileşim
halinde olduğumuz kişilerin düşüncelerini göz önünde
tutarak kendimizi, çevremizdeki olayları, durumları ve
düşünceleri anlamayı amaç edinen aktif ve organize
edilmiş zihinsel bir süreçtir. Her öğretim düzeyinde
program içeriği ve ders işleme yöntemleri, öğrencilere
eleştirel düşünmeyi öğretecek şekilde düzenlenebilir. Kişilere okul yıllarında olguyla görüşü ayırt etme,
temelsiz varsayımları saptama, önyargı ya da propagandayı fark etme, mantıklı çözümler üretme ve olası
sonuçları tahmin etme gibi yeteneklerin kazandırılmış
olması gerekir (Özden, 2010).
Eleştirel düşünme araştırılmalarında amaç, günlük
yaşamda karşılaştıkları ön yargı, varsayım ve kandırmacılıkları tanımada yardımcı olmaktadır. Bu tür
programlarda, medya, reklamlar, politik, mesajlar,
televizyon programları ve filmler eleştirel bakış açısıyla
değerlendirilir. Eldeki verilerin duygu ve değerler karıştırılmadan, mantıksal olarak yargılanması vurgulanır.
Horkheımer’ın (1999) örneklendirdiği gibi, kendilerinin
ne olduğunu gizliden gizliye bilen, insan düşmanı, kötücül karakterler en çok çizgi filmlerde yer alır. Donald
Duck dayak yediğinde masum bir onaylayışla alkışlayan
saf çocuk ruhlarına hitap edilir. Masum çocuğun ruhunda ve zihninde bu ve buna benzer imajlar yerleşmiştir.
İnsanlığın geleceğine duyulan inancın kendini yalnızca
insanların tepkilerine karşı uzlaşmaz bir direniş içinde
koruyabileceği zamanlar vardır. Günümüzde işte böyle
bir zamandı. Bu farkındalığın yaratabilmesi eleştirel
düşünmenin gerçekleştirilmesi ile mümkündür.

	
  

Çocuklar tarafından tüketilen çizgi fanteziler, büyülü
krallıklar, oyuncaklar ve bir dizi diğer görsel simgeler
ve nesneler ile geleneksel sınıf uygulamalarının yerini
almıştır. Popüler kültür, kaçış, fantezi, eğlence ve hayal
kurma için çok geniş imkanlar sunmaktadır. Bunların
anlamlarının irdelenip yorumlanabilmesi, bu becerilerin
öğrencilerin yaşamlarına transfer edilerek bağımsızca
kullanılabilmesi gibi aşamaları gerektirdiğinden, bu
aşamaların gerçekleşebilmesi eleştirel düşünme becerilerinin de geliştirilmesine bağlıdır. Eleştirel düşünme
ise yalnızca bir düşünme eylemi değil anlamları arayan,
irdeleyen ve sorgulayan bir düşünme etkinliğidir.
Bu bilinç, görsellerin aslında göründükleri gibi olmadığının, içlerinde birçok anlamlar katmanı olduğunun
farkına varmaları sağlanabilir. Böylece, yetişmekte
olan bireylerin, kültürel değerleri anlayan ve yorumlayan dolayısıyla onları koruyup sahip çıkan ve geliştiren
bireyler olarak topluma kazandırılmaları sağlanabilir.

Ö1

Yöntem
Görsel kültür tabanlı öğretim yönteminin farklı yaş
gruplarından kişilere uygulanmasının araştırıldığı bu
çalışmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu
araştırmalarda çalışılan konu, derinlemesine betimlenmekte, yorumlanmakta ve çalışmada kişilerin bakış
açılarını anlama amaçlanmaktadır. Araştırmada bu
yaklaşım gereğince, araştırmacı katılımcılarla doğrudan doğruya görüşen, aynı ortamı paylaşan ve kazandığı
bakış açısını veri analizinde kullanan bir kişi konumunda yer almıştır.

	
  

Çalışma grubunun belirlenmesinde nitel araştırma geleneği içinde gelişmiş olan amaçlı örnekleme yöntemlerinden “tipik durum örneklemesi” dikkate alınmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2000). Araştırmaya ait nitel veriler;
görüşme ve doküman analizi tekniklerini kullanarak
ulaşılmıştır.

Ö2

Bulgular ve Yorum
Hayvanlar, kuşlar, çiftlik hayvanları gibi temalar belirlenerek öğrencilerden kâğıtlarına bu konularla ilgili
resim yapmaları ve çalışmanın sonunda düşüncelerini
yazmaları istenmiştir. Neden bu resimleri yaptıkları ve
kendilerini nasıl tanımladıkları sorulmuştur. Çalışmanın
yapıldığı ilk grup 5 yaş kreş ve 6 yaş anasınıfıdır. Öğrencilere isledikleri bir kuşu, istedikleri renklerle çizmeleri
“bir kuş çizer misin?” yönergesiyle istenmiştir.

	
  

	
  

Ö3

Ö4
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Okul öncesi 5 ve 6 yaş grubundaki erkek öğrencilere ait
kuş çalışmaları da ise genellikle uçan kuş, özgür kuş,
gezintiye çıkmış kuş, yağmurda dolaşan kuş, karga gibi
kuş türleri vb. temalarda odaklandıkları ve genellikle
kuşları tek başına resmettikleri fark edilmiştir.

	
  

	
  

Ö5

Yukarıda okul öncesi 5 ve 6 yaş grubundaki kız öğrencilere ait kuş çalışmaları görülmektedir. Ö1 “yavrusunu
bekleyen kuş ve uçan kuşlar, Ö2 “anne kuşlar yuvaklarında yumurtalarını bekliyor” Ö3 “çocuklarını besleyen
bülbül”, Ö5 “çocuklarına yemek götüren güvercin”, Ö4
“çocuklarını böcek götürmek için ağacı gagalayan kuş”
vb. gibi annelik, çocuklarını besleyen anne, yavrularını
bakan anne gibi temalarda odaklanmışlardır.
		

Ö2

	
  

	
  

Aynı çalışma ilkokul düzeyindeki dördüncü sınıf öğrencilerinde de uygulanmıştır. Erkek öğrencilere ait resimlerde gerçek kuş imajından farklı olarak daha mekanik
bir çizim yapılmıştır. Silahlarla donatılan kuş her an
savaşa hazır olarak betimlenmiştir. Öğrenciler çizimlerinde yer alan kuşları bilgisayar oyununun kahramanlarıyla eşleştirmiştir. Çizdikleri kuşları tanımlarken “…
Crysis Enerji Takımı Nano Teknoloji Giysili, gumgum
style, kahramanlar vb.” gibi tanımlar kullanmışlardır.
Öğrenciler kendi özelliklerini,”… Robot, havalı, güçlü vb.”
olarak ifade etmişlerdir.
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Ö3

	
  

	
  

Kız öğrencilere ait resimlerde gerçek kuş imajından
farklı olarak daha çok annelik temalı çizimler yapılmıştır. Kız öğrenciler “… Kuşların ağızlarında yem tutması,
yuvalarının olması ve dalların üstende olması, akıllı ve
boyunlarının uzun olması” vb. olarak belirtmişlerdir.
Kuş çizimlerini annelikle, yuvayla ve çocukları için besin
maddesi bulan (balık ya da solucan) kuşlar olarak resmedilmiştir. Güneşli havada olarak betimlenen resimler
yerleşmiş imajlara örnek olarak niteliktedir. Anneler
çocukları için koşturur, besler. Annenin pozisyonunu
çok iyi anlatan bu resimler aynı zamanda kadın imajını
da çok iyi anlatmıştır. Ayrıca okulöncesi dönemde kız
öğrencilerin resimlemeleriyle de benzerlik göstermiştir.

	
  

	
  

bir erkek öğrenci ünlü hamburger markasının amblemi
olan kuşu çizmesi ve sözlü olarak ifade etmesi, görsel
kültürün günlük hayatımızdaki yerini tespit etmede
kayda değerdir.
Kız öğrenciler yuvarlak çizgilerin hakim olduğu, güzel ve
dekoratif soyutlamaların yer aldığı çizimler yapmışlardır Ö3 ve Ö4 kız öğrenciler kendinizi tanımlar mısınız?
sorusuna “arkadaş canlısı, sevecen, evcimen, duygusal
vb.” gibi tanımlamalar yapmışlardır.

Ö1			

Ö2

Aynı çalışma ortaokul 6. sınıf düzeyindeki öğrencilerinde de uygulanmış ve çiftlik hayvanları temasıyla konu
sınıflandırılmıştır. Erkek öğrencilerde genellikle “çit
içerisindeki hayvanlar, bağlı köpek, kafesteki hayvanlar
vb.” Ö1 temaları çalışılırken, kız öğrencilerde “annesiyle
gezintiye çıkmış yavrular, havyanlar ve yavruları, yavrularını besleyen anne vb.” Ö2 temalarında birleşmişlerdir.

	
  

	
  
Ö1			

Ö2

	
  

Ö3			

	
  

Ö4

Bu çalışma görsel ve iletişim fakültesi birinci sınıf öğrencilerine de uygulanmıştır. Erkek öğrenciler fantastik Ö1, güç Ö2, özgürlük, araba meraklısı temalarında
birleşmişlerdir. Erkek öğrenciler kendinizi tanımlar
mısınız? sorusuna “sportif, neşeli, eğlenceli, bağımsız,
kısıtlanamayan vb.” gibi tanımlamalar yapmıştır. Ayrıca

Tartışma
Bu yüzyılda teknolojinin hızla gelişmesiyle, dünya
görsel-işitsel bir dilin kendine özgü kurallarıyla açıklanabilecek hızla akıp giden bir sürecin içine girmiştir.
Toplumsal iletişimde işitmeye ve görmeye dayalı görsel
kültür giderek yazılı kültürün önüne geçmektedir.
Günümüz batı kültüründe televizyon izleyicisinin günde
ortalama 3 ila 6 saati oturma odasına iletilen görüntüler
karşısında geçirdiği ve sonsuz bir program akışı içinde
olan televizyonu yakalayabilmek için pasif, sessiz ve
görünmez izleyici konumunda olduğu bilinmektedir.
Ülkemizde de benzer durum söz konusudur ve her yüz
kişiden doksan altısının mutlaka televizyon izlediği,
günde ortalama 3,5 saatini ekran başında geçirdiği saptanmıştır (Mete, 2002). Bu rakamlar gelişmiş ülkelerin
çok üstündedir ve yayınların genel etkisinin beklenenin
çok üstünde olduğu tespit edilmiştir. Bugün, yüzlerce
sayfayla yazılıp incelenen tarihsel bir dönem, 2 saatlik
bir sinema filmiyle ya da 1 saatlik belgesel filmle görsel-işitsel olarak anlatılmaktadır.
Bu kadar karmaşık görsel kültür ortamında çevrelerine, sanat ve kültür nesnelerine yönelik nasıl eleştirel
bir davranış, bu bağlamda nasıl ve ne kadar ayırt edici,
seçici bir göz kazanmalarını sağlayabiliriz? (Kırışoğlu,
2009: 4) sorusuna görsel kültür ürünleri ister olumlu ister olumsuz şekilde değerlendirilsin, sonuçta toplumsal
algıların değişmesinde etkilidirler. Bu konuda pek çok
kuramcı birbiriyle hemfikirdir. Çünkü her tür nesnenin
kendi algılayıcısına ulaşabilmesi için özel koşullara
gereksinimi vardır. Bu konuda “medya” devreye girerek
kurgulanmış reklam kampanyaları yoluyla ‘imajlar’,
yaşam biçimleri ve dünyaya yeni bakış açıları sunarak ve
bu sunumlara karşıt görüşlerle yeni bir toplumsal süreç
meydana getirmektedir.

Sonuç ve öneriler
•

Çalışma esnasında; öğrencilerin büyük bir kısmının
resimsel anlatımlarında popüler kültürün etkisi
altında kaldıkları ve popüler kültür temalarını en
favori imajları olarak kullandıkları görülmüştür.

•

Popüler kültür imajlarının kız ve erkek öğrenciler
arasında farklılıklar göstermiştir. Erkek öğrenci413

lerde silah, teknoloji, robot, markalar, futbol takımları, ulaşım araçları, savaş aletleri kullanılırken;
kızlarda yuva, ev, yiyecek, kıyafet, süs eşyalarının
kullanımı dikkat çekmiştir.
•

Her yaş grubundan erkek öğrenciler konu olarak
savaş sahneleri, gücün sembolize edildiği yırtıcı
kuşlar, uzay, araba, fantastik yaratıklar konuları verilen nesne ile (kuş) ilişkilendirmişlerdir. Kız öğrenciler ise yuvasına giden anne, yavrularını besleyen
anne, çocukları ile gezintiye çıkmış anne, süslenmiş kuş, dalda konan kuş genel olarak sevimlilik ve
güzellikle özdeşleştirmişlerdir. Toplumun yüzyıllardan beri kadına ve erkeğe yüklediği görev ve
sorumlulukları her yaşta öğrencinin bilinçaltında
doğurduğu etkileri görmek mümkün olmuştur.

•

Ortak inançların ve davranışların belirlenmesinde
de erkek ve kız öğrenciler arsında farklar ortaya
çıkmıştır. Toplumun erkek ve kızlara yüklediği
roller medyada yer alan ve sürekli tekrarlanan
popüler kültürle birleşince cinsiyette sınıflandırıcı
sonuçlar doğurmuştur.

•

Medyada yer alan kurgulanmış reklam kampanyaları yoluyla ‘imajlar’, öğrencilerin yaşam biçimlerini etkiledikleri yaptıkları çizimlerden anlaşılmıştır.

•

Medya okuryazarlığı kapsamında imajların yorumlanması yoluyla öğrencilerin, televizyon, internet
ve dergilerde yer alan renklerin, şekillerin, güçlü
karakterlerin günlük hayatlarındaki etkilerini
karşılıklı konuşmalar sonucunda öğrencilerde
farkındalık yaratıldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Ortaya çıkan sonuçlardan yola çıkarak görsel kültür
eğitiminde bir nesnenin güzelliği yanında, güzelliğin
hangi amaca yönelik olduğu, neden üretildiği, hangi
kitlenin kullanımına sunulduğu, ekonomik getirisi yanında sağlığa, çevreye uygun olup olmadığını sorgulayan ve
bireyde bu kavramları inceleyen araştırmalar yapılabilir.
Kurumların dünya ile ilgili nasıl bilgi ürettiklerini, bilgileri nasıl dağıtıp düzenlediklerini, kimlik oluşturmaya
nasıl yardımcı olduklarını ve görsel kültürde tüketimi
medya aracılığı ile nasıl teşvik ettikleri araştırmalıdır.
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ÇİNİ SÜSLEME SANATINDA LALE MOTİFİ
TULIP MOTIFS IN TILE ORNAMENT ART
Anahtar Sözcükler: Lale Motifi, Çini, Çini Süsleme Sanatı //
Keywords: Tulip Motif, Tile, Tile Ornament

ÖZET ABSTRACT
Bu çalışmada, çini sanatında sıkça kullanılan lale
motifinin anlamı, geçmişten günümüze kullanılan lale
motiflerinin çeşitleri, diğer sanat dallarıyla etkileşimi
ve stilizasyonu üzerinde durulmuştur.
Liliaceae (Zambakgiller) ailesinden ve bilimsel adı
‘Tulipa’ olan bu soğanlı bitki, Türklerin en fazla sevdiği
çiçeklerden birisi olup mimariden, edebiyata, çini sanatından, kumaşa kadar birçok alanda stilize edilerek
kullanılmıştır.
Çini süs eşyalarına ve çini duvar karolarına uygulanan
kompozisyonlardaki lale motifi ve kompozisyonu tamamlayacak diğer motiflerle olan bütünlüğü araştırılmış olup; bunun yanısıra, tasavvuf felsefesine göre
Türk İslam Sanatında lalenin çok önemli bir konumda
olduğu saptanmıştır.
In this study, focused on the meaning of tulip motifs
which frequently used in the tile art, varieties of tulip
motifs that used from the past to the present, interaction with other art branches and stylization.
These bulbous plants, Liliaceae family and the scientific
name is ‘Tulipa’, are one of the most favorite flowers of
the Turks, was used with stylized in many areas from
architecture to literatüre, from tile art to the fabric.
Applied to the tile ornaments and ceramic wall tiles, the
tulip motifs in the compositions and with other motifs
that complete the composition, has been investigated;
besides, according to the philosophy of Sufism, tulip
was found in a very important position in Turkish and
Islamic Arts.
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1.Giriş
Orta Asya’da sert geçen kış mevsiminin ardından
kardelenden sonra karların altından çıkan ilk çiçek olan
lale bitkisi, Orta Asya’dan Karadeniz kıyılarına, batıya
doğru ve Kafkaslardan Yakındoğu’ya doğru yayılmıştır. 12. yy Anadolu Selçukluları döneminden bu yana
Anadolu’ da süs bitkisi olarak yetiştirilmiş ve yine aynı
dönemde, süsleme motifi olarak birçok alanda kullanılmaya başlamıştır.
Lalenin Osmanlı dönemine girişi, 15. yy ortaları ile 16. yy
başına tekabül etmektedir. 16. yy – 18. yy arasında büyük
önem kazanmış ve bir döneme adını vermiştir. 18. yy
sonlarında lalenin yerini güle bıraktığı görülmüştür.
Lale motifine dair örneklerin en yoğun olduğu dönem,
Osmanlı Dönemidir. İznik çinilerinde işlenerek geliştirilmiş ve çeşit zenginliği kazanmıştır.
Lale kelime olarak incelendiğinde, Arapça “ALLAH” lafzı ile aynı harfleri taşıdığı görülür. Ebced hesabıyla her
iki kelimenin harf değerlerinin toplamı 66’ dır. Bu da,
laleyi “Allah” kelimesini temsil eder duruma getirmiş
ve maddi ve manevi değerini arttırmıştır. Aynı zamanda,
yine Arapça yazılışı tersten “HİLAL” olarak okunmaktadır. “Hilal”, Osmanlı hanedanının bağlı bulunduğu Kayı
Boyu’ nun simgesidir. Bu sebeple, özellikle Saray’da
saltanata dikkat çekmek amacıyla çokça kullanılmıştır.

aydır. Eksi derecelerden etkilenmediğinden donmaz ve
ilkbaharın gelişini haber verdiğinden sembolik bir değer
taşımaktadır.
Kendi adına bir devir açan ve bir dönem milli çiçeğimiz
olan laleye olan ilgi, Lale Devri’nin sona ermesinden
sonra bir süre daha devam etmiştir. Zaman içinde eski
ihtişamını ve önemini kaybetse de halen İstanbul bahçelerini süslemeye devam etmektedir.

3.Farklı Alanlarda Lale
3.1.Mitolojide Lale
Mitolojide lalenin doğuş hikayesi ile ilgili birçok öykü bulunmaktadır. Bunlardan birine göre, lalenin ortaya çıkışı
Pers mitolojisine dayanmaktadır. Buradaki söylencede,
bir yaprağın üzerindeki çiy tanesine düşen yıldırımın
yaprağı tutuşturduğu ve o alevin hemen sonra donarak
laleyi oluşturduğu anlatılmaktadır (İrepoğlu, 2013).
Yunan mitolojisine göre ise; Afrodit’in sevgilisi Güneş
ve bitki Tanrısı Adonis’e olan aşkını kıskanan tanrıların
yolladığı yabandomuzunun Adonis’i kasığından yaralamasının ardından can verirken, yarasından akan kanın
suladığı toprakta biten bir bitkidir (Erhat, 1993).
3.2.Tasavvufta Lale

Bu çalışmada, tarihsel süreçte ve günümüzde, lale motifinin kullanıldığı bütün alanlara değinilmiş, en geniş
bilgi ise lale motifinin yoğun olarak kullanıldığı, başka
motiflerle kombin edildiği ve stilize edilerek kullanıldığı
çini süsleme sanatındaki değerine yer verilmiştir.

İslam tasavvufunda lale Allah’ı; gül ise Hz. Muhammed’i
remzeder. Tasavvuf geleneğinde, İnsan-ı Kamil yani
Efendi, Arap harfleri arasında Elif harfi ile remzedilir.
Botanik dünyasında da, tek dallı bir çiçek olması, gövdesinin dimdik olması, soğanının dallanmayıp tek bir sap
ve bir çiçek vermesi sebebiyle lale ile Elif harfi arasında
bir bağ olduğu düşünülebilir.

2.Lalenin Tanımı

Lale ve Allah kelimelerinin yazılışı ve lale ve hilal kelimelerinin yazılışı ile Kalb sanatı yapılmaktadır. Kalb
sanatı, bir sözcüğün harflerinin yerlerini değiştirerek
yapılan cinastır. İki şekilde yapılır. İlki; bir kelime tersten
okunduğunda da anlamlı yeni bir kelimenin çıkmasıdır ve buna kalb-i kül denir. İkincisi ise; bir kelimenin
harflerinin düzenli olarak değişmediği sanattır, buna da,
kalb-i baz denir. Lale kelimesinin Arap harfleri ile tersten yazılışı ‘hilal’ olarak okunmaktadır ve aralarındaki
bu ilişki kalb-i kül sanatına örnektir. Lale kelimesinin
Arapça yazılışında kullanılan harflerin, ‘Allah’ kelimesinin Arapça yazılışında kullanılan harflerle aynı olduğu
ve ebced hesabına göre iki kelimenin de aynı değerde
(66) olduğu görülmektedir. İki kelime arasındaki bu bağ
da, kalb-i baz sanatına örnektir (Ersoy, 2009).

Lale kelimesi, Avrupa dillerindeki gibi dilimize Farsça’dan geçmiştir ve Farsça la’l kelimesinin “kırmızı”
anlamıyla ilişkilendirilmiş, bu isimle de üne kavuşmuştur (Satoğlu’ndan aktaran Önal, 2009). Avrupa dillerinde
‘lale’ kelimesi için “tulip” veya “tulipe” (Latince: Tulipa)
kullanılmaktadır ve Türkçe’ deki “tülbent” sözcüğünden
gelmektedir. Çeşitli kaynaklarda, kadınların başörtüsü
olarak kullandıkları tülbentin ‘sarık biçiminde çiçek’ anlamına geldiği; inceliği ve zarafetinin laleyi çağrıştırdığı
ifade edilmiştir (Baytop’tan aktaran Önal, 2009).
Lale, zambakgiller ailesine ait bir süs bitkisi olup soğanlıdır. Çiçekleri büyüme evresini tamamladıktan sonra
sararıp solar, soğanları ise uzun yıllar yaşamaya devam
eder. Yaprakları 2-8 adet, uzun ve mızraksı; çiçekleri
çeşitli renklerde ve kadeh biçimindedir. Sapın ucunda
açan çiçekler genellikle bir tanedir, bazılarında iki adet
açtığı gözlenir. Çiçeklerin altı taç yaprağı vardır. Çok
tohumlu bir bitki olup kapsül yapısında meyveleri vardır
(Karakaş’tan aktaran Ersoy, 2009).
Lale, kışın kardelen sonra açan ilk çiçektir ve ömrü 1,5
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Lale, klasik Türk edebiyatında özellikle de şiirlerinde
rengi ve şeklinden dolayı, kan, mum, şarap, yara, taç,
kadeh gibi unsurlara benzetilmesinin yanı sıra; sevgilinin yüzüne, yanağına, dudağına da benzetilmiştir. Lale,
yine rengi dolayısıyla, aşığın yanağına ve içindeki tomurcuklarıyla, aşığın gönlündeki yaralara teşbih edilmiştir.
Tasavvuf düşüncesinde ise; lalenin renkli yapraklarının

yukarıya doğru olması hali, bir dervişin dua ediş haline
benzetilmektedir.
Lalenin tomurcukları dıştan görünmez ve karadır. Dışı
ise iç kısmının aksine parlak, renkli ve canlıdır. Tasavvufta, lalenin bu hali, bağrı yanık bir dervişin tebessüm
eden nur haleli yüzüne benzetilmektedir (Şef, 2013).
3.3.Edebiyatta Lale
Lale, klasik kültürümüzde ve edebiyatımızda, bitki olma
özelliğini aşmış, özellikle de 16. ve 18. yy’ larda bir kültür öğesi halini almıştır.
Klasik Türk şiirlerinde, 16. yy’ a kadar, sembolik olarak
kullanılmış, yapılan birkaç çalışmada birkaç yönüyle
ele alınmış ancak, lale konulu şiirlerin ortak özellikleri
ve bir tür olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği kesinleştirilememiştir. Divanlarda kaside nazımla yazılan
bahariye konulu şiirlerin anlatım dilinde önemli bir yer
tutmaktadır. 16. yy’ a kadar yabani dağ bitkisi olarak
görülen lale, konulandırdığı şiirlerde ‘taşralı’ olarak
nitelendirilmiştir. 16. yy’ dan sonra, lalezarların ve lale
çeşitlerinin betimlendiği şiir örnekleriyle daha çok
karşılaşılır olunmuş ve bu şiirlerde laleden, nadide bir
çiçek olarak bahsedilmiştir.
Klasik edebiyatta, ilk olarak Mevlana’nın şiirlerinde baş
gösteren lale; Allah, lale ve hilal kelimelerinin noktasız
harflerle yazılmasından dolayı, lekesiz yani kusursuz
laleler ‘ala’, yapraklarının üzerinde nokta veya leke olan
laleler eksik veya kusurlu sayılmıştır. Bu sebeple lale,
edebiyatımızda lekesiz aşkın sembolü olmuştur (Önal,
2009).
Edebiyatımızda yer alan “Ferhat ile Şirin” efsanesine
göre; Amasya’ da geçen hikayede, Şirin’ ine kavuşmak
için dağları delen Ferhat, sevdiğinin ölüm haberini
alınca hançerini göğsüne saplar ve o anda cansız bedeninden kan yerine kan kırmızısı laleler fışkırır. Yüzyıllar
boyu dilden dile aktarılan bu masal da, lalenin, kutsal
anlamlarının yanında, ölümsüz aşkı sembolize ettiğinin
göstergesidir.

belirlendikten sonra lalenin çanak ve yaprakları bu
ovalin içine yerleştirilir. Taç yaprakları üç uzun yaprak
halinde, bazı örneklerde ise, orta kısım ikiye ya da üçe
ayrılır. Çizimin son aşaması ise sanatçının stilizasyonu
yani üsluplaştırmasına göre farklı şekiller almaktadır
(Bakır, 1999).
	
  

Resim 1. Lale motifinin çizimi (Şahin’den aktaran Yılmaz, 2010)

4.2. Lale Motifinin Çini Süsleme Sanatında Kullanımı
Lale motifi, ilk kez 15. yy ortalarında duvar çinilerinde
görülmüştür. İlk örneklerine Şehzade Mehmet Türbesi,
Silivrikapıdaki’ ki İbrahim Paşa Camii’ nde rastlanmıştır. Doğadan esinlenilerek natüralist formlarla çizilmiş
lale motifleri ile Süleymaniye Camii, Kanuni ve Hürrem
Sultan Türbeleri ve Rüstem Paşa Camii çinilerinde karşılaşılmıştır. 14. yy’ dan başlayarak 17. yy sonuna kadar
İznik ilçesinde üretilmiş ‘İznik Çinileri’ ne rastlanır. 15.
yy’ da kırmızı hamurlu çiniler üretilmiştir. Bu çiniler, sıraltı tekniğiyle yapılmıştır ve beyaz astarlı, renkli olarak
dekorlanmış ve yüzeyi transparan kurşun içerikli sırla
kaplanmıştır. Dekorlamada kullanılan renkler kobalt
mavisi, açık mavi, firuze mor ve yeşildir. Bu döneme
‘mavi ve firuze’ dönemi denir.

	
  

4. Lale Motifi Ve Çini Süsleme Sanatındaki Yeri
4.1.Lale Motifi
“Lale kelimesinin, eski Türkçe ile yazıldığında ‘Allah’
kelimesiyle aynı harfleri bünyesinde taşıdığı bilinir.
Bundan dolayıdır ki; cami, mezar taşları ve türbe gibi
dini eserlerin süslemesinde lale motifine sık rastlanır.”
(Arseven’den aktaran Yılmaz, 2010).
Lalenin süsleme motifi olarak kullanılması ve yaygınlaştırılması Selçuklu Devleti ile başlamıştır ve Anadolu’
da 12. yy’ dan itibaren süsleme motifi olarak kullanılmıştır. Çini ürünlerde kullanımı ise Osmanlı İmparatorluğu ile başlamıştır.
Lale motifi, oval formdadır. Oval formun dış sınırları

Resim 2. Sürahi, Victoria and Albert Museum, Londra, 1535-40
(Atasoy ve Raby, 1989)

Bu motif, 16. yy’ ın ilk yarısında kırmızı rengin kullanılmasıyla çinilerimizde de boy göstermeye başlamıştır. 1530’ lu
yıllarda çini üreticileri tarafından basit yapılı, çabuk çizilebilen lale üslupları geliştirilmiştir. Orta boy, tanınabilen
çiçek çizimlerinin oluşturduğu tasvirli motifler benimsenmiştir. Bu dönemdeki lale motifleri, döneme uygun olarak,
mavi renklidirler ve basit çizimlidirler.
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gözlenmiştir. 1540’ ların sonunda ise daha geniş bir
sıraltı renk paleti geliştirilmiş ve o dönemki geniş
skalaya 19. yy’ ın ikinci yarısına kadar erişilememiştir.
1550’ lerin başında mor renk içeren sıraltı çini örnekleri
çalışılmıştır (Atasoy ve Raby, 1989).

	
  

Resim 3. Kenarsız çukur tabak, yaklaşık 1535-40
(Atasoy ve Raby, 1989)

İznik çinilerinin, mavi-beyaz dönemi, 15. yy ortalarına
kadar sürmüştür. İznik çinileri ve seramikleri, 16. yy’
da artan inşaat faaliyetleri ile büyük önem kazanmıştır.
1550 yıllarında, İznik çinilerinde kabarık kırmızı astar
geleneği yaygınlaşmış ve bu teknik uygulanarak beyaz
renkte laleler çalışılmıştır. Bu teknik 30 yıla yakın
kullanılmıştır ve üstün görünümlü örnekler üretilmiştir.
16. yy ortalarına dek devam eden bu süreç İznik çinilerinin üçüncü dönemidir. Bu çiniler çok temiz ve sert
beyaz zeminli, dekorlamada renk tercih edilmemiştir ve
kullanılan sır transparandır (Çekinmez, 2010; Küçükyılmazlar, 2006).

Resim 5. Kenarsız düz tabak, British Museum, Londra, 1550
(Atasoy ve Raby, 1989)

Lalenin İznik Çinisi ile tanışması 1535 – 1540 yıllarına
rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğunda birçok yapı
İznik Çinisi ile bezenmiştir. Lalenin ölümsüz aşk, lekesiz
aşk, sevgilinin yanağı, dudağı, vb. imgelediklerinin yanında; İznik Çinilerinde mistik anlamlarla yüklü dolaşma
deseninde lale motiflerine rastlanmaktadır. Bu motif, ‘S’
biçimindeki bir çizgi üzerinde dizili lalelerden oluşur. ‘S’
çizgi; hayatın özü olan suyolunu ifade ederken, bu çizgi
üzerinde sıralanmış laleler ise Tanrı’ nın birliğine teslim
oluşu simgelemektedir (Yılmaz, 2010).

	
  

Resim 6. İstanbul Rüstem Paşa Camii çinilerinden, dolaşma
deseninde lale çini kompozisyonu, 16. yy.

Resim 4. 16. yy, Astar tekniği kulplu bardak (Çekinmez, 2010)

16. yy’ ın ikinci yarısında kullanılan çiçekler; lale,
karanfil, papatya motifleridir ve tanınabilen açmamış
tomurcuklar halinde çizilmişlerdir. Küçük boyutlu ve
sıkıştırılmış stilizasyonları ile bir sonraki dönemden
ayrılmaktadır (Atasoy ve Raby, 1989).
1520’li yıllarda İznik Çinilerinde parlak renkliliğe geçiş
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Lale, ilk olarak Süleymaniye Camii ve Hürrem Sultan
Türbeleri ve Rüstem Paşa Camii çinilerinde natüralist
bir görünüm kazanmıştır. Yapılan çini panolarda lalenin
birçok çeşidine rastlanmaktadır. 1561 yılında Mimar
Sinan tarafından yapılmış Rüstem Paşa Camii çinilerinde 41 farklı lale motifinin kullanıldığı gözlenmiştir.
Lalelerin, beyaz zemin üzerinde kullanıldığında kırmızı
ve mavi renkte, koyu zemin kullanıldığında ise beyaz
renkte olduğu gözlenmiştir. Bir kısım lalenin taç yap-

raklarına canlı renkte benekler kondurulmuştur. Rüstem Paşa Camii örneğine bakılınca da, beyaz lalelerin
üzerinin bulut ve benek motifleriyle bezendiği görülür
(Demiriz’den aktaran Çekinmez, 2010).

	
  

16. yy’ da, çini üzerinde stilize edilerek en çok aplike edilen çiçek laledir. 16. yy’ ın ikinci yarısında daha
natüralist olan ve lalenin yanında gül, karanfil ve
sümbüllerden oluşan çiçek bahçesi kompozisyonlarının
uygulandığı ‘dört çiçek üslubu’ adıyla bilinen bir üslup
doğmuştur. Osmanlı da çini ustaları, teknik olarak sıkı
bir çalışma sergileyerek, çizimlerine itina göstererek ve
geniş ve canlı renk skalası kullanarak çinilerin uzun ve
yaygın bir şekilde beğeni kazanmasını sağlamışlardır
(Atasoy ve Raby, 1989).

	
  

Resim 7. İstanbul Rüstem Paşa Camii Çinilerinden (Birol, 2008)

	
  
Resim 10. İstanbul, Sultan Ahmed Camii, Eyüp Sultan Türbesi ve
Ayasofya I. Mahmud Kütüphanesi, Atik Valide Camii çinilerinden
(Birol, 2008)

Resim 8. İstanbul Rüstem Paşa Camii Çinilerinden (Birol, 2008)

Resim 9. İstanbul Rüstem Paşa Camii Çinilerinden (Birol, 2008)

	
  

Lale motiflerinin tabiata uygunluğu ile dikkat çeken
çinilere sahip bir mimari eser de, II. Selim’ in emri doğrultusunda Mimar Sinan tarafından Edirne’ de yapılan
Selimiye Camii’ dir. Büyük bir mimari ustalık eseri olan
Selimiye Camii’nin mimari özelliklerinde dikkati çeken
bir nokta vardır ki; o da; Selimiye Camii’ nin öncesinde
ve sonrasında rastlanmayan biçimde, kubbenin tam
altına, caminin merkezine yerleştirilen, kendi başına bir
mimari eser sayılabilecek, müezzin mahfilidir.
Müezzin mahfili, namaz kılınırken müezzinlerin, imamın
tekbirlerini, arka saflara duyurmak için, tekrarladıkları
yerdir. Selimiye Camii’ nin içindeki sembolik yeri, altındaki şadırvanı ve kalemişi süslemeleri ile benzersizdir.
Müezzinler mahfilinde, kırmızı yapraklı laleler beyaz
zemin üzerinde işlenmiş haldedir. Lacivert zemin bordüründe de beyaz yapraklar içinde yine kırmızı yapraklı
lalelere yer verilmiştir. Bu mahfilin kuzeydoğu yönünde,
köşedeki mermer ayağında, küçük bir ters lale motifi
bulunur. Mermere işlenmiş ters lale, teknik açıdan bir
özelliği olmamasına karşın insanların ilgisini fazlasıyla
çekmiştir. Bu ters lale de dahil olmak üzere, Selimiye
Camii çinilerinde farklı boy, renk ve formda 101 ayrı
türde lale motifi kullanıldığı tespit edilmiştir.
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Müezzinler mahfilinin camiinin tam ortasında bulunması ve 6 x 6 boyutunda olması Kabe’yi; 12 ayak üzerinde
oturtulması, 12 imamı; altında bulunan şadırvan, İlm-i
Ledün suyunu; ters lale motifi ise, İnsan-ı Kamili çağrıştırmaktadır.
İşlenen ters lale motifinde lalenin kökü yukarıdadır ve
4 yaprağı vardır. İnsanın da; 2 eli, 2 bacağı olduğundan
4 yaprağı olduğu düşünülmüştür. İnsanın yaşamını
sağlayan kökler de üst tarafta yani başında bulunur
ki; bu da beyindir. Bu özellikleri hasebiyle, kökleri ve
soğanı arşta; çiçeği ve meyveleri arzda olan lale; İnsan-ı
Kamil’dir. “Secdeye varmış insandır.” (Çekinmez, 2010;
Usal, 2006).

4.3.Lale Motiflerinin Çini Kompozisyonlarında
Kullanımı
16. – 18. yy arasındaki çinilerde, lale motifinin yazıların
arasındaki boşlukları dolduracak şekilde çizildiği görülmüştür. 16. yy’ın ikinci yarısına doğru, ana motif olmaktan çok hatayi, saksı gibi motif ve şekillerin güzelliğini
arttırıcı bir eleman olarak kullanılmıştır. Bunların yanı
sıra, ana figürün kompozisyonu dolduramadığı noktalarda boşlukları dolduran bir unsur olarak kullanıldığı
da gözlenmiştir.

Resim 12. Ulama Çini Pano, I. Ahmet Türbesi

Resim 11. Müezzinler mahfilinin ayağına işlenmiş ters lale,
Selimiye Camii, Edirne

17. yy’ a yaklaşırken, İznik çini sanatında ve tekniğinde
duraklamalar başlamıştır. Çinideki lale ve karanfilin,
mercan kırmızısı rengi bozularak yerini kahverengiye
benzeyen soluk bir kırmızıya bırakır. Renklerin yanında,
diğer motiflerde olduğu gibi lale motifinde de tekdüzelik
ve cansızlık başlamıştır. Renk çeşitliliği azalmış, sır
kalitesi de düşmüştür. Buna karşın çiçek motiflerine
yenileri eklenmiştir. Bu yüzyılda, çiniler, beyaz zeminli,
yeşilleri maviye çalar, firuze mavisi de yeşile çalar bir
hal almıştır.

Resim 13. Eyüp Sultan Türbesi, saksıdan çıkan lale ve
karanfillerle oluşturulmuş kompozisyon.

17. yy’ ın sonlarına doğru, Osmanlı Devleti’nin duraklamasıyla, İznik çiniciliği de gerilemeye başlamıştır. Yaşanan
iç ve dış huzursuzluklar nedeniyle ve savaşlarla yıpranan
devlet, sanata yeterli ilgiyi gösterememiş olmakla birlikte,
maddi yetersizlik sebebiyle de mimari faaliyetleri destekleyemez duruma gelmiştir. Bu sebeplerle de, mimari yapıları (özellikle dini yapıları) kendisine uygulama alanı olarak
kullanan İznik çiniciliği bozulmaya başlamıştır (Çekinmez,
2010; Küçükyılmazlar, 2006).
18. yy’ da İznik çiniciliği kaybolmaya yüz tutmuşken, çini
üretiminin Kütahya’ da devam ettiği ancak kalitesinin
düştüğü gözlenmiştir. Kütahya, İznik çinilerinin ekonomik
nedenlerle çöküş yaşamasıyla yeni bir şans elde etmiş
ancak lale ve diğer çiçek motiflerinin, konusunda yetersiz
ve tekdüze kalması; renklerin karışık, soluk ve cansız
olması nedeniyle öne çıkmayı başaramamıştır (Öney’ den
aktaran Çekinmez, 2010).
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  Resim 14. İstanbul Rüstem Paşa Camii çinilerinden (Birol, 2008)

	
  

	
  

Resim 15. İstanbul Rüstem Paşa Camii çinilerinden (Birol, 2008)

Resim 19. Lale motifi örnekleri-3

	
  

	
   Lale Motifi Örnekleri-4
Resim 20.

Lale Motiflerinin Bulunduğu Yerler

Resim 16. Gülbenkyan Müzesi, Çini pano detayı, Lizbon (
Atasoy ve Raby, 1989)

5.Lale Motifinin Çeşitleri
Literatürde İstanbul’ da bulunan yapıların duvar çinilerinde 312 çeşit lale motifine rastlandığı ve bunların 276
tanesinin 16. yy’ da yapıldığı belirtilmiştir. 17 yy‘ da lale
motifinin çeşitliliği azalmış ve adedi 27 ye düşmüştür.
Aşağıda, bu yapılarda bulunan lale motiflerinin çizimlerinden örneklere yer verilmiştir.

Çizim No .

Yapı Adı

1.		

Ramazan Efendi Camii

2.		

Takkeci Camii

3.		

Piyale Paşa Camii

4.		

Rüstem Paşa Camii

5,6.		

Sultan Ahmed Camii

7,11.		

Sultan Ahmed Camii

8.		

Topkapı Sarayı Müzesi, Harem Dairesi

9.		

Topkapı Sarayı Müzesi, Ağalar Camii

10.		

Üsküdar, Çinili Camii

12.		

Kanuni Sultan Süleyman Türbesi

13.		

Atik Valide Camii

14,15,16,17,18.

Takkeci Camii

19,20,21,22,25.

Topkapı Sarayı Müzesi, Harem Dairesi

23,24.		

Eyüp Sultan Türbesi

26,27.		

Sultan Ahmed Camii

28.		

Sultan Ahmed Camii (Birol ve Derman, 2008).

6. Sonuçlar

	
  

Resim 17. Lale motifi örnekleri-1

	
  

Resim 18. Lale motifi örnekleri-2

Lalenin birçok alanda motif olarak kullanımı, Anadolu
Selçuklu Dönemi’ nden günümüze kadar gelmiştir. 16.
yy’ da İznik çinilerinde kullanılmaya başlamış ve motif
çeşitliliği ve renklerin canlılığı ile sayısız güzel örneklerine rastlanmıştır. Zamanla İznik çinilerinin yanında
Kütahya çinilerinde de karşılaştığımız bu motif, klasik
dönemdeki kadar zengin olmasa da günümüz çinilerinde
de kullanılmaktadır.
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Lale motifi, Türk sanatında, dini ve sosyal sebeplerle
süsleme motifi olarak yüzyıllardır ön planda tutulmuştur.
Bu çalışmada, medeniyetler beşiği vatanımıza ait tarihi
değerimiz olan ve Türkler tarafından Avrupa’ ya tanıtılan
‘lale’ nin ve lalenin motifinin tarihsel süreci üzerinde
durulmuş ve lale ve lale motifinin kullanıldığı her alanda
ne denli değerli olduğu vurgulanmak istenmiştir. Lale
motifinin örnekleriyle, çeşitliliği ile, çini süsleme sanatını zenginleştirme süreci anlatılmıştır.
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ÖZET ABSTRACT
Kişinin günlük rutininin bir parçası haline gelen pek
çok şey, gördüğü ama sıklıkla dikkat etmediği onca
nesne, çevresinde duyduğu konuşmalardan fragmanlar, algıladığı pek çok küçük değişim sanatın
bir parçası olabilmektedir. Bu parçalar, büyük sanat
sorgulamalarının yanında son derece mütevazı, basit
ve küçük göründüklerinden; uçucu ve anlık keşifleri
içerdiklerinden daha önemsizmiş gibi görünürler. Oysa
yaratıcılık; nesneleri ve olguları olduklarından farklı
görebilme, onları dönüştürebilme ve onlara yönelik
bakış açısını sorgulatmayı başaran küçük adımlarda
da kendini gösterebilir. Türkiye’de sanat eğitimi uzun
süre sorgulamalar değil, malzemeye yönelik kabiliyetler üzerine kurgulandı; bu durum sanat sorularından
ziyade, zanaate yönelik bir becerinin ustalıkla eğitim
sisteminin bir parçası haline getirilmesi sonucunu
verdi. Oysa yaratıcılık küçük ve basit dahi olsa yeni
sorular ve sorgulamalar üzerinden ilerler.
Bugün milyonlarca insan taşınabilir küçük kameralar,
tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonları aracılığıyla
etrafında gördüğü pek çok şeyi kaydederek, görsel
paylaşım siteleri ve sosyal medya aracılığıyla çevresine gösterebilme olanağına sahip bulunuyor. Paylaşım
sayfaları, dijital ortamda oluşturulmuş bir anı defteri
(scrapbook) formatından çok uzak değil. Herkesin, her
saniye, etrafındakileri görselleştirmesiyle yeni tip bir
bilgi, okuma ve yorumlama alışkanlığı oluşuyor; insanlar hayatlarında ilk kez çevrelerinde olan bitene karşı
dikkatli olmaya yakınlar. “Fotoğraf, kişinin, ne kadar
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yaşadığı ana yönelik kişisel tecrübesini içeriyor?”
“Onca fotoğraf ve görsel imajın olduğu bir çağda nasıl
yaratıcı olunabilir?” “Herkesin üretim ve paylaşma ağlarına sahip olduğu bir dünyada gündelik hayata yönelik sanatsal sorgulamalar nasıl yapılabilir?” “Gündelik
hayata özgü yaratıcılığın, sıradan bir rutinden, her şeyi
biriktirme ve yığma alışkanlıklarından, gösterme ve
paylaşma hevesinden farklı özellikleri nelerdir?” “Basitleştirilmiş, küçük ve mütevazı olayların, nesnelerin
sanat olabilme potansiyeli nedir?” gibi soruların, bu
incelemenin bir parçası olarak tartışmaya açılması
hedeflenmektedir.
A lot of things that surrounds one’s personal routine;
the objects that caught his/her eye but never caught
one’s attention, fragments of dialogue, small changes
that one percieves around; could be ideas about a small
sized artistic investigation. These investigations when
compared to old and grand art questions may seem
modest, simple and small in scale; and they might
seem insignificant; because, their nature’s only about
the instantanous and ephemaral. Whereas creativity
can be recognized also in small steps that succeed in
seeing the objects and facts from a different perspective, and transforming them while questioning one’s
ability of perceiving things. Art education in Turkey for
a long while has been about perfecting a skill by using
the traditional materials, not about artistic questions
and inquiries and this caused the education system
to be based on craftsmanship. However the creativity
flourishes if only, there’s a chance to raise new questions and investigations, even though they seem small
and simple.
Today millions of people have the chance of owning mobile recording devices, cameras, tablets, smart phones
and they keep a record of things, then share these images with the world via thousands of websites and social
media. The idea of these webpages are no different
form a typical old scrapbook. A new habit of perception,
reading and interpretation is being formed as everyone,
with each second passing by, visualizing everything
around themselves. For the first time in their lives
people are this close to being alert and cautious. “How
much each of these photographs reflects one’s own
experience of the moment?” “How can one be creative in
an age when there are so many visual, photograhic images?” “How can one question the everyday life from an
artistic angle when each and every person on the planet
has the ability to reach the networks to produce and
share information?” “What is the difference between
the artistic creativity about everyday life than the usual
routine, collecting and accumulating things, or showing
eagerness towards sharing things with others?” “What
is the chance of things becoming art objects; if they are
only about the simple, small and modest?” will be the
topics that are to be questioned and discussed throughout this research.
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Senaryosunu Paul Auster’ın yazdığı Duman, Brooklyn’de
bir tütün ürünleri dükkanı sahibi olan Auggie Wren’in ve
bir romancının “başından geçenleri” anlatır. Ancak öykü
kahramanları o denli sıradan insanlardır ki, “başlarından geçenler” kişinin gündelik hayatı içinde kendisinin de bizzat yaşayabileceği küçük mucize anlarını
anlatır. Filmin bir sahnesinde, sigara dükkanı sahibi
olan Auggie Wren, romancı Paul’e her biri siyah beyaz
fotoğraflarla dolu; 1977’den 1990’a kadar sıralanmış
fotoğraf albümü koleksiyonunu gösterir. Albümlerin her
birinde, siyah beyaz, altı adet, birbirine benzer görüntü
bulunmaktadır. Görüntüler, her sabah saat sekizde, 3.
ile 7. caddenin kesiştiği köşede çekilmiş ve her fotoğraf
titizlikle tarihlenmiştir. Romancı Paul, bıkkınlıkla, birer
birer baktığı fotoğrafların hepsinin benzer olduğunu
fark edince, sayfaları atlamaya başlar ve o zaman ikili
arasında şöyle bir diyalog geçer:
“Auggie: (Hala gülümsemektedir.) Yavaşlamazsan bir şey
anlayamazsın dostum.
Paul: Ne demek istiyorsun?
A: Demek istediğim şu, çok hızlı gidiyorsun. Resimlere
bakmıyorsun bile.
P: Ama hepsi aynı.
A: Hepsi aynı, ama her biri birbirinden farklı. Güneşli
sabah olur, karanlık sabah olur. Yaz ışığı vardır, sonbahar
ışığı vardır. Hafta içi günler vardır, hafta sonları vardır,
şortlu tişörtlü insanlar vardır. Bazen farklı insanlar aynı
olur, bazen aynı insanlar ortadan kaybolur. Dünya güneşin
etrafında döner, güneş ışığı da her gün dünyaya değişik bir
açıdan düşer.
P: (Başını Auggie’nin albümünden kaldırarak) Yavaşlayayım, öyle mi?
A: Evet, bence yavaşla. Biliyorsun, yarın olur, gene yarın
olur, sonra gene yarın olur, zaman öyle milim milim ilerler
durur.” (Auster, 1998:26)

Gündelik hayat, işte, kendini insan yaşamının bu boğucu, sıkıcı atmosferi olarak gösterir; ancak bu yavaşlık
ve sıkıcılık, sonsuz ayrıntıya da gebedir. Hayatlar bu
ağırlık içinde dallanıp budaklanır. Marcel Proust’a yedi
ciltlik Kayıp Zamanın İzinde’yi yazdıran böyle küçük bir
gündelik hayat kırıntısı; bir tattır.
Her gün; iş-ev, okul-ev, market-ev veya çeşitli bildik başka mekânlar etrafında dönüp duran, boğucu
hayatların döngüsüne eşlik eden, yeni alet edevatlar
ediniyoruz. Gitgide küçülerek ceplere giren telefon ve
fotoğraf makineleri, her yerden internete kavuşma olanağı sağlayan iletişim teknolojileri, bu küçük hayatları
birer gösteriye dönüştürme olanağı sağlıyor. Görülen
herhangi bir ayrıntı, üzerine fazlaca düşünülmeden
fotoğraflanıp dünya ile paylaşılabiliyor. Böylece bakılıp
geçilen binlerce birbirinin aynı fotoğraf, kısa sürede ortalığı görüntülerin artık görülmeyecek kadar bol olduğu
Baudrillardcı bir distopik evrene (Baudrillard, 2010:51)
doğru ilerliyor.

Bu tür görsellerin şu sıra en çok paylaşıldığı ortamlardan biri Instagram. Türevleri, benzeri, farklı fotoğraf
uygulamaları da bulunuyor. Kısa süre önce bu uygulamaların popülerliği ile ilgili iki kısa video, sosyal paylaşım ağlarında dolaşıma girdi. Videolardan ilki1 bir sokak
röportajı kıvamında ilerliyor ve proje sahibi Ivan Cash,
karşılaştığı insanlara en son çektiği fotoğrafı soruyordu. Cevap olarak “En son telefonumda gökyüzündeki
bulutları çektiğim bir görüntü var. Bunlardan şimdiye
dek iki yüz tane çekmişim.” gibi takıntılı bir Auggie Wren
cevabı veriliyordu. İlginçtir; Paul Auster, Auggie Wren’in
hikayesini yazdığında ne cep telefonlarının, ne de dijital
kameraların esamisi okunuyordu. Auster’ın kahramanı tripodunu sokağın köşesine özenle yerleştiriyor ve
“film” kullanıyordu. Auggie Wren’in uğruna hiç tatile bile
çıkmadığı projesi, bu sebepten ilginç bir öngörü ve hoş
bir tesadüf olmanın yanı sıra; tüfek icat olunup mertlik
bozulmadan önceki bir artizanlığı da işaret ediyordu.
Dolaşımdaki diğer video 2 ise Instagram fotoğraflarının
nasıl olup da hep birbirinin aynı olduğunu kanıtlıyordu.
Aynı turistik mekânlara giden kişiler, aynı pozu – Pisa
kulesinin altında ezilmek ya da onu taşımak, Eiffel
kulesini iki parmağıyla tutuyor gibi görünmek- gibi bir
miktar sulu, görsel illüzyonlar içeren fotoğraflar çekiyorlardı. Böylece aslında hepimiz aynı fotoğrafı çektiğimizden, aslında sanatın temel işlevlerinden biri olan
“durup düşünme, yapıt karşısında yoğunlaşma” sürecini
yaşamıyorduk.
Öyle ki, kısa sürede bu “Instagram Hayatlar” , süslü
püslü bir yanılsamanın parçası olarak günlük hayatımızdaki yerini aldı. Esra Sert gazetedeki köşe yazısında
şu şikâyette bulunuyordu: “Bir yerde yemek yiyoruz, tam
elimi masaya gelen salataya atacağım, masada kızılca
kıyamet kopuyor: ‘Ay dur, salatayı bozma!’ Elim servis
kaşığında şaşkınım. Masadan biri, akıllı telefonunu
çıkarıp, çatırt diye salatanın fotoğrafını çekiyor. Fotoğraf
çekmenin akabinde muhakkak ki başını telefona gömüp
ortam ile insani bağlantısını, bir süre koparıyor. Fotoğrafı çeken, tam aramıza geri dönmüşken o esnada masadaki diğer insanlar telefonlarına sarılıyor. Diğerleri de
az önce masaya gelen salatanın filtrelenmiş ve kadrajı
düzeltilmiş fotosunu bir süre seyre dalıp ‘like’ ediyorlar.” (Sert, 2013) Esra Sert’in Instagram uygulamasının
insanları hayatı “tecrübe etmekten” alıkoyması ile ilgili
isabetli gözlemleri bununla da bitmiyor. Boy boy sahte
mutluluk fotoğraflarının bulunduğu paylaşımlar, dert
ve tasanın olmadığı, insanların hayatına birebir tanık
olmaktansa, Instagram fotoğraflarına bakmanın daha
zevkli olduğu yeni bir seçenek sunuyor. Çünkü “oradaki kimse kakasını yapmıyor. Kimsenin dişi ağrımıyor.
Kimse kocasıyla kavga etmiyor (Sert, 2013).” Sert, bu
nedenle Instagram’da bir tür “kollektif yalan” yaşandığını söylüyor ve bunun Tom Cruise’un başrolünde oynadığı

1
2

Ivan Cash, Last Photo Project ,http:\\vimeo.com\81688267
Thomas Julien, An Instagram Short Film. http://vimeocom/79207239

Vanilla Sky filmindeki “Lucid Dreaming” kavramına
benzetiyor: “Lucid Dreaming, rüya gördüğünün farkında
olarak, rüya görmek anlamına geliyor. Bir rüya görme
şeklinde gördüğünüz rüyanın içeriğini de kontrol edebiliyorsunuz (Sert, 2013).”
Peki tüm bu gereçler ve yeni teknolojiler hiç mi işe
yaramadı? “Teknik olanaklarla çoğaltılan” (paylaşılan ve
beğenilen) fotoğraflar ve videolar ile paylaşım ortamları
günlük hayatımızda tanık olabileceğimiz, üzerinde durup
düşünebileceğimiz detayları hiç mi vermiyorlar? Bu
fotoğrafları ve detayları sanat yapıtı olmaktan alıkoyan
nedir ya da nasıl sanat yapıtı haline gelebilirler? Fotoğraflar, detaylar içeren küçük cümleler, kendilerini nasıl
sanat yapıtı olarak vücuda gelmiş olarak bulabilirler?
Fotoğraflar birer kanıttır ve Susan Sontag’a göre kapitalist toplumların görüntülere dayalı kültürünün ayrılmaz
bir parçasıdır. Fotoğraf, kuşkusuz turizm dediğimiz şey
ile iç içe geçmiştir ve bu günkü görüntü patlamasının
baş müsebbibidir: “Fotoğraflar çıkılmak istenen gezinin
yapıldığının, belirlenen programın uygulandığının ve
arzu edilen eğlencenin yaşandığının tartışma götürmez
kanıtı işlevi göreceklerdir. Fotoğraflar, ailenin arkadaş
ve dostların, komşuların bakışının dışında yapılanların
sarih birer belgesidir (Sontag, 2011:10).” Ama fotoğraf sadece bir belge ve kayıt düşme eylemi değildir.
“İnsanların gerçek dışı bir geçmişe hayallerinde sahip
olmalarına imkan tanırken, kendilerini içinde güvenli
hissetmedikleri bir mekanı ellerinde tutmalarına da
yardımcı olur (Sontag, 2011:10).” Oysa bu durum yine
Sontag’a göre kapitalist toplumlardaki çalışma etiğinin bir parçası gibi görülebilir. Öyle ki turistlerin çoğu
çalışmaktan arta kalan zamanlarında çalışmaya en
benzeyen şeyi yapmaktadırlar: “Çoğu turistin içindeki
his karşılaştıkları kayda değer durumları ile kendileri
arasına hemen kamerayı koyuvermektir. Başka türde
nasıl tepki vereceklerine emin olmayan bir ruh hali ile
deklanşöre basarlar. Bu hareket, tecrübeye bir şekil
biçer: Dur, çek ve yürü (Sontag, 2011:11).” Kuşkusuz bu
hareket içerisinde yaratıcı herhangi bir unsuru barındırmayan bir belgeleme ve kayıt şeklidir. Yeni bir öneri sunmaz ya da yeni bir soru sormaz. “Bir fotoğraf makinesi
ile dolaşarak işe boğulmuş insanın tatildeyken çalışmıyor olmasının ve kendisinden eğlenmesinin beklenmesinin doğurduğu kaygıyı yatıştırmaya yarar. Dolayısı ile o
tür insanlar, çalışmanın dostane bir taklidi sayılabilecek
olan bir harekete meylederek gönül ferahlığıyla fotoğraf
çekebilirler (Sontag, 2011:11).”
Everyday Africa, Afrika’da çalışan bir grup fotoğrafçının
Instagram üzerinden çektikleri fotoğrafları paylaştıkları
bir adrestir. İlginç olan, buradaki fotoğrafların gazete
fotoğraflarından çok daha farklı görseller olması ve bu
görsellerin son derece iyimser (pastel, yumuşak) tonlar
taşıyan Hipstamatic Iphone uygulamasıyla filtrelenerek
renklendirilmesidir. Gazetecilikte herhangi bir filtre
uygulaması, okuyucuyu yanılttığı gerekçesiyle, gayri
ahlaki bir hareket olarak algılanıp gazetecilik etiğine
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uygun bulunmaz. Oysa Hipstamatic uygulamasıyla
Ugandalı bir kadının son derece pastel ve yumuşak tonlarla çekilmiş, çamaşır asarken fotoğrafları Afrika’daki
günlük yaşamı bir gazeteci gibi değil şehirde gezen
aylak bir gözlemcinin hissiyatıyla yapmaktadır. Everyday
Africa’nin amacı, Afrika’yı resmederken onunla ilgili
genel kabul gören ezberleri bozmak, kıtayı; açlık, savaş
ve katliam görüntülerinden ayrı, yaşamın devam ettiği
dolayısıyla iyimserliğin sürdürülebileceği bir yer olarak
tanıtmaktır (Gordon, 2012). Iphone’un bu uygulaması
Afrika’yı fotoğraflarken onu “başkalığın” ve “çılgınlığın”
hüküm sürdüğü bir mekân olarak stereotipleştirmek
yerine; dün akşamki sıradan barbekü partisinin renklerine büründürme potansiyeli sağlamaktadır (Gordon,
2012). Çünkü Afrika ile ilgili hemen herkesin kafasında oluşmuş bir yargılar yumağı bulunmaktadır. Bu
uygulama ile Afrika’daki bu uzak mekânlar birden içine
girilebilir ve tanıdık olmaktadırlar. “Böylece stereotiplere meydan okuma olanağı sağlanmakta ve dominant
görsel estetiğin bir parçası olmakla Afrika’ya ilişkin
imajlar normalleştirilebilmektedir. Bu da bir devrim
sayılır. Çünkü fotoğraf ajansı VII’nın sahibi Stephen Mayes‘e göre Everyday Africa ‘tek ve belirlenmiş bir imajla
ilgili değil, her gün yenilenen bir yolculuğun görselleştirildiği bir fotografik akış halidir’ (Gordon, 2012)”
Gündelik hayatı sorgularken amaç çoğunlukla rutini
düşünmektir ama düşünceler oyuncul, güncel olmaktan, çocuksu sorular sormaktan geri kalmaz. Naif ve
nostaljik bir pasiflik hali söz konusudur. En önemli
sorulardan biri şudur: “Günlük hayatımızı yaşıyoruz,
iyi de nasıl? “ Ya da romanlarını sayısız bıktırıcı ayrıntıyla süsleyen Georges Perec’in dediği gibi; “Hiçbir şey
olmadığında ne oluyor? (What Happens when nothing
happens) (Johnstone, 2008:16).” Yaşamaya nasıl tahammül edebiliyoruz? “Filozofların antik sorusu olan
‘varolan nasıl varolabilir’e Kant’ın ‘bildiğimiz şeyi nasıl
bilebiliyoruz’ problemine, yakın dönem düşünürlerinin
‘doğan şey nasıl doğabiliyor’ problemine biz, daha basit,
bir o denli önemli bir başka problem ekliyoruz: ‘İnsanlar
yaşadıkları gibi nasıl yaşayabiliyorlar? Böyle yaşamayı
neden kabul ediyorlar? ’(Lefebvre, 2010:38)”
Bulunduğumuz yere, hayata niçin bağımlıyız? Çünkü bir
yerde durmak hayatı kazanmak, çalışmak ve barınmak
zorundayız. İşte gündelik hayatın en büyük çıkmazları.
“Gündelik olandan çıkamayız. Olağanüstü olan ancak
kurgunun ve rıza gösterilen yanılsamanın içinde varlık
gösterir. Kaçış yoktur. Bununla birlikte, kaçış yanılsamasına mümkün olduğunca yakın -mümkünse el erişiminde- olmak arzulanır. Tamamen yanıltıcı olmayacak
ama hem görünür hem de gerçek bir ‘dünya’ – görünüşün gerçekliği ve gerçeğin görünüşü- oluşturacak;
gündelik olandan başka ama yine de geniş ölçüde açık
ve mümkün olduğunca onun içine dahil bir yanılsama.
Böylece, boş vakit kazanmak için çalışılır, ve boş vaktin
tek bir anlamı vardır: Çalışmanın dışına çıkmak. Cehennemi döngü (Lefebvre, 2010:46).”
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Bu döngüden çıkmak için, ya da döngünün içinde kaybolup kablolarını karıştırmak, doğası ile oynamak için
sanatın ürettiği bazı yöntemler vardır. Örneğin: “Şehirdeki bütün su birikintilerine bas! (Step in all puddles in
the city.) (Johnstone, 2008:113)” Yoko Ono’nun şehir için
önerdiği böyle oyuncul naif ve şiirsel önermeleri çokça
bulunmaktadır. Sokakta uyurgezer yürüyen hayalperest birinin düşleyebileceği basitlikte, kişiyi rutinin
dışına çıkarabilen nitelikte eylemlerdir bunlar. Olağan
gerçekliklerin ortasına yerleştirilmiş küçük yanılsama
anlarıdır. Ya da;
“Yaşadığın yerden arkadaşının yaşadığı yere yürü.
Yürürken dönüşlerin ve panoramanın farkına var.
Aynı yolu geri yürü.
Seni ziyarete geldiğinde
Tecrübe ettiği dönemeçlerin ve panoramanın farkına var
(Ono, 2014:45).”

Yoko Ono’nun şehrin içindeki sokakları kişiye bir başkasıymış gibi yürüme önerisi sunduğu bu cümleler, kişinin
varlığının çoğunu içinde erittiği kent hayatının farkına
varmasını sağlar. İçinden geçerken dikkati çeken küçük
ayrıntıların fark edildiği sokak, diğer sokaklarla aynı
değildir ancak tabii ki onlara benzerdir.
“Robert Musil bir anıttan daha görünmez bir şeyin var
olmadığını düşünürdü. Ama var: Her gün yürüyüp geçtiğiniz sokak” (Johnstone, 2008:217) diyor Geoff Dyer.
“Gündelik hayat, insanın doğru ve yanlışın dışındaymış gibi yaşadığı, farklı olmanın reddi ve belirsiz bir
heyecanın hüküm sürdüğü bir hayat şeklidir: sorumluluk olmadan, otorite olmadan, bir yön olmadan, karar
olmadan, bütün başlangıçları bir kenara iten ve sana
gerek duymayan bir anarşi deposudur. Bu gündelik
hayattır. Sokaktaki adam aslen sorumsuzdur, her şeyi
görür ama hiçbir şeye tanık olmaz. Hepsini bilir ama
cevap veremez; korkaklıktan değil, çünkü her şeyi hafife
almıştır ve aslında tam olarak orada değildir (Johnstone, 2008:39).”
Gündelik hayatı baz alan sanatsal çalışmaların hemen
hepsi bu edilgenliği kırmayı amaçlar. Ya sokaktaki adama Yoko Ono’nun yaptığı gibi basit şiirsel keşif ödevleri
verir, ya keşfettirir, ya olağan görünen ama olmayan
şeyleri listeletir, ya da aynı görünen şeylerin farklı olabileceği mesajını iletir. Özünde Auggie Wren’in yaptığı
şeyle aynıdır: “Bazen farklı insanlar aynı olur, bazen
farklı insanlar ortadan kaybolur.”
Annette Messager’in tuttuğu onlarca defter ve hazırladığı pek çok koleksiyon vardır. Bu çalışmaların bazıları
şu isimleri taşır; “Beğendiğim adamlar” , “Beğenmediğim adamlar”, “İmza denemelerim” , “Örgü öğrenme
denemelerim”, “Çiftler”, “Tırnaklarımı nasıl boyarım”,
“Arkadaşlarım portremi nasıl yapar”. Dikkat edilirse
Messager’in yıllarca süreceğine inandığı bir hayatı ve
kendisini nasıl bir heyecanla incelediği görülebilir. Yıllar
içinde imzanız nasıl bir şekil aldı? Çocukken ve ergenliğinizde beğendiğiniz kadın ve erkekler kimlerdi? Annette
Messager’in kişiyi öylesine bakıp geçen birinden bir ta-

nığa dönüştürmeyi amaçladığı görülür. Annette Messager bir tanedir, aşağı yukarı fiziksel özellikleri herkesçe
aynı algılanır; ancak her bir arkadaşının onunla ilgili
gerçekliği ifade şekli farklıdır. Benzer bir yöntemi Richard Hamilton da denemiş, arkadaş çevresindeki insanlara kendi polaroid fotoğraflarını çektirmiştir. İlginçtir,
fotoğraf makinesi gibi bir “makine” bile Hamilton’ı aynı
göstermez; çünkü “güneşli sabah olur, karanlık sabah
olur. Yaz ışığı vardır, sonbahar ışığı vardır.”
Allen Ruppersberg “Gündelik Hayatın Sanatı ile ilgili
Yardımcı Olabilecek 50 İpucu” nda her bir çalışmanın
özelliklerini aktarırken “sanatın bir temsil olduğu”nu
ileri sürer. Gerçekliğin bir temsili. Dolayısıyla her bir
temsil farklı olacaktır. Şöyle ki:
“Yaşam ve ölümün sırrı ile ilgili bireysel araştırma.
İlham kaynağı ve anahtar bu.
İzlenimlerin gerçeği ve gerçeğin izlenimi.
Sıradan bir olay, güzelliği ve dünyayı anlamaya doğru bir yol
gösterir.
Başlayın ve içine girin.
Her bir çalışma tek ve biriciktir ve her türlü stilistik ve
lineer analize dayanıklıdır. Her bir çalışma türünün tek
örneğidir.
Kişisel, eksantrik, tuhaf, ilginç, duyarlı ve gariptir.
Gerçek bir şeyin temsilidir.
Sıradan ve nadir olanla onların buluştuğu ve değiştiği
noktalar.
Günlük bir kayıp ve trajedi hissi.
Biriktir, istifle, topla, koru, incele, katalogla, oku, bak,
çalış, incele, düzenle, dosyala, karşılaştır, numaralandır,
bir araya getir, sınıflandır, kategorilere ayır ve geçici olanı
muhafaza et (Johnstone, 2008:44-46).”

Gündelik hayatın kendisini sorgulayan pek çok çalışma
vardır. Oakoak‘un mazgallardan, taşlardan, otlardan,
şekillerden etkilenerek sokakta ürettiği çalışmalar
böyle anlık ve algıyla oynar niteliktedir. Sanatçı, her gün
görünen nesnelerin farklı şekilde algılanmasını sağlar.
Yani Ruppersberg’in “tuhaf, ilginç, duyarlı” olarak nitelendirdiği özelliklerde çalışmalar yapar.
Sophie Calle ve Paul Auster ise birbirlerinin çalışmalarından etkilenerek yeni gündelik hayat soruları elde etmişlerdir. Auster, Leviathan isimli romanındai, Sophie Calle’in
işlerinden esinlenerek yarattığı Maria isimli bir karakter oluşturmuş; Calle ise bu ikizinden etkilenerek Paul
Auster’ın romanını gerçek ve kurgu arasında gidip gelen
bir oyuna çevirmiştir. Leviathan’da kendisini bir karakter
haline getiren Auster ile rolleri değişmiş ve onu hareketlerini yazan kişi, yaratıcısı olarak ele almayı planlamıştır.
Auster’dan kendisinin benzemeye çalışacağı bir karakter
yaratmasını istemiş, ancak yazar ona “New York’ta hayatını
nasıl geliştirebileceği ile ilgili SC’ye Talimatlar” (İsteği Üzerine) göndermiştir. Sanatçı Calle, Auster’ın bu direktiflerini
uygulamış ve projeye Gotham Handbook adını vermiştir
(Johnstone, 2008:193). Projeye Sophie Calle’e, New York’ta
tanımadığı insanlara gülümsemesi (“bak bakalım kimse
sana da gülümseyecek mi?”), dilenci ve evsizlere sandviç ve
sigara dağıtması (“para dağıtmanı istemiyorum, çünkü tüm
paranı versen bile fakirlik var olmaya devam edecektir ama

insanlara karşı kalbimizi taşlaştırmamamız gerekir.”) gibi
yönergeler verir (Johnstone, 2008:193). Bir başka talimat
ise şöyledir:

“New York’ta ihmal edilen tek unsur insanlar değildir.
‘Şey’ler de ihmal edilmiştir. Sadece köprüler ve metro rayları gibi büyük şeylerden bahsetmiyorum, küçük,
gözlerinin önünde duran, zor fark edilen, şeyleri kastediyorum: kaldırım taşlarındaki yamalar, duvarlar, parklardaki
banklar. Etrafındaki şeylere dikkatli bak, her şeyin dağılmış
olduğunu göreceksin.
Şehirde bir nokta seç ve onu kendininmiş gibi düşün.
Nerede veya ne olduğu fark etmez. Orayı senin sorumluluğun farz et. Bir sokak köşesi, metro girişi, parkta bir ağaç.
Orayı temiz tut. Güzelleştir. Onu senin bir uzvun gibi kimliğinin bir parçası gibi düşün. Onunla evindeki bir şeymiş gibi
gurur duy (Johnstone, 2008:194).”
Auster’ın, yarattığı kurgu karakterlerin, ondan esinlenen
Sophie Calle’in, Ruppersberg, Annette Messager ve sokağı
değiştiren Oakoak’un çalışmaları naif ve boş işler gibi mi
geliyor? Oysa her gün elinizdeki cep telefonuyla benzer
sahneleri kaydediyor ve gösteriyorsunuz. Kişi, gündelik
hayatın basitliğinin içinde sıkıcı ayrıntılardan başka bir
şey barındırmadığını düşünüyorsa, neden bu ayrıntıları
filtrelendirip renklendirerek kendince temsiller yaratmayı
amaçlıyor? Neden kaydediyor, biriktiriyor ve paylaşıyor?
Gündelik hayata ilişkin gözlemlerin bu kadar da naif bir
kapsamda ele alınmaması gerektiğini örneklerken belki de
Lefebvre’in Gündelik Hayatın Eleştirisi’nde değindiği Jean
Marie Domenach’ın sözlerini yinelemekte fayda var:
“Analizlerimizde, gündelik hayatın bu dolaysız sınırlarının çizilmesi daha güç gerçekliğini fazlasıyla ihmal ettik;
Marksizmin, gündelik hayatın yabancılaşmasının somut bir
gözleminden -bu yabancılaşmayı ortadan kaldırmak amacıyla- yola çıktığını unutmayalım (Lefebvre, 2010:51).”
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ABSTRACT ÖZET
Giotto di Bondone; florentine painter and architect,
was the starter figure of Renaissance in Italy. His frescoes in the Arena Chapel at Padua have been accepted
as the most well known art works of the artist. In this
group of scenes the Wedding at Cana ; one of the story
of Jesus based on the Bible was commented several
times by several art historians such as Bedreddin
Cömert, Gertrud Schiller and Uşun Tükel in different
way. Now according to the new art historical research
and perspective regarding new types of reading of an
art work will be remarked again in order to point out
how Giotto showed out his reflection on this holy story
and also to question the early Renaissance art topics
in the history of art.
In this paper we will examine at first the coherence
between the historical reality of scene and the artistic
representation of the story. Then we will point out
some earlier comments on this scene by the help of
other artists such as Duccio di Buoninsegna, Giusto
de Menabuoi, Gérard David, Juan de Flandes, Jacobo
Tinteretto, Paolo Veronese’s works on the same story.
These examples will provide us to make a comparison
between not only the Renaissance art and Baroque age
but also to observe how such a problematic story had
been wiped during the time.
This research which gives us the opportunity to focus
again on Giotto’s Wedding at Cana within all problems
and art historical discords of it will be a sort of discussion on the new interpretation in front of the audience
who will have a chance to consider the relationship
between a holy subject and its artistic representation.
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Giotto di Bondone; the Florentine painter and architect.
According to Vasari’s biography of the artist he was born
in the village of Vespignano where his father who was a
farmer had several houses and pieces of land (Cömert,
2006, p.17). Giotto started his first artistic training in
Florence and most of his works were produced in this
famous city which is considered the birth place of the
Italian Renaissance.
Cimabue a well-known Florentine painter discovered
Giotto’s talents when he was a teenager. As he was too
young, Cimabue asked to father Bondone to allow his
son to train in painting. Finally, Giotto came to Florence and began to follow the art courses of Cimabue.
He realized his first art work at 1288 when he was 21
years old. It was the frescoing of the Upper Church of
St. Francesco in Assisi which he finished decorating in
1300. According to official city registration documents
one year later he married Ciuta di Lapo del Pela and
bought a house in Florence. Unlike many of his fellow
artists, he saved his money and he was considered a
rich man.
Giotto travelled to Rome since Pope Boniface VIII invited
many artists to commemorate the Holy Year1 in 1300’s.
The mosaic of Navicella2 in St. Peter Basilica of Rome
was made by Giotto. This huge mosaic describes the
holy story of Christ walking water.3 In 1305 and 1306 Giotto painted a notable series of 38 frescoes in the Arena
Chapel in Padua and few years later he worked for the
decoration of the Palazzo della Ragione (1309-1312).

return he died in Florence and he was buried in Santa
Reparata (January 8, 1337).
Wedding at Cana is the story of Jesus’s first public miracle; turning of water into wine. This miracle happens in
a wedding at Cana which is a small hill town in Galilee.
According to John’s Gospel, -indeed he is the sole disciple of Jesus who wrote about this wedding4- mother of
Jesus; Mary was there and his disciples were also present in this feast. Nevertheless, he did not write anything
about the identity of the groom nor the bride. According
to this account Mary remarked that there was no wine
and then she asked Jesus, and Jesus called servants
to fill water pots with water and serve them to the host
of the feast. Then, the ruler tasted the water but it was
miraculously transformed into wine.5
Consequently, fathers of church accepted this event
as the first public miracle of Jesus and moreover they
interpreted it as the first manifestation of the miraculous powers that he exercised (Lockyer, 1961, p.160).
Besides, it meant Mary’s power and maternal authority
was replaced by Jesus’ miracle. It was not only transformation of water into wine, but also being able to do
what he wants simply by his will, since he didn’t touch
any vessels.
However in this story which is considered as the first
public miracle of Jesus, there is not enough detail on

After 1312 Giotto became very famous in Florence and
in Italy. Especially Franciscan churches preferred Giotto
for decorative paintings in Assisi, Rimini, Florence and
Padua even in the Papal Church in Avignon. He also
worked in Napoli under the reign of King Roberto d’Angio in 1320’s, but all these art works did not survive. In
1334 he became the official responsible of the construction of the big Cathedral of Florence called Santa Maria
del Fiore. At the same year he drew architectural plans
of the Giotto Tower which was completed after his death.

4
5

The Bible, John’s Gospel, part 2, 1-11
The story of the wedding at Cana from the Bible:

[1]

And the third day there was a marriage in Cana of Galilee;
and the mother of Jesus was there:

[2]

And both Jesus was called, and his disciples, to the
marriage.

[3]

And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto
him, They have no wine.

[4]

Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee?
Mine hour is not yet come.

In 1336 for his last work Giotto went to Milan after his

[5]

His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto
you, do it.

[6]

And there were set there six waterpots of stone, after the
manner of the purifying of the Jews, containing two or three
firkins apiece.

[7]

Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And
they filled them up to the brim.

[8]

And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the
governor of the feast. And they bare it.

[9]

When the ruler of the feast had tasted the water that was
made wine, and knew not whence it was: (but the servants
which drew the water knew;) the governor of the feast called
the bridegroom,

[10]

And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth
good wine; and when men have well drunk, then that which is
worse: but thou hast kept the good wine until now.

[11]

This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and
manifested forth his glory; and his disciples believed on him.

*

History of Art PhD., Lecturer at Yıldız Technical University,
Istanbul

1

In Judaism and Christianity, the concept of the Jubilee is a
special year of remission sin and universal pardon. In Christianity, the tradition dates to 1300, when Pope Boniface
VIII convoked a holy year.
The Navicella (literally “little ship”) of St. Peter Papal Basilica in Rome, was a large and famous mosaic that attributed
to Giotto around 1305–1313. The commission was connected
with the Holy Year of 1300, and used to be dated closer to that
but is now usually regarded as having been produced after a
visit by Giotto to Rome in about 1310, in which he is presumed
to have created a cartoon for specialist mosaic-workers to
follow.
Jesus walking on water is one of the miracles of New Testament. (Matthew 14:22–33, Mark 6:45–52 and John 6:16–21.)

2

3

434

other people’s identities such as the host of the feast
and the bride and the groom. Even we do not even know
why Mary was there and why Jesus was invited with
his disciples, some art historians accept that marrying
couple were the relatives of Mary (Lockyer, p.160). Some
theologians agree with this idea but, we can not be sure
that if Giotto was really aware of this argument or of
what he knew about the subject.
According to Hieronymus the father of church, and
Legenda Aurea, this feast was for the marriage of John
and Maria Magdalena. However, in the Council of Trent
(16th century) this idea was discussed and refused
completely (Tükel, 1993, p. 534). On the other hand, Prof.
Tükel wrote that Giotto’s description in the Arena Chapel
in Padua, supports the idea that Prof. Cömert argued;
John is sitting just next to Jesus while Jesus consecrating the bride standing up in front of them (Cömert, p.
121). (Pic.1)
If we accept what Prof. Cömert commented on this
interpretation we should also emphasize that Jesus
is on the left side and John is next to him along with a
disciple figure (Cömert said that he is Simon Petrus).
Two unidentified sitting women are next to Mary who
is looking at the host of the feast while he is drinking a
goblet of wine. The other figures are the servants. On
the right hand side another female figure is filling water
into a water pot. When we look at the fresco again we
can easily remark that in a very domestic atmosphere
they are all in a hall of a house, sitting around a table
with an unusual position, for example Jesus is not in
the middle, and instead of him a woman is sitting in the
middle and looking at directly out of the composition.
It is sure that this figure is the most attractive figure
of this composition because of her central position,
gesture and red wearing. She really makes observers to
start looking over the scene. As the scene is organized
by Giotto we should consider that this woman in red is
placed just in the middle of the composition by the artist’s will and thereby, she divides the scene in two and
she gives a starting point for the audience to follow or
read the story step by step on the composition. That is to
say, we look at first at the woman in the middle, then we
turn to left since two nimbus attract our attention, then
our stare finds Jesus, and at that point another possibility occurs: Jesus does not consecrate the bride but he is
asking servants to fill water in water pots like it is written in the Bible. Because the figure which is considered
as the bride by Cömert, she is not the bride of Giotto.
This figure has the same robe with other servant moreover the idea of that Jesus consecrate the bride do not
give a powerful sense since, Giotto probably followed
order of events dealing with this story. That means from
a narrative perspective, Giotto tells us the story step by
step and our eyes follow the story like it is written in the
Bible. For instance, when we pass to the right hand side
of the scene, we see another servant is filling water pots
and finally the owner of the feast tasting the wine under

Mary’s look and her witness. Consequently, we come
back to the woman, and the story ends.
According to another art historian Gertrud Schiller, the
woman in red in the middle of the composition is the
bride, but he does not argue to support his opinion. As
to the groom he identifies him as John the evangelist
who is sitting next Jesus like Prof. Cömert. Norbert
Wolf; another art historian also mentions the bride as
the woman in the middle of the scene but, he does not
share any points to support his idea (Wolf, 2006, p.40).
Schiller discusses this story over an art historical and
iconographical point of view and tells that until Giotto,
this scene generally depicted in very simple way so the
main point of this scene was always the pots which were
filled water, nevertheless, over time other figures of the
story appeared; like Mary and the disciples (Schiller,
1969, p.162-164). However, in another edition dated in
1999 the book on Giotto called “Capella Degli Scrovegni” Enzo Carli describes the scene without the bride.
He also points out John standing next to Jesus as the
groom. Moreover he describes Jesus ordering servant
to fill pots (Carli, 1999, p.66).
Normally in a wedding story we should see two figures;
the bride and the groom in the same scene. But in this
depiction it is problematic to identify these two figures
as there is no one word in the bible about the existence
of the bride in this scene since the emphasis of this
story is on the miracle. After Giotto, the emphasis on the
miracle passed to description of the real wedding feast
like Tinteretto or Veronese for example.
When we look again at the woman in the middle who
attracts attention and certainly the watcher’s eye can be
considered as a representation figure of Mary’s remark
and also a moral figure who symbolizes female authority over the scene since Mary is already there before
Jesus and she requests him perform the miracle. The
citations below explain in a very simple way Mary’s and
Jesus’ role in this holy story:
“And the third day there was a marriage in Cana of Galilee;
and the mother of Jesus was there and when they wanted
wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no
wine. Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with
thee? Mine hour is not yet come. His mother saith unto the
servants, Whatsoever he saith unto you, do it.” (The Bible,
John’s Gospel, part 2, 1-11)

According to the order of the action written in the Bible
we would not be able to place the bride in this scene
moreover we can not explain the human identity of the
woman in red. But we can argue that if the figure in
front of Jesus is really the bride continuity of the story
breaks down. If we accept this woman as the bride, the
position and the powerful effect of the figure do not
mach the story. We can then argue that this woman in
red could represent Mary’s authority and dominance on
this story because Jesus who was not aware of his holy
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power yet he replied to his mother “what can I do? My
hour is not yet come” at the first step. There after Mary
encourage him by ordering servant to do what Jesus
will tell them. This action is the main point of this miracle and perhaps Giotto who always depicts the details
of stories very attentively related to the main source
especially the Bible or other gospels as a medieval
understanding and a very important custom of realizing
holy representations at his time, added this woman as
the main eye witness figure of the story symbolizing
also Mary’s contribution to the miracle.
As to the other painters’ description of the same story,
we see many differences in the sense of interpretation
of this scene. For example, in the following description
above we see at first that there is no bride in the composition. (Pic.2) Except servants, all of figures are around
the table which is depicted in incorrect perspective.
Secondly we see Jesus and Mary talking between them,
probably about lack of wine. On the left bottom corner
we see servants filling water and finally one of them
serves a glass of wine.
In Giusto de Menabuoi’s (1320-1391?) composition we
see a more crowded scene than Giotto’s. (Pic. 3) In this
scene we see at first Mary nearly in the middle of the
composition and at the corner of these two tables. She
also separates women and men of this scene. Then
we pass in front of the table and we see the servants
looking at Jesus and listening his order carefully.
Thirdly, 6 water pots attract our attention. A servant
is filling water in water pot but nobody looks at him.
Finally on the right side we see two men, one is drinking
wine while the other is holding a small carafe. All of the
figures sitting around the table are the eyewitnesses of
Jesus’ miracle. The background indicates a bigger hall
than other spaces we have seen before, like a hall in a
palace.
In another example from the Northern Europe dated 1500,
we see again the same story in a very different way. (Pic.4)
In a semi open space we see at first Mary located again at
the corner of the table. Different from other compositions
a young lady in red may be the bride sitting on the right
side of the table keeping an innocent expression in her
face. At the parallel of her face Jesus looking at noone,
makes a consecrating gesture. In this scene nobody drinks
the wine, but another man outside watches the scene.
Besides, different from the all other examples there is no
disciple figure or holy figure around the table whereas so
many women are in the composition. Most of them are in
prayer position which can be interpreted as the people’s
manifestation of belief in Jesus’ and his glory as it is written in the Bible.
In this scene we see the story very briefly: Mary and Jesus
are together. Two people are on the other side of the table
may be the groom and the bride looking at each other, and
a servant filling water in a water pot. (Pic.5) Again a man
standing outside is watching the scene. In this composition
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the story is very short and clear. The main idea of this
story is Jesus’miracle; transforming water into wine,
and that is all in the composition that we see.
As to Tinteretto, we see a crowded feast table in a huge
hall where we can not find Jesus easily, since he is
located at the rear side of the painting although he is
at the head of the table. (Pic.6) Because of this location
he has no contact with the servants. Additionally we do
not see any holy female figure that could be considered
Mary. However, on the front servants fill water and
serve wine with a very serious attitude. This depiction
gives us the wedding atmosphere and transformation of
water in to wine. No other theme or figure of the story
takes the place.
Finally we look at Veronese’s descriptions which are
examples from early Baroque and late Renaissance
period. (Pic.7) In this composition we see Jesus and the
man holding a goblet of wine at the same time. This can
be accepted as a very brief description of this story. But,
when we look at the other figures, we remark that the
weeding feast is in open air. Servants are on the right
and they are serving the wine.
In his second description Veronese created a very big
and colorful scene again in open air. (Pic. 8) Now, we
see more realistic wedding feast with lots of guest and
musicians which create this lively and splendid atmosphere. However we can not point out the groom or
the bride. Jesus is in the middle in red outfit with blue
shawl. Servants are in front of the table and filling the
pots. Many important figure of the Veronese’s time are
sitting around the table; kings, queens even Suleiman
the magnificent. On the left of the composition we see a
servant giving a goblet of vine to the man that should be
the host of the feast.
After all these examples which are chosen in order
to make a comparison between Giotto’s composition
and others, we should say at first that Giotto is the one
who followed the Biblical story from John’s gospel line
by line in his paintings. He has reproduced the same
scenes for many different biblical stories. For example the scene of “the way to Calvary” where Jesus is
depicted while he was carrying his cross. Although
this story says that Simeon carried his cross in three
gospels; Matta, Lucas and Marcos’s, Giotto preferred
to accept the writing of John that says Jesus carried his
cross (Kitab-ı Mukaddes; part of Yeni Ahit, 1991, p. 33,
54, 88, 115). Again in the story of “The merchants driven
out of the Temple” Giotto design his painting like it is
written only in John’s gospel (Kitab- Mukaddes, part of
Yahya İncili, p.94). It is certain that during the medieval
age all the depictions or descriptions of the holy stories
and figures had to follow the Bible or other holy writings
etc. in order to covey the holy stories to the common
people in a very direct and clear language. Besides that
sometimes we see some council decisions or religious
discourses which prevent artists to show their own in-

terpretation on theses holy scenes during the medieval
ages. However, starting with renaissance this attitude
has changed into more symbolic style since the artists
became freer in their work.
Our research helps us to show that Giotto who has been
accepted as the first of these artists of Renaissance
was also one of the last artists who followed the holy
sources. The difference of his works from others’ is his
stable obedience to the Bible and especially to John’s
gospel. For example the story of “Meeting at the Golden
Gate” Giotto directly emphasizes the couple Anna and
Joachim (the parents of Mary) who kisses each other
tenderly in front of the gate. (Pic.9) This fresco is dated
1304-6. Nevertheless few years later on, Fra Simone
Fidati an Agustinian preacher writing in Florence from
1333 to1338, he said in his work “L’ordine della vita
christiana” that “Married Couples should not touch one
another, neither seductively nor playfully, because this
puts the fire of desire in their flesh” (Millard, 1951, 26).
Thereby, other “meeting at the Golden Gate” descriptions always showed Anna and Joachim separately.
Only Giotto’s painting consistently followed the reality
of stories like it has been written in the Bible. As a final
word we should add that in Giotto’s painting the direct
connection with holy sources is visible even though he
succeeded in incorporating new figures to express the
moral of the subject like it has been explained in the
“Wedding at Cana” representation.
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PİCTURE LİST:

Pic.5: “The marriage Feast at Cana”, Juan De Flandes,
Metropolitan Museum of Art, New York, 1500
Pic.1: “The wedding at Cana”,
Giotto, fresco the Arena Chapel, Padua 1305

Pic. 6: “Marriage at Cana”,
Tinteretto, Santa Maria della Salute, Venice

Pic.2: “Wedding at Cana”, Duccio di Buoninsegna,
Museo dell’Opera del Duomo, Siena 1308-11
Pic.7: “The Marriage at Cana” Paolo Veronese
(1528-1588), Gemaldegalerie, Dresden, 1560

Pic.3: “Wedding at Cana”, Giusto de Menabuoi,
Baptistry Cathedral, Padua, 1376-78

Pic. 4: “The Marriage at Cana”, Gerard David,
Musée du Louvre, Paris, 1500
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Pic.8: “Marriage at Cana”, Veronese, Musée du Louvre, Paris (1563)

Pic.9: “Meeting at the Golden Gate”, Giotto, 1303-1305,
Arena Chapel, Padua
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ÖZET ABSTRACT
Fransızca maymun anlamına gelen “singe” kelimesinde türemiş olan singerie, maymunluk manasını
taşımaktadır. İnsanlar gibi giyinip, insanlar gibi
hareket eden maymunları gösteren singerie, özellikle
Rokoko döneminde Fransa’da ortaya çıkan dekoratif
resimler için kullanılan bir ifadedir. Fransız Rokoko
sanatçılarından Christophe Huet’nin Château Chantilly
ve Château de la Norville için yaptığı singerieler, bu
türün önemli örnekler arasında sayılabilir. Huet’nin
çağdaşlarından Jean-Pierre Chardin ve Jean-Antoine
Watteau da maymunları betimlemişlerdir. Resim yapan, heykel yontan, müzik çalan, dans eden ya da balık
tutan maymunlar, izleyiciye ılımlı bir hiciv sunmaktadır.
Ancak singerie, Rokoko döneminden önce ve sonra
da, sanat tarihinde dikkat çeken bir resim türüdür.
Rönesans döneminde, Flaman ressam Pieter van der
Borcht, singerie örnekleri vermiştir. 17. yüzyılın ortasında, kuzey Avrupa ülkelerinde singerie yaygınlaşmıştır. Flaman Barok sanatçılar Genç David Teniers,
Ferdinand van Kessel ve Genç Frans Francken’in
resimlerinde maymunlar çeşitli insani pozlara bürünmüştür. 19. yüzyıl ressamlarından Fransız Alexandre
Gabriel Decamps ve İngiliz Sir Edwin Henry Landseer
de, çeşitli tuvallerinde maymunları betimlemişlerdir.
Pek çok ressamın hayvanlara ilgi duyduğu, hatta bazı
sanatçıların “hayvan ressamı” olarak anıldığı görülmektedir. Kediler, köpekler, atlar, kuşlar ve vahşi
hayvanlar, tuvallere yansımıştır. Ancak maymunların,
insana en yakın hayvan olarak değerlendirildiği,
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bu nedenle insan rollerinde gösterildikleri söylenebilir. İnsan ile maymunu birbirine yakınlaştıran
singerieler, insanla ilgili derin gözlemler sunan, insanı
bireysel ve toplumsal olarak eleştiren, hiciv yoluyla
hem gülümseten hem de düşündüren eserlerdir.
Singerie which means monkey tricks comes from the
French word “singe” for monkey. The term singerie
which shows monkeys acting like humans in human
clothes is used especially for decorative paintings
in the French Rococo. Singeries that French Rococo
artist Christophe Huet made for Château Chantilly and
Château de la Norville can be considered among the important examples of this type of painting. Monkeys that
paint, sculpt, make music, dance or go fishing, presents
a mild satire.

maymunları ve egzotik Çin öğelerini katmıştır. Bérain’in
eserleri, fayanstan aynaya, gümüşten kilime tüm dekoratif sanatları etkilemiştir. Singerie, iç mekân tasarımında, çok önem kazanmıştır. Fransa’ya özgü olan bu
dekorasyon anlayışını İngiltere’ye taşıyan, 1745 yılında
Oxfordshire’daki Kirtlington Park isimli kır evindeki
Maymun Odası’nı (Monkey Room) tasarlayan yine Fransız bir usta, Andien de Clermont (1716-1783) olmuştur
(Campbell 2006, 358-359).
Kuzey Rönesansı’nın temsilcilerinden biri olan Flaman
sanatçı Pieter van der Borcht (1540-1608), 1585 tarihli
Yuva adlı gravüründe (Resim 1), öğretmenlerin ve
bebeklerin maymun olduğu kalabalık ve hareketli bir
yuvayı betimlemiştir.

However singerie can also be seen before and after the
Rococo period. Flemish Renaissance artist Pieter van
der Borcht created singeries. Singeries were becoming
widespread in northern European countries, towards
the middle of the 17th century. Flemish Baroque artists
such as David Teniers the Younger, Ferdinand van Kessel and Frans Francken the Younger, depicted monkeys
imitating human behavior. French painter Alexandre
Gabriel Decamps and English painter Sir Edwin Henry
Landseer among the 19th century artists, showed monkeys in human roles on several canvases.
It can be seen that many artists are interested in depicting animals, insomuch that some artists are considered
as “animal painters”. Birds, cats, dogs, horses and wild
animals have been picturised. It can be concluded that
monkeys are shown in human roles, because they are
the animals closest to human beings. Singeries that get
humans and monkeys closer to each other, are artworks
that provide deep observations about people, make
comments on human life on personal and social levels
and make the viewer both laugh and think at the same
time with humour.

Avrupa Resim Sanatında Singerie:
Maymunluk anlamına gelen singerie, Fransızca maymun manasını taşıyan “singe” kelimesinden türemiştir.
İnsan rollerine bürünen ve onlar gibi giyinen maymunları betimleyen singerienin kökeni Ortaçağ el yazması
kitaplara kadar uzanmaktadır. Ancak singerie terimi,
özellikle rokoko döneminde, Fransa’da gerçekleştirilen
dekoratif resimler için kullanılmaktadır (Chilvers 2009,
653).
Ortaçağ’dan bu yana, insanoğlunun basit ve temel
yönlerini hicvetmek için değerlendirilen maymun figürü,
17. yüzyılın sonuna doğru, 14. Louis’nin hizmetinde
çalışan ressam ve tasarımcı Jean Bérain’in (1637-1711)
işlerinde daha zarif bir şekilde yer almaya başlamıştır.
Bérain, Rönesans süsleme anlayışına yeni bir incelik ve
mizah getirmiş, kuşların ve fantastik figürlerin arasına
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Resim 1: Pieter van der Borcht, Yuva, 1585, kağıt üzerine gravür,
25,4 x 32,7 cm, Harvard Art Museums, Cambridge.

Genç Jan Brueghel (1568-1625), Lale Çılgınlığı (yakl.
1640) adlı eserinde (Resim 2), dönemin laleye olan
tutkusu yansıtmıştır. Resmin sol tarafında, bir maymun
çiçek açan laleleri gösterirken, bir diğeri bir elinde lale
diğerinde ise bir para kesesi taşımaktadır. Belindeki
kılıçtan yüksek sınıfa mensup olduğu anlaşılan bir
maymun da elinde ender bulunan lalelerle ilgili bir liste
tutmaktadır. Çiçek soğanları değerlendirilmekte, para
sayılmakta ve zengin bir ziyafet sofrasının keyfine varılmaktadır. Brueghel, 16. yüzyılın ilk yarısında Hollanda’yı
etkisi altına alan lale çılgınlığıyla ve spekülatörlerin
akılsız maymun gibi halleriyle dalga geçmektedir. Resimdeki meyhane, “Den Viceroy” adını taşımakta ve Viceroy adı verilen çok değerli bir laleyi hatırlatmaktadır.
Lale çılgınlığının doruk noktasında, 1637 yılının Şubat
ayında, bir Viceroy soğanı, başarılı bir zanaatkârın yıllık
gelirinin 10 katına alıcı bulmuştur. Bu tarihten sonra,
lale soğanının spekülatif fiyatlandırılması sona ermiştir.
Genç Brueghel, tarihsel anekdotlarla ahlakî hicvi bir
arada sunarak, çağının janr resim ustalarına yakışır bir
eser ortaya koymuştur (www.christies.com, erişim 26
Aralık 2014).

öğrencilerden biri cezalandırırken görülmektedir. Diğer
bir öğrenci ise, arkadaşını savunmaya çalışırken betimlenmiştir. Sınıfın geri kalan öğrencileri ise, masalarının
başında ellerinde defterleriyle oturmaktadırlar. Ancak
bir kısmının dikkati dağılmış, gözlerini cezalandırma
sahnesine çevirmişlerdir. Sanatçı birkaç kez ele aldığı
maymun okulu temasıyla, maymunlar gibi ancak öğrendiklerini tekrar edebilen öğrenciler yetiştiren eğitim
sistemine eleştiri getirmek istemiştir (www.museodelprado.es, erişim 14 Kasım 2014).

Resim 2: Genç Jan Brueghel, Lale Çılgınlığı, yakl. 1640,
Frans Hals Museum, Haarlem.

Flaman Barok resminin önemli isimlerinden biri olan
Genç Frans Francken (1581-1642), sanatçı bir ailenin en
tanınmış üyesidir. Tarihsel, mitolojik ve alegorik eserler
üretmiş olan sanatçı, maymun mutfakları adını taşıyan
ve maymunları insanların ahlaksız hareketlerini yaparken gösteren resimleriyle, bir sonraki Flaman sanatçı
kuşağını etkilemiştir (www.getty.edu, erişim 18 Kasım
2014).
Genç David Teniers’in (1610-1690), yaklaşık 1645 yılında
gerçekleştirdiği Maymunlar Mutfakta adlı resmi (Resim
3), Genç Francken’in etkilerini taşımaktadır. Maymunların kıyafetleri ve statülerindeki farklılıklar, resme
zengin anlamlar katmaktadır. Taburenin üzerinde duran
maymun, insan toplumlarındaki sosyal hiyerarşinin
parodisini sunmaktadır (O’Neill 1988, 116). Resmin ortasında yer alan maymun grubunun önündeki elmalar, ilk
günahı hatırlatmaktadır. Başka bir maymun tek başına
masada oturmuş şarap kadehine uzanmaktadır.

Resim 4: Genç David Teniers, Maymunlar Okulda, yakl. 1660, tuval
üzerine yağlıboya, 25 x 34 cm, Museo del Prado, Madrid.

Özellikle 18. yüzyılda yaygınlaşan singerie, pek çok
rokoko sanatçısının yaratımlarına esin kaynağı olmuştur. Antoine Watteau (1684-1721), Kuzey Rönesans resim
geleneğine ilgi duyan ve Genç Teniers’in eserlerinden
ilham alan Fransız sanatçılardan biridir. Watteau,
1700’lerin başında biri resim yapan diğeri heykel yontan
sanatçı maymunları betimleyen iki eser üretmiştir.
Maymun Ressam (yakl. 1710) adlı eseri, büyük olasılıkla
bir otoportredir, çünkü maymun ressam Watteau’ya ait
bir resmin asılı olduğu duvarın altında oturmaktadır. Bir
elinde palet tutan maymun, başını diğer eline yaslamış,
resim sanatının doğası üzerine düşünüyor gibi görünmektedir. Maymun Heykeltıraş (yakl. 1710) (Resim 5) adlı
resim ise, daha çok hareket içermektedir çünkü maymun, tarih musası Clio gibi görünen bir büstün üzerinde
çalışmaktadır (Weston 2009, 53).

Resim 3: Genç David Teniers, Mutfakta Maymunlar, yakl. 1645, tuval
üzerine yağlıboya, 36 x 51 cm, The Hermitage, St. Petersburg.

Genç Teniers, Maymunlar Okulda (yakl. 1660) adlı eserinde (Resim 4), neşeli ve hareketli bir maymun okulunu
hayal etmiştir. Maymun okulunun maymun öğretmeni
443

için yaptığı duvar resimlerinden biridir. Konser, Piknik,
Balıkçı, Ressam ve Heykeltıraş isimlerini taşıyan diğer
resimler de başarılı singerie örnekleri olup, maymunları çeşitli rollerde gösterirler. Huet, Singerie: Dans adlı
resminde güzel bir manzaraya açılan bir avluda eğlenen
maymunları betimlemiştir. Sol köşedeki masada beş
tane maymun içki içmekte, hatta bir tanesi avlunun
ortasında dans eden zarif maymun çiftinin onuruna
kadehini kaldırmaktadır. Güzel giyimli çift, flüt ve keman
çalan arkadaşlarının melodilerine kulak vererek ustalıkla dans etmektedirler.

Resim 5: Antoine Watteau, Maymun Heykeltıraş, yakl. 1710,
tuval üzerine yağlıboya, 21 x 22 cm, Musée des Beaux-Arts, Orléans.

Jean Siméon Chardin (1699-1779) Antikacı Maymun
(1726) (Resim 6) adlı resminde, büyüteçle elindeki madalyonu inceleyen bir maymunu betimlemiştir. Chardin’in, 1740 yılındaki Salon Sergisi’nde Maymun Ressam
(1739-1740) adlı eseriyle birlikte sunduğu bu resim,
çağdaşları Watteau, Nicolas Lancret (1690-1743) ve
Christophe Huet (1700-1759) gibi Genç Teniers’ten etkilendiğini göstermektedir. Chardin, tüm kariyeri boyunca
koleksiyonculara ironik bir şekilde yaklaşmıştır (www.
louvre.fr, erişim 30 Aralık 2014).

Resim 6: Jean Siméon Chardin, Antikacı Maymun, 1726, tuval üzerine
yağlıboya, 64 x 81 cm, Musée du Louvre, Paris.

Huet’nin yaklaşık 1739 yılına tarihlenen Singerie: Dans
adlı resmi (Resim 7), sanatçının Château de Chantilly
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Resim 7: Christophe Huet, Singerie: Dans, yakl. 1739, tuval üzerine
yağlıboya, 92 x 144 cm, National Gallery of Art, Washington.

Huet, 1737 yılında, Chantilly Şatosu’nda (Château de
Chantilly), Büyük Singerie (Grand Singerie) (Resim 8)
ve Küçük Singerie (Petite Singerie) adı verilen iki odayı
resimlerle donatmıştır. Huet, adına rağmen küçük ve
özel bir oda olan Büyük Singerie’de, tavanı, kapıları ve altı
duvar panosunu, insan gibi davranan ve onlar gibi giyinmiş
maymunları, Çinli figürler ve zarif kadınların eşliğinde
betimlemiştir. Şatonun o dönemdeki sahibi Bourbon Dükü
ve Condé Prensi olan Louis Henri’nin siparişi üzerine
gerçekleştirilen kompozisyon, karmaşık bir ikonografi
sunmaktadır. Bilim ve sanat dünyasının, beş duyunun
ve dünyanın çeşitli bölgelerinin betimlendiği resimlerin
arasında, dükün kendisi de bir simyacı olarak görünmektedir. Simyacının çeşitli aletlerle altın üzerinde çalışması
görme, müzisyenler duyma, bir leydiye mektup uzatan
maymun dokunma, bir leydiye tütsü tutan maymunlar
koku, sıcak çikolata ve çay kupası ise tat alma duyusunu temsil etmektedir. Amerika tüylü bir başlık giyen
kadınla, Avrupa koku süren kadınla, Asya Çinli figürlerle
ve Afrika simyacıyla gösterilmiş, dünyanın bölgeleri
bu şekilde canlandırılmıştır. Şatonun zemin katında,
1735 yılında gerçekleştirilen, büyüğünden daha şakacı
motiflerle bezenmiş Küçük Singerie yer almaktadır. Bu
odanın teması dört mevsim olarak belirlenmiştir. Condé
üniformasının renklerinde giyinmiş olan maymunlar,
yazın yüzerken, sonbaharda kart oynarken ve avlanırken
görünmektedirler (Thomas 2012).

varlığı, sanat uzmanlarının bu manzara resminin özgünlüğü ve değeri hakkında yorum yapmak için geldiklerini
düşündürmektedir (Salinger & Sterling 1966, 31). Sanatçının maymunlara olan ilgisi, Maymun Ressam (1833)
ve Müzisyen Maymunlar (yakl. 1836) gibi daha önceki
yıllarda gerçekleştirdiği resimlerde de dikkat çekmektedir. Fransız yazar Alexandre Dumas (1802-1870), 1839
tarihli Kaptan Pamphile adlı romanında, Decamps’ın
atölyesinde çeşitli hayvanlar beslediğini anlatmış; Tom
isimli bir ayı ve Paris Operası’ndaki bir balerinin adını
taşıyan kurbağanın yanı sıra sanatçının Jacques adını
verdiği bir maymundan söz etmiştir (Ausoni 2008, 202).

Resim 8: Christophe Huet, Büyük Singerie, 1737,
Chantilly Şatosu, Chantilly.

19. yüzyılda da maymunların resim dünyasına insan kılığında girdiği örnekler göze çarpmaktadır. İngiliz ressam
Sir Edwin Henry Landseer (1802-1873), Dünyayı Gören
Maymun (1827) adlı resminde (Resim 9), elinde bastonu
ve başında şapkasıyla şık bir maymunu vahşi hemcinsleri arasında göstermiş, medeniyet ve doğa arasındaki
ilişkiye gönderme yapmıştır.

Resim 10: Alexandre Gabriel Decamps, Bilir Kişiler, 1837, tuval üzerine yağlıboya, 46,4 x 64,1 cm, Metropolitan Museum of Art, New York.

Resim 9: Sir Edwin Henry Landseer, Dünyayı Gören Maymun, 1827,
tuval üzerine yağlıboya, The Guildhall Art Gallery, Londra.

Fransız sanatçı Alexandre Gabriel Decamps (18031860), 1837 tarihli Bilir Kişiler adlı resminde (Resim 10),
zarif giyimli sanat uzmanı maymunları, Barok ressamlar Nicolas Poussin (1594-1665) ya da Gaspard Dughet
(1615-1675) tarzında yapılmış bir manzara resmini değerlendirirken betimlemiştir. Tuvalin sağ üst köşesinde
yer alan etiket, eserin satılık olduğunu göstermektedir.
Nitekim, yerde sayfaları açık bir şekilde duran defterin

Pek çok ressamın hayvanları ilgiyle izlediği, onların
hem anatomik hem de karakteristik özelliklerinden
etkilendikleri görülmektedir. Köpekler, kediler, kuşlar, atlar ve doğanın içinde yaşayan vahşi hayvanlar,
tuvallerde yansıtılmıştır. Ancak maymunların, insana
olan benzerlik ve yakınlıkları nedeniyle, diğer hayvanların arasından sıyrılıp, özel bir yere sahip oldukları
ifade edilebilir. Sanat tarihinin çeşitli dönemlerinde,
sanatçıların insan yaşamının farklı yönlerini eleştirmek
ve hicvetmek için maymunları insan kılığında betimledikleri dikkat çekmektedir. Ticaret, eğitim ve sanat gibi
meslek alanları, av, piknik, dans ve konser gibi eğlence
saatleri, ironik bir yaklaşımla gözler önüne serilmiştir. Sanatçıların, kendi yaşamlarını, bizzat içinde var
oldukları sanat dünyasının ilginç öğelerini de maymun
imgesini kullanarak değerlendikleri izlenebilir. Ressam
ve heykeltıraşları maymun olarak betimleyip, resim ve
heykel yaratma süreçlerini sorgulamış, maymunların
taklitçi özelliklerini hatırlatıp, sanatçının doğayla kurduğu ilişkiyi ve onu taklit etme tutumunu irdelemişlerdir.
Koleksiyoncuları ve sanat uzmanlarını maymun olarak
gösterip hicvetmiş, insanları hem gülümseten hem de
düşündüren eserler yaratmışlardır.
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ÖZET ABSTRACT
Görsel sanatlar dersi öğrenme alanlarından Görsel
Sanatlarda Biçimlendirme başta olmak üzere Görsel
Sanat Kültürü ve Müze Bilinci alanlarının kazanımlarının büyük bir çoğunluğu uygulama aşamasında elde
edilen kazanımlardır. Kırk dakikalık ders sürecinin
kısa bir bölümü konunun anlatılması ve teorik bilgi
paylaşımı olarak işlenirken kalan daha büyük bölümünde uygulama yapılmaktadır. Dersin yıllık planında
ise daha önce öğretmen tarafından belirlenen konular
yer almaktadır. Öğrenciye verilmesi amaçlanan kazanımlar doğrultusunda yaptırılacak etkinlik isimleri
belirlenmiştir. Derste amaca yönelik gerekli bilgiler
verildikten sonra öğrenciden bu konuda çalışma yapması beklenmektedir. Oysa öğrencinin kendi konusunu
kendisinin belirlediği etkinlikler yok denecek kadar
azdır.
Bu araştırmanın amacı, çocukların resim yapmak için,
bir başkası tarafından belirlenen bir konu üzerine
çalışmayı mı yoksa tamamen kendi belirledikleri bir
konu üzerine mi çalışmayı tercih ettiklerini nedenleriyle tespit etmektir. Bu amaçla araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme
formu ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubunu, Adana’daki bir ortaokulun 6. sınıfına
devam eden, aynı şubeden 12 yaş seviyesindeki 9 kız,
11 erkek 20 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama, 40’ar
dakikalık iki farklı ders süresinde gerçekleştirilmiştir.
Birinci derste çocuklardan kendilerinden istenen bir
konuyu resmetmeleri, ikinci ders ise kendi istedikleri
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bir konuyu resmetmeleri ve ikisinde de kendi belirledikleri aynı resim malzemesini kullanarak yapmaları
istenmiştir. Son çalışmanın ardından hangi uygulama
türünü, neden tercih ettikleri, çocuklara yöneltilen
soruya verdikleri yanıtlarla tespit edilmiş, çocukların
çoğunun başkası tarafından verilen konuyu resmetmeyi tercih ettiği sonucuna varılmıştır.
The most of the gains of the Visual Art Culture, Museum
Culture and, especially Forming in the Visual Arts are
the gains which received in the following rank. While
the short of the 40th minuted lesson is practised giving
information and sharing theoric information; the rest is
passed with practising. In the yearly plan of the lesson,
the subjects choosen by the teacher is worked. The exercises’ names have been determined at first. After the
information that necessary for lesson’s aim is given, the
teacher expects to practice from stodents. However, the
exercises that chosen by student are very little.
This research’s aim determines to children painting
preference: painting on given subject or painting on
their own subject. With this aim in the research, it has
been used planned regatiation form and analysis of content which is from qualitative tecniques. The research
group was formed by 12 years old, 9 girls and 11 boys
student group that studying at 6th grade in any school in
Adana. The application was carried out in 40th minuted
lessons. In the first lesson, it has been wanted from
children to paint a subject given them, and in the second
lesson, the subject that they chosen have been painted.
Meanwhile, they used the same materials that chosen
by themselves in both paintings. After last study, the
question why they prefer that study kind has been determined by the answers given the questions by children
and it is concluded from the answers of children that
children prefered the painting given anybody else.

Giriş
Resmin oluşum sürecinde, uygulama aşamasından önce
biçimi oluşturacak kompozisyonun belirlendiği düşünsel
süreç, kimi zaman çok kısa olurken, kimi zamansa çok
sancılı, kişiye sıkıntı veren bir süreçtir. Foto-gerçekçi
çalışan bir ressam için yapacağı resmin kompozisyonu,
karşısında hazır olduğundan resmi yapmadan önce,
düşünsel anlamda fazla zaman kaybetmeyebilir, bunun
yanı sıra sanatsal yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı,
kompozisyonda yer alan her elemanın üzerinde ayrıntılı
düşünülerek resme yerleştirildiği çalışmalar da vardır.
Konu seçimi, resmin uygulama aşaması öncesi kişiye
yön verecek önemli bir karardır.
Görsel sanatlar dersinde yaptırılan resim çalışmalarının büyük çoğunluğu, konusunu ilkokulda sınıf öğretmenin, ortaokul ve lisede görsel sanatlar öğretmeninin belirlediği çalışmalardır. Bu konuları, eğitim-öğretim yılı
başlangıcında dersin yıllık planında yer alan konularla
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birlikte, öğretmenin plan dışında o an belirlediği bir
etkinlik de oluşturabilir. Bazen de öğretmen, herhangi
bir konu vermeden, çocukların tamamen kendi düşünceleri doğrultusunda bir resim yapmalarını isteyerek
onları serbest bırakır. Resmin konusunun belirlendiği
bu tür uygulamalarda çocukların seçimleri değişkenlik
gösterebilir. Bazı çocuklar resim yapmak için öğretmenin bir konu belirlemesini bekler ve verilen konu ile ilgili
bir kompozisyon kurarak resim yapmak isterken, bazı
çocuklar da kendi düşünüp seçtiği bir konuyu resmetmeyi tercih eder. İki durumda da çocuğun yaratıcılığı
devreye girer. Konuyu ister kendi belirlemiş olsun, ister
bir başkası, bir modele bakarak çalışmıyorsa hayal
gücünden ne derece yararlandığı önemlidir.
Yaratıcılık, zeka gibi genetik ve geliştirilebilen bir
olgudur. Fakat bilinenin aksine zeki olan bir kişi aynı zamanda yaratıcı olmayabilir. “Araştırmalarda görülmüştür ki, sınavlarında başarılı ve zeka testlerinde yüksek
düzeyde puan alan kimi öğrenciler, çeşitli alanlarda
özgün, yeni düşünceler ortaya atamamışlardır” (San,
2004, s. 20). Oysa yaratıcı kişileri, diğerlerinden ayıran
belirgin özellikler vardır. Yılmaz (2009, s. 20), yaratıcı
bireyi şöyle tanımlamıştır: “Çeşitli sanat etkinlikleri ve
deneylerde farklı yöntem ve araçları kullanarak orijinal
sonuçlara ulaşır. Yapılanları kopya etmez, ilginç şeyler
yaratır”. Zihinlerinde olay ve durumlara karşı yürüttükleri fikirlerde daha farklı düşünceler geliştirebilirler. O
halde yaratıcı kişilerin hayal gücünün de gelişmiş olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. “Yaratıcı süreç, aynı
zamanda hayal gücü ve analiz yeteneğinin bir dengesidir
ve harekete geçebilme yetisini ve fikirlerin uygulanabilirliğini gerektirir” (Bayraktar, 2012, s. 5). Bu durum,
sanatsal yaratıcılığı da etkiler.
Sanatsal yaratma süresince bilişsel, duyuşsal ve devim
duyusal güçler birlikte çalışır. Bu güçlerin kimi zaman
biri, ötekinin önüne geçebilir. Örneğin, doğrudan gereç
üzerinde çalışma, gerecin biçim alma olasılıklarının keşfi,
önce devim duyusal, sonra duyuşsal ve ardından bilişsel
gücü harekete geçirirken, kimi zaman bir nesne, bir olay,
bir sanat yapıtı salt duyuşsal gücü harekete geçirerek kişiyi
tasarıma yöneltebilir (Kırışoğlu, 2009, s. 90).

Çocuk resimlerine bakıldığında aynı konu üzerinde,
aynı yaş grubunda, aynı sosyo-ekonomik düzeyde ve
hatta aynı cinsiyette olsalar dahi çok farklı resimlerin
yapıldığı görülebilir. Bunda, çocuğun hazırbulunuşluk
düzeyi, aile ilişkileri, o anki psikolojik durumu ve sahip
olduğu yaratıcılığın etkisi büyüktür. Artut’a göre (2004,
s. 178) “aşırı koruyucu aile çocuklarının da yaratıcı olma
şansları daha azdır”. Bu şekilde sadece okulda değil,
çevresel faktörlerden de çocuğun yaratıcılığı olumsuz
etkilenebilmektedir. “Çocukların sanat yaklaşımındaki
özgürlük, merak ve macera duygusu bir kez bastırılırsa
tekrar öğrenilmesi kolay olmaz. Çocuk sanatı bir kere
kopya çalışması gibi görmeye başlarsa, yenilikçi sanat
üretiminde ve bağımsız düşünmede esas olan yaratıcı
ruhu tekrar yakalaması hiç de kolay olmaz” (Striker,
2005, ss. 11, 12). Bu noktada öğretmenlerin çocukları

sanatsal deneyimleri için doğru yönlendirmeleri çok
önemlidir.
San (2003, s. 142), Almanya’daki pedagojik idealin “ya
ders süresi ve dersin gelişimi ve teması öğrenci tarafından saptanmakta ya da hangi malzemeyle uğraşılıp
çalışılacağı tümüyle ve yalnızca çocuğa” bırakılan
yöntemi savunduğunu belirtmiştir. Ülkemizdeki eğitim
sisteminin alt yapısı böyle bir ideali gerçekleştirmek için
yeterli değildir. Bu sistem ve özellikle de görsel sanatlar
dersinin haftada 40 dakikadan ibaret olması, öğretmenin sınırlarını zorlamasını gerektirmektedir. “Günümüzde görsel sanatlar öğretmeni tüm öğrencilerini yaratıcı
düşünme ve uygulamalara yönelten bir sanatçı, görev
aldığı eğitim kurumunun sanat danışmanı, iletişim
tasarımcısı, sahne tasarımcısı, fotoğrafçısı, dekoratörü ve masaüstü yayıcısı ya da grafikeri gibi donanımlı
olmak zorundadır” (Ayaydın & Mercin, 2013, s. 6). Devlet
okullarında fiziksel ortamın yetersizliği de öğretmenin
yükünü arttırır ve çevresindeki tüm görsel elemanları ve
ortamı sanatsal uygulamalar için elverişli hale getirmesini gerektirir. “Her şey çocukta düş gücünü ve yaratıcılığı geliştirmeye yönelik değerlendirilir” (Kırışoğlu,
2005, s. 19). Çünkü sağlıklı bir çalışma ortamında
“önemli olan çocuktaki anlatım dürtüsünü harekete geçirmektir” (Ünver, 2011, s. 42). Sonrası çocuk için daha
kolay olacaktır.

Amaç
Bu araştırmanın amacı, çocukların resim yapmak
için, bir başkası tarafından belirlenen bir konu üzerine
çalışmayı mı yoksa tamamen kendi belirledikleri bir
konu üzerine mi çalışmayı tercih ettiklerini nedenleriyle
tespit etmektir.

Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden yapılandırılmış görüşme formları ve içerik analizi uygulanmıştır. Araştırma grubunu, Adana’daki bir ortaokulun 6.
sınıfına devam eden, aynı şubeden 12 yaş seviyesindeki
9 kız, 11 erkek 20 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama,
40’ar dakikalık iki farklı ders süresinde gerçekleştirilmiştir. Birinci derste çocuklardan kendilerinden istenen
‘En sevdiğim Hayvan’ konusunu resmetmeleri, ikinci
ders ise kendi istedikleri bir konuyu resmetmeleri ve
ikisinde de kendi belirledikleri aynı resim malzemesini kullanarak yapmaları istenmiştir. Son çalışmanın
ardından hangi uygulama türünü, neden tercih ettikleri,
öğrencilere hazırlanan formlara verdikleri yanıtlarla
tespit edilmiştir.

Sanat eğitimcisi Viktor Lowenfeld’in öğretmeni Franz
Çizek, “Rousseau’nun, öğrencilerin kendi hallerine bırakıldığında daha iyi gelişecekleri inancına kadar giden
romantik düşüncelerinden kaynaklanan bu anlayışla
görsel sanatlar eğitiminin amacının öğrencilerin bir
sanatçı olarak yetiştirilmesi olmadığını, onların yaratıcı
güçlerini ortaya koymak olduğunu savunmuştur”
(Özsoy, 2007, s. 157). Ancak belirli bir konu etrafında
çalışmanın da çocukların yaratıcılıklarını olumsuz
etkilediği söylenemez, bu araştırmaya açık bir konudur.
Görsel sanatlar öğretmenlerinden beklenen, öğretmen
kılavuz kitabında “çocuklar sevmedikleri, istemedikleri,
yeterince motive edilmedikleri bir konuda çalışmaya
zorlanmamalıdır” (Peşkersoy & Yıldırım, 2013, s. 15)
şeklinde açıkça belirtilmiştir.

Problem
Çocuklar açısından bakıldığında resmin oluşum
sürecinde öğretmenin fikir verdiği bir resim üzerinde
çalışmak mı ya da tamamen konu seçiminde de serbest
oldukları tamamen bağımsız hareket ettikleri bir çalışma yapmak mı daha çok tercih edilen bir durumdur?
Bu durum çocukların sanatsal yaratma sürecini nasıl
etkilemektedir? Bu soruların cevabının, görsel sanat
eğitimcilerinin dersi işleme biçimlerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Bulgular
Tablo 1
Resmin Oluşum Sürecinde Çocukların Tercihleri
Öğretmen tarafından verilen konuyu resmetmeyi tercih edenler

Kendi belirledikleri konuda
resim yapmayı tercih edenler

f

%

f

%

Özgürce düşünebilme

-

-

6

30

Akla bir şey gelmemesi

4

20

-

-

Öğretmenin daha iyi konu seçmesi

4

20

-

-

Öğretmenin söylediği konuyu
resmetmenin daha kolay olması

3

15

-

-

Kendi belirledikleri konuyu resmetmenin
daha kolay olması

-

-

2

10

Kendine daha çok güvenme

1

5

-

-

TOPLAM

12

60

8

40

Tercih etme nedenleri

Tablo 1’e bakıldığında çocukların %60 gibi büyük bir
çoğunluğunun öğretmen tarafından verilen konuyu
resmetmeyi tercih ettiğini, buna neden olarak %20’sinin
kendi başına düşündüğünde aklına bir şey gelmemesini,
%20’sinin öğretmenin seçtiği konunun daha iyi olmasını,
%15’ünün öğretmenin verdiği konuyu resmetmenin daha
kolay olmasını ve %5’inin ise kendi belirlediği konu hakkında kendine güvenmemesini öne sürdüğü görülmektedir. Kendi belirledikleri konuda resim yapmayı tercih
edenlerin oranı ise 20 çocukta %40’tır. %30’unun özgürce düşünebilmeleri, %10’unun ise kendi belirledikleri
konunun daha kolay olması nedeniyle kendi konularını
resmetmeyi tercih ettikleri görülmektedir.

Sonuç ve Öneriler
Görüşme formlarının analizinden elde edilen bulgulara
göre resmin oluşum sürecinde çocukların çoğu kendi
belirledikleri bir konu üzerinde çalışmak yerine başkası
tarafından verilen bir konuyu resmetmeyi tercih etmiştir. Bunu belirleyen önemli nedenler arasında resim
yapmak için akıllarına bir şey gelmiyor olması, başkasının daha iyi resim konusu bulması ve resmin düşünce
aşamasını başlatan konunun başkası tarafından bulunmasının onlar için bir kolaylık olduğu görülmektedir.
Yaratıcı çocuklar için konu seçimi ve üzerine düşünme
zor bir süreç olarak algılanmamakta ve onların bu aşamada daha çabuk karar verip resme başladığı gözlem452

lenmektedir. Her ne kadar uzmanların birçoğu, çocukların yaratıcılıklarını köreltmemek adına konu seçiminde
özgür bırakılmalarını savunsa da, konu sınırlamasının
da resmi yapılacak şey üzerine daha fazla yoğunlaşmayı
sağladığı söylenebilir.
Özellikle kararsız öğrenciler için, ders süresinin de kısa
olması nedeniyle, çalışmaların tamamlanmış olması
açısından başkası tarafından belirlenen bir konu üzerinde çalışmaya başlamak, onların düşünce aşamasında
kaybedecekleri zamanın önüne geçmektedir. Bu nedenle çoğu çocuk tarafından tercih edilmektedir. Ancak
resmin düşünsel boyutu olan konu seçimi ve kurgu da,
resmin uygulanması aşaması kadar önemlidir. Hayal
gücü ve sanatsal yaratıcılık bu aşamada devreye girer.
Bu yüzden çocukların farklı bakış açıları ve düşünce
biçimleri geliştirmelerinin önüne geçecek yönlendirmelerden kaçınılmalıdır. Bu amaçla sadece onlara ipucu
vermek ve yeni kapılar aralamak için açık uçlu ifadelerle
bir olgu üzerinden fikir yürütmeleri sağlanabilir.
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ÖZET ABSTRACT
Amaç: Bu çalışmanın amacı, 2013 yılına kadar tipografi
alanında yapılmış ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK)
Tez Merkezine kayıtlı lisansüstü çalışmaların yapıldığı
üniversite, konusu ve özellikleri açısından analiz edilerek, Türkiye üniversitelerinde tipografi alanına olan
eğilimin tespiti yapılmaya çalışılmıştır.
Yöntem: Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Tez Merkezine
kayıtlı tezler YÖK web sayfasında taranmıştır. İstatistikî analizler ile birlikte, tezlerin tümü belirlenen
ölçütler doğrultusunda incelenerek mevcut durum
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veriler SPSS programında yüzdelik hesaplama ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmada, 95 adet Yüksek Lisans, 11
adet Doktora ve 19 adet Sanatta Yeterlik olmak üzere
toplam 125 lisansüstü çalışmaya ulaşılmıştır. Tipografi
alanında yapılan tezlerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, yüksek lisans tezlerinin en fazla (
%14.7 ) Hacettepe ve Haliç Üniversitelerinde yapıldığı,
bu oranı daha sonra Marmara Üniversitesinin (13.6)
sonrasında ise Gazi Üniversitesinin (% 10.4) izlediği
görülmektedir. Doktora tezlerinin ise en çok Anadolu
Üniversitesi (27.2), Sanatta Yeterlik tezlerinin (57.9)
Hacettepe üniversitesinde yapıldığı belirlenmiştir. Tipografi konulu lisansüstü tezleri en çok güzel sanatlar
alanında yapılmıştır (%72.6’sı yüksek lisans, %17.9
sanatta yeterlik ve % 45.6’sı doktora). Bunu eğitim-öğretim bilimleri alanı izlemektedir. Ayrıca tezlerin en
çok devlet üniversitelerinde yapıldığı; yüksek lisans
tezlerinin % 74.7’si, doktora tezlerinin %81.8’inin ve
sanatta yeterlik tezlerinin tümünün devlet üniversitelerinde yapıldığı belirlenmiştir.
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Sonuç: Ülkemizde tipografi alanında yapılan lisansüstü
tezler yetersiz bulunmuş ve bu nedenle üniversiteler tarafından tipografi bilimleri alanında donanımlı
lisansüstü eğitim programlarının açılması, özellikle
sayıları çok az olan doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin arttırılması ve böylece tipografi alanında ülke
ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda ve nitelikte sanat ve
bilim insanı, uzman yetiştirilmesi önemli bir gereksinim olarak belirlenmiştir.
Aim: The aim of this study is to determine the tendency
of typograpy department in universities of Turkey in
terms of features, subject and state/private universities
by analysing studies that have been done in the field
of typograpy and past graduated studies registered to
Higher Education Council and Thesis Center.
Method: The thesis registered to Higher Education
Council Thesis (HEC) Center were searched on web
Page of HEC.With statistical analysis, all of the thesis
examined through determined criterias and current situation was tried to put down to the fact. The data were
evaluated by percentage calculation in SPSS program.
Results: In the study, 95 post graduate, 11 doctorate,
and 19 profiency in the art totaly 125 post graduate
studies were reached. When the thesis have been done
in the field of typography, were examined according to
distribution on universities, the most of post graduate
thesis (%14.7) have been done in Hacettepeand Haliç
University, then in Marmara University(%13.6) and then
fallowed by Gazi University(% 10.4) . And it was determined that the most of the doctorate thesis have been
done in Anadolu University(27.2) thesis of profiency in
art in Hacettepe University.Typography subjected post
graduate thesis have been done in in fine arts mostly
(%72.6 of them post graduate, %17.9 profiency in art
and % 45.6 doctorate) This is fallowed by department of
education and training sciences. Moreover these thesis
mostly are done in state universities; %74.7 of post
graduate thesis, % 81.8 of doctorate thesis and all of the
profiency in art thesis.
Conclusion: The thesis are done in the typography subjects are disquaified and because of this reason, setting
of post graduate programmes in field of typography
subjects by universities, increasing doctorate and profiency in art thesis which are in little number and so in
field of typography educating qualified people , experts
in art and sciences to fulfil the need of country were
determined as an important need.

Giriş
Tipografi, iletişimin yoğun bir görsel biçimi olarak,
tüm düşünce ve bilgileri insanoğluna görsel bir etki ile
iletme aracı olarak tanımlanmaktadır (Karter, Day ve
Meggs, 1993:1). Tipografi terimi ilk kez, Gutenberg’in
metal harflerini tanımlamakta kullanılmıştır. Bugün ise;
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bütün baskı yazıları ve noktalama işaretlerinin sanatsal
ve tasarıma dayalı özelliklerini ve üretim teknolojilerini
konu alan bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmektedir
(Becer, 2002:176).
Her sanat eseri, oluşum aşaması bakımından, teknik bir
kurgu temeline dayalı olması sebebi ile bilimle ilişkilidir
ve sanatın görünen yüzünü oluşturur. Sanat ise tam tersi, bilimin görünmeyen yüzüdür. Başka bir deyişle sanat,
bilimin uygulamaya dönüşüm sahası olan teknolojinin
ilk aşaması olan zihinsel tasarım ve üretimin varlıksal
yapısının ortaya konma sürecidir. Bu bağlamda bilim ve
teknoloji, sanatsal üretimlerin alt yapısını hazırlarken,
sanat ise bilimin birinci safhası olan düşüncenin ortaya
konması, planlanan bilimsel olgunun zihinsel kurgu
sürecini oluşturur (Kılıç, 2012:99). İşte sanatın görünen
yüzü olan bilim, bilimsel bir süreç olan tezlerle incelenmektedir.
Tez, araştırma sonuçlarının belirli kurallara uygun
olarak bilimsel ve özgün yazılı bir doküman haline
getirilmesiyle ortaya çıkar. Tez hazırlama, lisans eğitimi
sonunda öğrencinin, araştırma yapması, öğrenme ve
yazarlık konusunda kendini geliştirmesi için uygulanan
bir öğrenme sürecidir. Lisansüstü çalışma yapmanın
anlamı; süresi içinde tek başına geniş bir araştırma yaparak yeteneklerini geliştirmek, geniş rapor hazırlama
becerisini ilerletmektir. Tez öğrencisinden hazırladığı
çalışmayla akademik açıdan tutarlı ve orijinal bir fikre
sahip olduğunu anlatması beklenir (Baxter, Hughes ve
Tight, 2001). Bu araştırmada Tipografi alanında 19892013 yılları arasında yapılmış ve elektronik ortamda
tarama sonucu ulaşılmış lisansüstü tezlerin çeşitli
boyutlar açısından incelensine yer verilmiştir.

Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, Türkiye’de tipografi alanında
üretilen bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı konulara ve
sonuçlarına dikkat çekilerek, alanda yapılacak araştırmalara kaynak oluşturacak, yöntem ve konu seçimine
yön verecek bir raporun ortaya konması hedeflenmiştir.

Yöntem
Araştırmada, temel bir yaklaşım olarak, durum saptamasına elverişli tarama modeli benimsenmiştir. Tarama
modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu
olduğu biçimiyle betimleyen (Karasar, 1999: 77) araştırma modelleridir. Bu modele göre veriler, Yükseköğretim
Kurulu’nun (YÖK) Tez Merkezi’ne kayıtlı web sayfasında
(https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jspr) yer alan tez arşivi linkinden yararlanılarak
toplanmış, 96 adet yüksek lisans, 10 adet doktora ve
19 adet ise sanatta yeterlik tezlerine ulaşılmıştır. Bu
çalışmada lisansüstü tezlerin değerlendirilmesine
yönelik olarak, cinsiyet, tezlerin türleri, üniversite, konu

alanları ve devlet/vakıf üniversiteleri ile ilgili dağılımlara yer verilmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki
üniversitelerde grafik sanatlar ve grafik tasarım bölümlerinde tipografi alanında yapılmış olan lisansüstü
tezleri, örneklemini ise grafik sanatlar ve grafik tasarım
bölümlerindeki yüksek öğretim kurumu tez veri merkezinde bulunan, 1989-2013 yılları arasında ( 2013 dâhil
) tamamlanmış olan ve araştırmacı tarafından ulaşılan
tezler oluşturmaktadır.

yeterlik yapan araştırmacıların cinsiyet durumları incelendiğinde tablo 1’de de görüldüğü gibi, % 51.6 oranında
yüksek lisans tezini tamamlayan kadın araştırmacıların,
% 48.4 oranında ise yüksek lisans tezini tamamlayan
erkek araştırmacıların olduğu görülmektedir. Doktora tezinde, % 36.4 oranında kadın araştırmacıların, %
63.6 oranında erkek araştırmacıların olduğu, sanatta
yeterlilikte ise kadın oranı % 42.1 olarak bulunmuştur.
Bu durum, tipografi alanında, yüksek lisans ve sanatta
yeterlikte kadın araştırmacıların, doktora çalışmalarında ise, sayısal anlamda erkek araştırmacıların kadınlara oranla daha fazla olduğunu göstermektedir (Tablo 1).

Bulgular ve Yorum
Tipografi alanında yüksek lisans, doktora ve sanatta

Tablo 1. Tezlerin Cinsiyet Dağılımı
Yüksek Lisans
Sayı

Doktora

%

Sayı

Sanatta Yeterlik

%

Sayı

%

Kadın

49

51.6

4

36.4

11

57.9

Erkek

46

48.4

7

63.6

8

42.1

TOPLAM

95

100.00

11

100.00

19

100.00

2013 yılı da dahil olmak üzere geçmişten günümüze, tipografi alanında yapılmış olan tezlerin % 76.sının yüksek
lisans, %8. 8’inin doktora ve % 15.2’sinin ise sanatta yeterlik düzeyinde olduğu görülmektedir (Tablo 2)

Tablo 2. Tezlerin Türüne Göre Dağılımı (n:125)
Tezin Türü

f

%

Yüksek Lisans

95

76.0

Doktora

11

8.8

Sanatta Yeterlik

19

15.2

Toplam

125

100.00

Tablo 3’de tipografi alanında yapılan tezlerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, Yüksek lisans tezlerinin en
fazla ( %14.7 ) Hacettepe ve Haliç Üniversitelerinde yapıldığı, bu oranı daha sonra Marmara Üniversitesinin (13.6)
sonrasında ise Gazi Üniversitesinin (% 10.4) izlediği görülmektedir. Doktora tezlerinin ise en çok Anadolu Üniversitesi (27.2), Sanatta Yeterlik tezinin (57.9) Hacettepe üniversitesinde yapıldığı belirlenmiştir.
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Tablo 3: Tezlerin Yapıldığı Üniversiteye Göre Dağılımı
Üniversiteler

Yüksek Lisans

Doktora

f

%

f

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

3

3.2

Akdeniz Üniversitesi

2

Anadolu Üniversitesi

Sanatta Yeterlik
f

%

-

-

-

2.1

-

-

-

8

8.4

3

3

15.8

Beykent Üniversitesi

1

1.1

-

-

-

Çukurova Üniversitesi

1

1.1

-

-

-

Dokuz Eylül Üniversitesi

5

5.2

2

-

-

Dumlupınar Üniversitesi

4

4.2

-

-

-

Gazi Üniversitesi

10

10.5

1

-

-

Hacettepe Üniversitesi

14

14.7

-

11

57.9

Haliç Üniversitesi

14

14.7

-

-

-

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

3

3.2

2

-

-

İnönü Üniversitesi

2

2.1

-

-

-

İstanbul Teknik Üniversitesi

-

-

1

-

-

Kocaeli Üniversitesi

2

2.1

-

-

-

Marmara Üniversitesi

13

13.6

1

2

10.5

Mersin Üniversitesi

2

2.1

-

-

-

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

2

2.1

3

15.8

Mustafa Kemal Üniversitesi

1

1.1

-

-

-

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1

1.1

-

-

-

Sabancı Üniversitesi

1

1.1

-

-

-

Selçuk Üniversitesi

1

1.1

1

-

-

Yakın Doğu Üniversitesi

1

1.1

-

-

-

Yeditepe Üniversitesi

4

4.2

-

-

-

TOPLAM

95

100.00

11

19

100.00
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%

27.2

18.2

9.1

18.2

9.1

9.1

9.1

100.00

Tablo 4 ‘de tipografi konulu lisansüstü tezlerin alana ilişkin dağılımları görülmektedir. Buna göre; tipografi konulu
lisansüstü tezleri en çok (%72.6’sı yüksek lisans, %17.9 sanatta yeterlik ve % 45.6’sı doktora ) güzel sanatlar alanında yapılmıştır. Bunu eğitim-öğretim bilimleri alanı izlemektedir
Tablo 4: Tipografi konulu lisansüstü tezlerin alana ilişkin dağılımları
Yüksek Lisans

Doktora

Sanatta Yet.

Konu Alanları
f

%

f

%

f

%

Güzel Sanatlar

69

72.6

5

45.6

17

17.9

Güzel Sanatlar; Psikoloji

-

-

-

-

1

5.3

Eğitim-Öğretim; Güzel Sanatlar

4

4.2

1

1.0

-

-

Bilim Teknoloji; Güzel Sanatlar

-

-

1

1.0

-

-

Eğitim-Öğretim; Tipografi

1

1.0

-

-

-

-

Güzel Sanatlar; Radyo-Televizyon

1

1.0

1

1.0

-

-

Güzel Sanatlar; Reklamcılık

2

2.1

-

-

-

-

Eğitim Öğretim; Güzel Sanatlar; Reklamcılık

-

-

1

1.0

-

-

Güzel Sanatlar; İletişim Bilimleri

1

1.0

-

-

-

-

Gazetecilik; Güzel Sanatlar; İletişim

-

-

-

-

1

5.3

Halkla İlişkiler; İletişim Bilimleri

1

1.0

-

-

-

-

Güzel Sanatlar; Sahne ve Görüntü Sanatları

1

1.0

-

-

-

-

Güzel Sanatlar; Müzecilik

1

1.0

-

-

-

-

Gazetecilik; Güzel Sanatlar; Reklamcılık

1

1.0

-

-

-

-

Güzel Sanatlar; İşletme

1

1.0

-

-

-

-

Giyim Endüstrisi; Güzel Sanatlar

1

1.0

-

-

-

-

İletişim Bilimleri

2

2.1

-

-

Eğitim ve Öğretim

4

4.2

-

-

Reklamcılık

1

1.0

-

-

Gazetecilik

1

1.0

-

-

Halkla İlişkiler

-

İşletme

1

1.0

-

Tipografi (Matbaacılık)

2

2.1

1

1.0

-

95

100.0

11

100.0

19

Toplam

1

1.0

-

100.0

Tezlerin devlet ve vakıf üniversitelerine göre dağılımına bakıldığında ise, tezlerin en çok devlet üniversitelerinde
yapıldığı belirlenmiştir. Yüksek lisans tezlerinin % 74.7’si, doktora tezlerinin %81.8’inin ve sanatta yeterlik tezlerinin
tümünün devlet üniversitelerinde yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 5).
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Tablo 5: Tezlerin Devlet ve Vakıf Üniversitelerine Göre Dağılımı
Üniversiteler

Yüksek Lisans

Doktora

Sanatta Yet.

f

%

f

%

f

%

Devlet Üniversitesi

71

74.7

9

81.8

19

100

Vakıf Üniversitesi

24

25.3

2

18.2

-

-

Toplam

95

100.0

11

100.0

19

100

Sonuç ve Öneriler
Ülkelerin geleceklerine yön verebilmek amacıyla bilim
politikalarını sağlam bir temel üzerine inşa etmeleri
gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için de mevcut
koşulların iyi analiz edilip, gelecekte karşılaşılabilecek
olası problemlerin bugünden saptanması ve gerekli politikaların geliştirilmesi oldukça önemlidir (Şahin, Calp,
Bulut, Kuşdemir, 2013) .
Bu çalışmada tipografi bilim dalında yapılmış tezler
incelenmiştir. Tez hazırlama, lisans eğitimi sonunda
öğrencinin, araştırma yapması, öğrenme ve yazarlık
konusunda kendini geliştirmesi için uygulanan bir öğrenme sürecidir. Lisansüstü çalışma yapmanın anlamı;
süresi içinde tek başına geniş bir araştırma yaparak
yeteneklerini geliştirmek, geniş rapor hazırlama becerisini ilerletmektir. Tipografi alanında yapılan lisansüstü
tezleri irdeleyen bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde
edilmiş, bu sonuçlara paralel olarak çeşitli öneriler
sunulmuştur.
Tipografi alanının, lisans ve lisansüstü çalışmalarda,
reklamcılık, gazetecilik, iletişim bilimleri, eğitim bilimleri gibi alanlarda araştırmalar yapılabilmesi açısından
geniş bir çalışma sahasına sahip olduğunu söylemek
mümkündür. Bu bağlamda, tipografi dersini bünyesinde
bulunduran kurumlarda yapılan lisansüstü araştırmalar, bu alanlarda yetişecek olan öğretim üyeleri
açısından son derece önem taşımaktadır. Bu çalışmada
incelenmeye ve değerlendirmeye alınan lisansüstü
tezler, geçmişten günümüze kadar mevcut olan (2013
yılı dahil) ve YÖK’ ün sitesinde güncellendiği şekliyle ele
alınmıştır. Tipografi alanında yapılan lisansüstü tezlerin, geçen süreye oranla bu çalışmaların sayısal oranda
azlığı dikkat çekicidir. Lisansüstü programların enstitü
bünyesinde açılmasının, yeterli öğretim üyesi sayısı ile
ilişkili olduğu bilinmekle birlikte, özellikle yeni kurulan
bölümlerde bu sayının tamamlanamaması hem yüksek
lisans hem de doktora programlarının açılmasına engel
teşkil etmektedir.
Güzel sanatlar (Karkın, 2011) ya da eğitim bilimleri alanlarında birçok çalışma olmakla birlikte (Oruç, v.d. 2008;
Kolaç, 2008; Karadağ, 2009; Öksüz, v.d. 2011; Şahin, v.d.
2011 ) tipografi alanında lisansüstü eğitimde yapılan
tezlerin incelendiği çalışmalara, incelenen literatür
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kapsamında rastlanmamıştır. Bu çalışma tipografi alanında lisansüstü eğitimde yapılan tezlerin incelendiği ilk
çalışma olma özelliği taşımakta ve bu tür çalışmaların
zaman zaman yapılması gerektiği gereksinimini ortaya
koymaktadır.
Geçmişten günümüze, tipografi alanında yapılmış olan
tezlerin büyük çoğunluğu yüksek lisans düzeyinde olduğu, doktora tezlerinin ve sanatta yeterlik tezlerinin çok
az olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, tipografi alanında
doktora eğitimi veren programların ülkemizde sınırlı
olması ile ilişkilendirilebilir. Bu nedenle ülkemizde bu
programların nitelik ve niceliksel olarak gelişimlerinin
sağlanması ve tipografi alanında sanat ve bilimselliğin
gelişimi için doktora programlarının yaygınlaştırılması
gerekmektedir.
Tipografi alanında lisansüstü tezlerin alanlarına ilişkin
dağılımları incelendiğinde en çok güzel sanatlar ve
ikinci olarak da eğitim-öğretim bilimleri alanlarında
yapıldığı tespit edilmiştir. Farklı alanlarda da tipografi
konulu tezler yapılmıştır.
Tipografi alanı ile ilgili yapılan yurtiçi-yurtdışı çalışmalar incelenerek, yaklaşımlar, düşünceler, izlenen
yöntemlerin saptanması, gerek devlet gerekse vakıf
üniversiteleri tarafından donanımlı lisansüstü eğitim
programlarının açılması, özellikle sayıları çok az olan
doktora ve sanatta yeterlik tezlerinin arttırılması ve
böylece tipografi bilimleri alanında ülke ihtiyaçlarının
karşılayacak sayıda ve nitelikte sanat ve bilim insanı,
uzman yetiştirilmesi önemli bir gereksinim olarak belirlenmiştir. Bu gereksinimin bir an önce giderilmesi için
ivedilikle çalışmaların başlatılması önerilmektedir.
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NAHCİVAN TASVİR SANATINDA, TEZGÂH
BOYA RESSAMLIĞININ PORTRE VE MANZARA
SANATÇISI BEHRUZ KENGERLİ’NİN
SANATINA DEĞİNİLEREK GÖÇERLİ BİR KADIN
PORTRESİ ADLI YAPITINA DÖRT DİSİPLİN
AÇISINDAN BAKILARAK ANALİZ EDİLMESİ
THE ANALYSIS OF THE PORTRAIT OF A
MIGRATING WOMAN IN TERMS OF FOUR
DISCIPLINES BY MENTIONING THE ART OF
BEHRUZ KENGERLİ–ARTIST OF PORTRAIT AND
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ÖZET ABSTRACT
Nahcivan doğumlu Behruz Kengerli; ressam ve grafik
sanatçısı olması yanında, Azeri Görsel Sanatlar ve
şövale resminin de Azerbaycan’da kurucusu olmuştur.
Tiflis Sanat okuluna 1910 yılında girdikten sonra Otto
Schmerling ve Yegishe Tadevosyan gibi sanatçılardan
yaratıcılık merhalelerinden yararlanmıştır. Portre
konusunda da yeteneğini gösteren Behruz Kengerli
Azerbaycan da Molla Nasreddin gibi Mizah dergisine
karikatürler yaptı.1916 yılında Nahcivan’a döndükten
sonra suluboya ve çeşitli tekniklerde hem yöresel,
tarihi ve tabii güzellikleri resmetmeye başladı.
Bu arada çeşitli tiyatro sahneleri için dekorlar hazırladı. Kostüm tasarımları yaptı. Çeşitli portreler hazırladı. Bir dizi resimler yaptı. İşte bunlardan Kaçkın (mülteci) resimleri yaptı. 1920-1921. Yıllarda yapmış olduğu
göçer kadın gibi eserleri mevzu itibarıyla adaletsizliğe
karşı itirazlarının bir belirtisi olmuştur.
Sanatçının “Göçerli bir kadın portresi” halkının yaşadığı ıstırapların gözleriyle yorgun ifadeleri, giyim tarzıyla ifade edişini eleştirel açıdan dört disiplin yaklaşımıyla analizi yapılarak değerlendirilmiştir.
Besides Behruz Kengerli, born in Nakhchivan, is both
a painter and graphic artist, he is the founder of Azeri
Visual Arts and Easel painting. After starting Tbilisi
Art School in 1910, he benefited from the creativity
skills of artists such as Otto Schmerling and Yegishe
Tadevosyan. Having proven his skill in portrait, Behruz
Kengerli drew caricatures in comics such as Molla
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Nasreddin. After returning to Nakhchivan in 1916, he
started to draw regional, historical and natural painting
in aquarelle and other various techniques. He also prepared decorations for various theatres. He drew a series of paintings. He drew Fugitive paintings. His works
like migrating woman which he drew in 1920-1921 are
the signs of his objection against injustice.
This study aims to analyze the Portrait of a Migrating
Woman with its eye expressions and dressing style
indicating the sufferings of his people in a critical way in
terms of four disciplines.

Behruz Kengerli
(1892-1922)
Azerbaycan tasvir sanatında
gerçekçi tezgâh boya ressamlığının teşekkülü, portre ve
manzara dergilerinin gelişmesi Behruz Kengerli’nin adıyla
ilgilidir. Toplam 7 yıl sanatla
uğraşmış Behruz Kengerli
2000’e dek resim eseri yapmıştır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde Behruz
Kengerli boya ve grafik eserleri hazırlamış, özel dernek
açmış, ferdi sergilerini düzenlemiştir. 1921 yılında Azerbaycan’da açılan ilk büyük sergide Kengerli’nin 500’den
fazla eseri sergilenmiştir. B.Kengerli’nin yaptığı “İlanlı
Dağ Ay Işığında”, “Güneş Batarken”, “Bahar” manzaraları, “Mülteciler” silsilesinde olan yurtsuz insanların
portreleri, “Elçilik”, “Toy” gibi eserleri, Nahcivan tiyatrosunda sahneye konulmuş “Ölüler” (C.Memmedguluzade), “Hacı Gara” (M.F.Ahundzade), “Peri-cadı” (E.Hagverdiyev) gibi sahne eserlerine verdiği bedii tertibat ve
giyim eskizleri Azerbaycan boya ressamlığının değerli
örneklerindendir.1
Azerbaycanlı ressam ve grafik sanatçısı. O ilk profesyonel temsilcilerinden biri Azeri Görsel Sanatlar ve
gerçekçi şövale resminin Azerbaycan’da kurucusu oldu.
Behruz Kengerli 22 Ocak 1892 yılında Nahcivan’da doğmuştur. Ev-okuluna çocukken o kapsamlı bir ortaokul
devam edemedi ve bunun yerine neden olan bir hastalık
nedeniyle işitme zorluğu yaşadı. Bütün bu sıkıntılara
rağmen, Behruz çizim yapmakta kendisinde güçlü bir
ilgi geliştirdi. Behruz sanatını geliştirmek için, Kafkasya’daki tek sanat okulu olan ve o zamanlarda Tiflis te
var olan bu okula gitmesi için Celil Memmedguluzade
desteği ile gitti. 1910 yılında, o okula başarılı bir şekilde
giriş yaptı ve sınavı geçti. Bu okula ilk Azerbaycanlı
öğrenci olarak kayıt oldu. 2

1
2

azerbaijans.com/conten 02.06.2014
http://en.wikipedia.org/wiki/Bahruz_Kangarli
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1910 yılında Tiflis gitmek için Jalil Mammadguluzadeh
desteği ile Tiflis Sanat Okulu ressamlık mektebine dahil
oldu, Otto Schmerling ve Yegishe Tadevosyan yaratıcılık ananelerinden faydalandı. Tahsiline devam etti
orada iken Schmerling ve iş arkadaşı Lado Gudiashvili
portrelerini çizdi. Çeşitli Mizah dergileri devrim döneminde Rusya ‘ da yayınlanan özellikle Bakü ‘ nün Molla
Nasreddin dergisinde karikatürler Schmerling ve Azim
Azimzadekine benzer resimlerden esinlenerek, hiciv
resimleri yanında Kengerli ‘nın yaptığı eserleri de yayınlandı. Sanat okulundan 1916 yılında mezun olduktan
sonra Nahçıvan a döndü. Manzara tarzı, onun yaratıcılık
yönü için harika bir yer oldu. Behruz Kengerli ‘nin suluboya resimleri onun ülkesine verdiği niteliği gösteren
delillerdir. “Şelale”, “Ağrı dağı”, “Yakhsıhan köy yolu”,
“Ay ışığı altında yılanlı Dağı”, “Rus Kilisesi Nahcivan”,
“önce yükselen güneş Süresi” ve “Bahar”. Kültür anıtları onun manzaraları “Mümine hatun Türbesi”, “Ashabi
kef dağı” ve “ Nuh Peygamber’ın mezarı” tasvir. Azeri
sanat zaman zaman Nahçıvan’ da sahnelenen ve oyun
alanında sergilenen diğer örnekler ve besteleri “çöpçatanlık”, “Düğün” gibi ve aynı zamanda Sanat ve tiyatro
için kostüm skeçler çalışmıştır. (Jalil Mammadguluzade) by Deadmen, Hacı Gara ( Mirza ünvanında Axundov
tarafından) PARI Gedo ( Abdürrahim bey Hagverdiyev
tarafından).
Behruz Kengerli de çağdaşları (“yaşlı bir adam”, “A
Gürcü”) portreleri hazırlandı ve resimleri bir dizi resimler
olarak adlandırılan “Mülteci” (“Mülteci Bayan “, “Mülteci-çocuk “, “Mülteci-kadın” ve “evsiz aile”) gibi sıralandı.
Kengerli ‘nin albümü “Nahcivan anıları” adlı manzaraları
ile şu anda Azerbaycan Devlet Sanat Müzesinde tutulmaktadır. Sergi resimleri görmek için ücretsiz giriş yapılmaktadır. Resimlerini görmek için kendine ait bir evi müze
olarak kullanılmaktadır.
Kengerli Ayrıca Sovyet yönetiminin ilk aylarında portreleriyle Karl Marxve Friedrich Engels in resimlerini yaptı.
Kengerli onun tarafından Azerbaycan 1921 ‘Revcom’ nın
yardımı ile düzenlenen ilk fuarda, boyalı 500’den fazla
eserler sergilenmektedir. Bu sergi onun için çok önemli
olduğundan ve gelirinin üçte birini yetimhaneye para olarak bağışladı. Kenger li yedi yıl boyunca onun kısa yaratıcı
etkinlik yaşamı sırasında oluşturulan 2000’den fazla
sanatsal eserini bir miras olarak bıraktı. 22 Mayıs 2007’de
Nahçıvan ‘Kengerli ‘in evi müze olarak kurulmuştur ve
kendi başına dikilmiş bir anıt mezar yapılmıştır.3
Behruz kengerliyi iki kronolojik merhalede incelemek gerekir. Birinci merhale öğrencilik yıllarında kömür kalemle,
suluboya ve yağlıboyalarla işlediği eserlerdir. Bu devirde
zengin güzel sanatlar müzesinde topluca görünmektedir.1911-1913 üncü yıllarda kağıt üzerine kömür kalemle
yaptığı “ Azerbaycan tipleri” albüme dahil olan muhtelif
ölçülerdeki işleridir.

3

http://www.digplanet.com/wiki/Bahruz_Kangarli 		
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yaşadığı ıstırapları gözleriyle yorgun ifadeleri giyim
tarzıyla hareketleri ile ifade etmiştir. 4
Bu konu ressam Behruz Kenger linin de yaratıcılığında önemli bir geçit bırakmıştır. Onun ünlü Kaçkınlar (
mülteci )resim dizisinde ermeni Müslüman münakaşasının trajik motifleri kendi ifadesini bulmuştur. Behruz
Kengerli Nahcivan tiyatrosunda “Hacı Kara” oyunlarına
tertibat vermiştir.5

Resim-1- Göy Papaklı kaçgın çocuk kağıt üzerine suluboya, 1911

Resim-4- Bahruz_Kengerli-göçerli bir kadın portresi
Kağıt üzerine suluboya1920 20x13,3cm

Betimleme: (Description)
Resim-2- Kömür kalemle yapmış olduğu eskizler.
Resim-3- Sanatçının kendi eskizlerini yapmış olduğu eskiz defteri

Bunlardan “iki göçer çocuk, 1912-dükkânda,1913Apolo’nun büstü,1913,1915-Antik heykel 1913,otoportre,1911-Azerbaycanlı kadın,1913-Papaklı kişinin portresi
1913” ayrıca suluboya ile işlenmiş manzara resimleridir.
Yağlı boya olarak ağaç üzerine yaptığı Nuh’un mezarı
1913, Göy papaklı çocuk 1911,Tiflisli gürcü,1914-Naturacı,1914 birinci devrin eserleridir.
İkinci merhalede ressamın tahsilini bitirdikten sonraki
eserleridir. Bunlar konu bazında aynı olsa da daha derilenmiş olgunlaşmış hissi ve milli ananeye bağlı yarattığı
eserlerdir. Burada Azerbaycan halkına karşı yapılan
amansız katliamları milliyetçilik değerlerini ön planda tutmuştur. Sanatçının 1920-1921 ci yıllarda yaptığı
“göçer kadın, oturmuş mülteci oğlan, kırmızı başörtülü
mülteci kız, mülteciler “ gibi eserleri mevzu itibarıyla
adaletsizliğe karşı itirazlarının bir belirtisidir. Halkının

Başörtülü oturmuş bir bayan resmi görülmektedir. Çalışma teknik anlamda kağıt üzerine sulu boya tekniğini
içerse de mana ve anlatımdaki zengin ifade edişi, sadece bir oturan kadını anlatmamaktadır. Yöresel başlık
ve ötüşüyle, sağa hafif eğilmiş başı, gururla yaşanmış
zorlu hayata tutunmayı düşündüren, bir mağrur bakışı
bize aksettirmektedir.
İki eli bacaklarının üzerine konması sakin ve dingin bir
kadın imajını güçlendirmektedir. Sağ parmağındaki
yüzük ile kadınsı yanını, tırnaklarındaki boya ile bu duyguyu daha kuvvetli aksettirmektedir.
Sanatçı bu eserinde kompozisyonun sağ yan kısmını
tamamen figürle kaplamıştır. Kapalı bir kompozisyon
hâkimiyeti sağlanarak hem çizgisel hem de ren dengesi
açısından mantıklı bir anlatımı gün yüzüne çıkarmak-

4
5

Xedice Esedova,Azerbaycan Respublikası Medeniyet ve
Turizm Nazirliği s.10-11
Efendi, Rasim S. Tuğrul, A. Efendi; XIX-XX yy başların
da AZERBAYCAN SANATI,Türk Dünyası İnsan Hakları
Derneği yay.2002 Ankara
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tadır. Kırmızı ve sarı fonda, resmin dengeli ve ritmik
anlatımı ölçülü bir düzen içerisinde aksettirmektedir.
Yatay ve dikey çizgilerin bütünü, sakin bir dinginlikten
kurtarıp tablonun bütünlüğünü kavratmaktadır. Gözlerdeki yorgun ve manalı bakışın altında düşünceli ve
beklenilenin, kavuşamamanın, bir ayrılığın, burukluğun
izlerini taşımaktadır.

Çözümleme: (Analysis)
Bu resimde sıcak renklerin şiddetli, bir anlatıma dönüştürülmesi, yine de kendi içerisinde uyumlu bir portre
anlayışını hakim kılmıştır. Hafifçe başın sağ omuza
doğru yatırılması yüzün yarıdan fazlasının görünmese
sadelik ve güzelliğin etkin anlatımla oluşmasına imkan
sağlamıştır.
Bu portrede derinlik duygusundan çok renklerin yüzeysellikle uyum içerisinde buluşması önemli olmuştur.
Sanatçının renk anlayışı daha çok ışıkta, sarı kırmızı ve
bunların ara tonlarıyla yani sıcak renklerle biçimlendirmiştir. Kullandığı serbest boyama etkisi ile empresyonist anlatımı ve kullandığı fırça darbeleriyle ne kadar
usta bir sanatçı olduğunun da göstergesidir.
Sanatçı Behruz birçok portresinde olduğu gibi hem yöresel özellikleri hem de karakter analizi açısından izlenimci anlayışını hâkim kılmıştır. Sembolik bir kadın yüzü
ve portresi değil, onun portreleri yaşanmış sıkıntıların
gizemli izlerini taşıyan cinsellik özellikleri taşımayan
ama kadınsı tınıyı da yok etmeden kendi insanlarını
ifade etmiştir.

YORUMLAMA:(INTERPRETATION)
Estetik yaklaşımını, düşünsel birikimini ve dahası arka
plan ını, düşünceden, duygudan yola çıkarak estetiğini
temellendirmesi tüm çalışmalarında kendisine bir güç
kaynağı oluşturmuştur.
Çalışma kâğıt üzerine suluboya tekniğiyle yapılmıştır.
Fakat alışagelmiş bir teknik olarak kullanmamış, bu
sanatın teknik zorluğunu almış olduğu eğitim ve yaratıcılığıyla üstesinden gelmesini bilmiştir.
Sanatçı kendisine özgü bir ışık- gölge ile yaşayan bir
güzellik anlayışına dönüştürüyor. Hem de kompozisyonunda bir bütün olarak portreyi kavramamızı sağlıyor.
Nesne ve ışığın dağlımı hep coşkulu ama bizi coşturan
anlayıştan ziyade portrenin duygu ağırlığını yansıtmaktadır. Bütün her şey temelde renk ve ışık altında anlamlı
bir bütünü oluşturmaktadır.
Portrede sağdan gelen bir ışık hâkimdir. Yarı aydınlık
ışık yerine aydınlık ışığı hakim kılmıştır. Oturuşundaki
dinginlik derin bir düşünce içerisinde manayı duruştaki
ifade de saklı kılmıştır. Sanatçı tüm sanat eleman ve
kuralları amaca yönelik duyguda toplamayı bilmiştir.
Esere bakanlar bu ifadeci karakteristik anlatımı kendi
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duygulanımlarında muhakkak hissedeceklerdir.

Yargılama: (Judgement)
Bu resimde bir portreye bakarak kendimizde oluşan
duyguların bir yorumunu yapmaktır.
Sanatçı Behruz Kengerli nin 1918-1920 li yıllarda
Ermeni milliyetçilerinin Azerbaycan’ın topraklarında
terör facialarını tasvir eden öz ata topraklarından zorla
kovulmaya ve Nahcivan’a iltica etmiş Azerbaycanlı mültecilerin portrelerini yapmıştır. Aslında bu portrelere
salt bir portre işçiliği olarak bakmamak gerekir. Bunlar
bir tarihi ve belge olma nedeniyle de -ilgilidir. Sanatçı
yarattığı portreleriyle hem karakter, hem de iç- psikolojileriyle yaşadıkları zorlukları, özlemi ve tutkularını da
göstermiştir. Yaptığı bu portrelerde de mülteci kadının
ve buna benzer bir dizi portrelerinde olduğu gibi her
birinin şahsında göç ettirildikleri dede ve baba ocaklarının hasretini geçirdikleri kişisel hisleri, heyecanları,
özlemleri gözlerinden okunmaktadır. Üzüntü ve kederleri sanatçı kendi anlayışıyla, ustalık ile etkileyici bir
biçimde aksettirmiştir. Realist bir anlatımla yaptığı bu
portrede orijinal, yöresel kıyafetleriyle derin bir yorum
ve anlatımı aratmayacak niteliktedir.
Konu ve malzeme zenginliği acısından sanatçı portreden, manzaraya, natürmortlardan, tarihi olaylara ve
hicivlere varan temalarda çalışmalar yapması ne kadar
çok yönlü olduğunun bir göstergesidir.
Halkına karşı yürütülen amansız Ermeni milliyetçilerinin vahşice hem Azerbaycan halkına, tarihi abidelerine,
milli değerlerine karşı yapılan haksızlığı gözler önüne
sermiştir. Eserlerinde 1920-1921 li yıllarda yaptığı
“Hanım isimli mülteci kadın “ portresi bir dizi mülteciler
serisinden bir tanesidir. Sanatçının bu eserinde olduğu
gibi bir duyguyu, bir anı psikolojik yansımalarını, halkın
çektiği bu sıkıntıları sanki kendi gözleriyle onların
yorgun ifadelerini hareketlerini ve doğal kıyafetleriyle
olduğu gibi yansıtmıştır.

Sonuç:
Behruz Kengerli nin sanat yaşamı ve yaratıcılığı çok
yönlüdür. Çok kısa ömründe bir zaman kesitine sığdıra
bildiği manzaralar, portreler, natürmortlar, çeşitli konularda tarihi abideleri, türbeleri, mescitlerin, resimlerini
yaparak ölümsüz eserleri sanatseverlere bırakmıştır.
Bunları büyük bir ustalıkla ve bilgelikle başarmayı
bilmiştir.
Özellikle portre alanında her yaşta kişilerin portrelerini
büyük bir ustalıkla aksettirmiştir. Kısa ömrünün arasına
yaratıcılık istidadına uygun üstün eserler bırakmıştır.
Bu çerçevede yalnızca “Hanım adındaki mülteci kadın”
portresini dört disiplin açısından değerlendirilmeye
çalışılmıştır.

Yaptığı bir dizi portrede yurtlarından zorla koparılarak
dede, baba topraklarını terk etmeye zorlanmış çocuk,
kadın, yaşlı insanların portreleri gerek teknik gerekse
psikolojik anlatım yönüyle mükemmel derece de ifade
etmeyi başarmıştır.
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ÖZET ABSTRACT
Türkiye’de 1950’lerde canlandırma üzerine ilk eğitim
ve uygulamalarının yapılmaya başlandığı görülmektedir. O dönemde yüksek yatırım maliyetleri, uzun uğraş
ve ekip çalışması gerektirmesi gibi sebeplerle canlandırmanın sinema ve sanat sektöründe temsili yeterli
seviyede olmamıştır. İlerleyen yıllarda reklamcılıkta
daha çok temsili bulunan canlandırma, çağdaş sanatı
da etkisi altına almıştır.
Günümüzde dijital sanatları benimseyen sanatçılara
ulaşmak mümkündür. 1980 sonrası Türkiye’de teknoloji ve iletişimdeki gelişimlerle dijitalleşme kavramının önemini artırdığı görülmektedir. Sanatı ve sanatçıları da etkisi altına alan bu yeni yaklaşımlar, sanattaki
bilindik yöntemler ve uygulamalardan farklı olarak yeni
teknikleri ve arayışları ortaya çıkarmıştır. Bu durum
çağdaş sanatçılar için dünyadaki pek çok kaynağa, bilgiye
ve görsele ulaşmayı kolaylaştırmış ve çağdaş sanatçılar,
var olan pek çok nesneyi veya olguyu da yeni anlatım
dilleri kullanarak eserlerinde sunmaya başlamıştırlar.
Canlandırma çağdaş sanat için, teknoloji ve dijital tabanlı
çalışmaların üretildiği, sıra dışı anlatımların tasarlandığı, sergilendiği ve bu gibi pek çok farklı anlatım ve
biçimin elde edilebileceği oldukça önemli bir ifade aracı
haline gelmiştir. Canlandırma, 1900’lü yıllarla birlikte
ilk örneklerine rastladığımız bir sanat dalı olarak yüz yılı
aşkın süredir farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Bu bağlamda canlandırma (animasyon) çağdaş
sanat uygulamalarında yenilikçi bir yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Bu çalışmada, çağdaş sanat ve canlandırma ilişkisinin,
Türkiye’den örnekler üzerinden içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca betimsel tarama metodu ile ilgili görseller; güncel sanat
ve canlandırma sunumları, kullanım alanları ve izleyici
etkileşimi açısından ele alınacaktır.
In Turkey, first training and practices on animation have
been started in 1950s. In those years, because of requiring considerable effort and team work, high investment
costs, etc. animation has not been improved in the
cinema and the art sector. In following years, animation,
that has more examples in advertising, has also influenced contemporary art.
Today, it is possible to find artists working on digital art. In Turkey after 1980 with the development in
technology and communication, the importance of the
concept of digitalization seems to be increased. These
new approaches, methods and practices influence
artists and new techniques revealed differing form the
well-known and memorized forms in art. As a result,
reaching new information, resource and visuals become
easier for contemporary artists and artists begin to
present existed objects or concepts by using new forms
of expression.
Furthermore, animation for contemporary art, with
other technology and digital-based studies that produce
extraordinary narrative languages which are intended
and displayed in many different forms, has gained popularity. Animation, as an art form for over a hundred
years has been used in different purposes; the first
samples can be extended to 1900s. At this point of view,
animation has emerged as an innovative way contributing to contemporary art practices.
This study is aimed to analyze the relationship of
contemporary art and animation with content analysis
method via examples from Turkey. Also, descriptive
survey method related visuals will be discussed in
terms of contemporary art and animation presentations,
areas of usage and audience interaction.

GİRİŞ
Canlandırmanın ilk basamaklarının, paleolitik çağa
kadar uzanmakta olduğunu görmekteyiz. Paleolitik
çağlarda, mağara duvarlarına çizilen hayvan resimleri
izleyicide hareket ediyor izlenimi uyandırmakta, benzer
şekilde Mısır mitolojisinin resimlendiği çalışmalarda
olay örgüsü ve anlatım dikkat çekmektedir. Osmanlı
minyatürlerinde saray ve çevresini konu alan çizim ve
resimlerde de yaşanan olayların belirli bir hikâyesel
anlatımla ele alındığını söylemek mümkündür.
Canlandırma, teknolojik gelişmelerle birlikte bir sanat
disiplini olarak daha fazla temsil edilmeye başlanmış,
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çizgi film, sinemanın bir kolu olarak önemli bir yer edinmiştir. Öyle ki, sinema filmleri çizgi roman ve canlandırma tekniklerinden, özellikle canlandırmanın görsel
öğelerinden sıklıkla faydalanmaya başlamıştır (Uçan,
2014, s. 99).
Bu çalışmada, canlandırmanın çağdaş sanatta temsili incelenmek istenmiştir. Canlandırma teknikleriyle
çağdaş sanat eksenli çalışmalar hazırlayan Türkiye’den
ve yurtdışından sanatçılara ve eserlerine yer verilmiştir.
Literatür taraması yapılarak canlandırmanın tanımı,
canlandırma teknikleri ve canlandırmanın Türkiye’de ve
yurtdışında tarihsel gelişim süreci ele alınmıştır. İçerik
analiz yöntemi ile sanatçıların ilgili çalışmaları değerlendirilmiş, çalışmalar üzerinden canlandırmanın özellikle Türkiye’deki gelişimi ve geleceği üzerinde tespit ve
varsayımlarda bulunulmuştur.

1. Canlandırma (Animasyon)
Canlandırma (animasyon) kelime olarak Latince “animare” kökünden gelir, bu da “hayat vermek” anlamını
taşımaktadır. Canlandırmanın genel anlamı, cansız
nesneye can vermek, yani onun nefes alıp vermesini
sağlamaktır. Sinemasal anlamda, çizgiler ve şekiller
aracılığıyla hareket yanılsamasının yaratılması olarak
da tanımlanır.
Canlandırma alanının uzmanlarından Norman McLaren
ise, canlandırmanın hareket eden çizimlerden oluşan
bir sanat formu olmadığını belirtir. Çizilmiş olan hareketlerin sanatı olduğuna dikkat çeker. McLaren’e göre,
“her kare arasında olan hareket, her karedeki hareketten daha önemlidir. Bu nedenle canlandırma da kareler
arasında yer alan görünmeyen aralıklar oluşturma
sanatıdır”. (Wells, 1998, s. 10)
Disney’in ünlü animasyon yönetmenlerinden Preston
Blair, canlandırmayı şöyle tanımlamaktadır: “Canlandırma sanatı bir çizim süreci ve insan, hayvan ya da cansız
bir nesnenin yani karakterin canlı gibi hareket edeceği
ardışık pozisyonlarla fotoğraflanmasıdır.” (Blair, 1994,
s. 6) Canlandırma, temel olarak kare kare hareketlendirmeler ile görüntü ve hareket serisi oluşturulması ile
gerçekleştirilir. Bu temel hareketlendirme prensipleri
tüm animasyon tekniklerinde aynı mantıkla oluşturulmaktadır. (Çalışkan, 2011, s. 185)
1.1 Canlandırma Teknikleri
Canlandırma teknikleri içerisinde en yaygın kullanım
alanı bulanlar geleneksel canlandırma, stop-motion
canlandırma ve bilgisayar destekli canlandırmadır.
Bununla birlikte 21.yy’da bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte bilgisayar
destekli canlandırma tekniği popülarite kazanmıştır.
1.1.1 Geleneksel Canlandırma
Canlandırma teknikleri içerisinde geleneksel canlan-

dırma bilinen ve uygulanan bir teknik olarak dikkat
çekmektedir. Geleneksel canlandırma, klasik canlandırma ya da hücre animasyonu (cellanimation) olarak
da isimlendirilmektedir. Hücre animasyonu, çeşitli
katmanların yani hücrelerin ard arda getirilme uygulamasıdır. Hücreler, canlandırma sanatçıları tarafından
elle, şeffaf kağıtlar üzerine çizilmektedir. Her hücre,
farklı sahneleri ya da canlandırmada kullanılan objeleri
temsil eder (Barry, David, 1990).
Hücre animasyonu saniyede 24 kare resmin peş peşe
geçeceği ve birbirini izleyen iki resmin hemen hemen
aynı olması ilkesinden yola çıkarak yapılmaktadır. İlk
hareket ve son harekete ana hareket adı verilir. Hücre
animasyonu ışıklı masa üzerindeki pimlere göre delinmiş standart boydaki saydam kâğıtlar kullanılarak yapılmaktadır. Çizim üzerindeki hareketlerin üst üste gelmesini sağlamak için kâğıtların köşelerine “kros-cross”
(+) konmaktadır. 1 sn. sürmesi düşünülen hareket için
ana hareketten yol çıkarak 12 resim çizerek hareketin
ters tekrarının yapılması sağlanarak 24 kareye ulaşılır.
Ana ve ara hareketlerin çizimleri tamamlandıktan sonra
hareket geçerliliği ve arka plana uygunluğu denetlenir.
(Tezcan’dan aktaran Kahraman, 2013, s.70)
1.1.2 Stop-Motion Canlandırma
Stop-motion canlandırma hareketlenebilir her nesnenin birbirini izleyen kareler şeklinde fotoğraflanıp
birbirini tamamlayacak şekilde kurgulanması işlemine
denir. Bu teknikte pek çok obje görüntüleri dijital ya da
anolog olarak kamera karşısında ayarlanır. Stop-motion
canlandırma tekniği genel olarak durağan nesnelere
hareket izlenimi vermektir. (Kaba, 2001. Bir hareket yapıldıktan sonra çekilir, daha sonra ikinci hareket verilir.
Elde edilen görüntüler montajlandıktan sonra görüntü
oluşur.
Stop motion canlandırma kukla ve benzeri pek çok
resim karesinin hızla akmasından oluşur (Yıldız’dan
aktaran Kahraman, 2013, s. 74). Stop-motion canlandırma, titizlikle üzerinde çalışılmayı gerektiren en zahmetli
canlandırma tekniklerinden biridir. Stop-motion canlandırma ile hazırlanacak en basit uygulamalar dahi sabır
ve hassasiyet gerektirmektedir. (Barry, 2010, s.7)
Stop-motion canlandırma tekniği ile çekilmiş ilk film,
“HumptyDumpty Sirki-The Humpty Dumpty Circus
(1897, ABD)” filmidir. Albert E. Smith, akrobat ve hayvan
oyuncaklarını kullandığı filmde her sahnede oyuncakları hareket ettirmiş ve filmi tamamlamıştır. (“Guiness
Dünya Rekorları”, 10.10.2014). Günümüzde Adam Elliot,
Tim Burton, WillVinton gibi canlandırma sanatçıları bu
teknikle canlandırma çalışmalarına imza atmaktadırlar.
1.1.3 Bilgisayar Destekli Canlandırma
Bilgisayar destekli canlandırma, genel anlamda bilgisayarlarda grafik araçlar kullanılarak görsel etkilerin
oluşturulması ve hareket kazanması işlemidir. (Doyle,
2001, s. 30) Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerin

canlandırma alanına da yansımış olması bilgisayarda
canlandırma uygulamalarını kolaylaştırmış ve yaygınlaştırmıştır. Özellikle multimedya teknolojileri ile
bütünleşik olan bilgisayar ortamında gerçek görüntüleri, grafikleri, metinleri, gerçek ses ve canlandırmaları
birleştirme imkânları canlandırmanın disiplinler arası
kullanımı noktasında pek çok fayda sağlamaktadır.
Bilgisayar destekli canlandırma ile ilgili ilk gelişmeler
1970’li yıllara dek uzanmaktadır. Utah Üniversitesi’nde
Ivan Sutherland, Dave Evans ve Ed Catmull’un yürüttükleri çalışmalar, üç boyutlu bir nesneye sarma işi olan
doku kaplama gibi yenilikçi yöntemler sunmaktaydı.
1974’te Catmull, Utah Üniversitesi’nde yeterli kaynak
sağlanmadığı gerekçesiyle New York Teknoloji Enstitiüsü’nde (NYIT) bilgisayar grafik laboratuvarı yöneticisi
olarak çalışmalarını sürdürdü.
New York Teknoloji Enstitiüsü’nde (NYIT) 2-D canlandırma üzerine yoğunlaşan Catmull “Tween” ismini verdiği
bir alet geliştirdi. Bu alet, ara değer olarak eklenmiş
kareleri bir anahtardan diğerine çizmeye yarıyordu.
NYIT aynı zamanda çizimlere “tarama ve boyama sistemi” de sunmaktaydı. Bu sistem sonraları geliştirilerek
Disney’in CAPS (Bilgisayar Animasyonu Yapım Sistemi)
olmuştur.
1976’da Jet Propulsion Laboratory’den James Blinn,
doku kaplama tekniğine yeni varyasyonlar getirmiş ve
Bump Mapping (Çıkıntı Kaplama) olarak bilinen yöntem sayesinde çukurlu yüzeyler bilgisayar ortamında
kaplanabilir hale gelmiştir. 1980’li yıllarda bilgisayar
destekli canlandırma üzerine yapılan araştırmalar artış
göstermiş ve üniversitelerin dışında Lucas film, Pixar,
Disney, Dreamworks, vb. teknoloji tabanlı proje üreticileri yenilikçi çalışmalar üretmişlerdir. 1989’da ise Knick
Knack, buzul dünyadaki insanların hayatını aktaran bir
film olarak ilk defa bir canlandırma filmi Oscar kazanmıştır. (Whitehead, 2012, s. 124-125).
Bilgisayar destekli canlandırmanın günümüzde rağbet
gören bir canlandırma tekniği olduğunu ve farklı
disiplinlere yönelik uygulamalarının mevcut olduğunu
söyleyebiliriz. Bilgisayar destekli canlandırma sanatsal
yönünün dışında medikal teknolojileri, tıp, mühendislik,
teknoloji temelli üretim yapan kurum ve kuruluşlar,
eğitim, vb. gibi pek çok alanda temsil edilme imkânı
bulmaktadır.
1.1.4 Diğer Canlandırma Teknikleri
Canlandırma teknikleri geleneksel canlandırma (klasik
canlandırma ya da hücre animasyonu), stop-motion
canlandırma ve bilgisayar destekli canlandırma olarak
sınıflandırıldığında en çok faydalanılan tekniklere değinilmiş olmakla birlikte daha az temsil bulan teknikler,
diğer canlandırma teknikleri başlığında değerlendirilebilir.
Bu kapsamda cam üzeri boyama yoluyla canlandırma,
pinscreen canlandırma (çiviler üzerine yapılan uygula471

malar), film üzerine çizmek yoluyla canlandırma ve kum
aracılığıyla canlandırma diğer canlandırma teknikleri
olarak değerlendirilebilir. (Kahraman, 2013, s. 95). Cam
üzeri boyama yoluyla canlandırma, canlandırma sanatçısının farklı boyama tekniklerini cama uygulaması ve
değişen görüntülerin hareketliliği prensibine dayanmaktadır. Pinscreen canlandırma ise kamera aracılığıyla yüzlerce çivinin düzlemde oluşturduğu etkilerin
kaydedilmesi olarak nitelendirilebilir.
Film üzerine çizilerek yapılan canlandırma ise direkt
animasyon ya da kamerasız animasyon olarak bilinmektedir. Uzunluk imajları direkt olarak film stoku üzerinde
yaratarak yapılır, imaj ya da nesnelerin bir animasyon
kamerası ile çerçeve çerçeve fotoğraflandığı diğer animasyon türlerine ters olarak üretim yapılır. Bu çalışma
üzerinde alan oldukça az olmasından dolayı sınırlı çizim
kullanılır (Taylor’dan aktaran Kahraman, 2013, s. 96).
Kum aracılığıyla canlandırma, canlandırma sanatçısının
kum üzerine yaptığı farklılaşan desenlerden oluşur.
Gösteri amaçlı kullanımı yaygın olan bir canlandırma
tekniğidir. Kum üzerinde değişen ve başkalaşan çizimler, izleyicilerde görsel hayranlık uyandıracak estetik
düzeylere varabilmektedir.

2. Çağdaş Sanatta Canlandırmanın
(Animasyonun) Yeri ve Önemi
1960 sonrası pek çok sanat akımın ortaya çıkmasıyla
birlikte sanattaki ifade ve anlatım biçimlerinin çeşitlilik kazandığı görülmektedir. Sanat ve sanatı oluşturan
kuralların, anlayışların alt yapısındaki değişimler, daha
kuramsal temelli olup, sanatın ne’liğine dair yeni tartışmaların ve sorgulamaların doğmasına neden olmuştur.
İlerleyen yıllarda sanat alanındaki çalışmalar farklı
yöntemlerle desteklenerek ortaya konmuştur. Sanayi
ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak teknolojinin
hızla her alanda yer alması, toplumsal alanda kültürel
değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu durum, toplumun bir parçası olan sanatı ve sanatçıyı da etkilemiştir.
Dönemin sanatçıları sanat alanında yüzyıllarca dayatılan kuralların dışına çıkarak sanatı farklı bir noktaya
taşımışlardır. Çalışmalarında farklı teknik ve arayışlara
yönelen sanatçı, sanat amacı olmaksızın tüketim amaçlı
olan her türlü malzemenin sanatta kullanılmasına
yönelik sıra dışı bir anlayışla çalışmalarını ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu yaklaşımlarla sanatın bağımsızlığını ilan eden sanatçılar “sanat ve hayat” birleşimine
dikkat çekmiş; sanat ve hayat olgusunun iç içe ayrılmaz
bir bütün olduğunun üzerinde durmuşlardır. Ünlü sanat
tarihçisi Hal Foster bu konuda şöyle söylemiştir, “Sanat
ile hayat gerçekten de birleşti –ama avangardın koşulları altında değil, kültür endüstrisinin koşulları altında.”
(Artun, 2011, s. 2)
1960 sonrası bilgisayar teknolojisinden etkilenen
sanatçılar bu yönde çalışmalar yapmaya başlamıştır.
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Animasyonun gelişimine hız kazandıracak uygulamalar
hızlanmış ve yaygınlaştırmıştır. Animasyonlar ilk üretim
zamanlarında henüz sanat ve sanat kurumlarınca
güncel sanatta bir sanat pratiği olarak sergilenmemiş
ve bugünkü anlamıyla kabul görmemiştir. Animasyonların güncel sanatta yer edinmesi ve kabul görmesini
hızlandıran unsurların başında, büyük çapta düzenlenen
sanat fuarları, bienaller ve trinenaller gelmektedir.
Bunun ilk örneğini Venedik Bienali’nde görülmektedir.
Mathias Poledna’nın yapmış olduğu “Imitation of Life”
isimli çalışma, animasyonun güncel sanat kapsamında
sergilendiği ilk animasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. (Sargın, 2014, s. 131)
Postmodern teori, kuralcı olmayan yapısıyla disiplinlerarası bir yaklaşımı desteklemektedir. Tuval yüzeyi
yerine, ekran üzerinde farklı sergileme yöntemlerini
tercih eden sanatçılar için, farklı kanallara ve kaynaklara açılan bir teknik olmuştur. Dolayısıyla animasyonun çağdaş sanat kapsamında pek çok kullanım alanı
vardır. Günümüzde pek çok sanat çalışmasında direkt
animasyon çalışmaların sergilendiğini veya herhangi
bir sanat yapıtını destekleyen bir anlatım biçimi olarak
kullanıldığını görmekteyiz. Tuval resminde tuvalin içine
yerleştirilen ve tuvalle birlikte sunulan çalışmalardan
tutunda, enstalasyonlara kadar animasyonların pek çok
sanat yapıtında yer aldığını görmek mümkündür. Günümüz sanatçısı pek çok eklektik ve heterojen bir anlayışla
sanat çalışmalarını ürettiğinden bu gibi yapıtlar ortaya
çıkmaktadır.
Toplumun bazı kesimlerince animasyon denince ilk akla
gelen çizgi film tarzında olan çalışmalardır. Ancak bu alan
çok ucu açık bir uygulamaya yöntemlere açık bir alandır.
Sadece belli bir karakteri oluşturmaya ve oynatmaya
yönelik bir çalışma olmasından ziyade, pek çok geometrik
şekilleri, farklı biçimlerden oluşan kompozisyonları da
kapsamaktadır. Güncel sanatta animasyonu çalışmalarında doğrudan veya farklı tekniklerle destekleyen ve bu
yönde kullanan pek çok sanatçı mevcuttur.
Manfred Mohr – Algoritmik Animasyon Çalışmaları
Erken dönem çalışmaları soyut expresyonizm üzerine olan
sanatçı, dijital sanatın ilk öncülerinden olarak değerlendirilmektedir. Sanatında dönüm noktası olan değişimler
1960’larda olmuştur. Algoritmik yazılar geliştiren ve yazan
sanatçı; yıllarca sanatını sadece algoritmik geometri üzerine görseller üreterek oluşturmuştur. Ayrıca çok boyutlu
hiperküpler kullanarak 2-D semiyotik grafiksel yapılar
üzerine çalışmıştır.1967’den beri çalışmalarını bilgisayarla
üretmekte de bilgisayar destekli çalışmalar ortaya koyan
ilk sanatçılardandır. Dünyadaki pek çok galeri ve müzelerde çalışmaları sunulmuş ve sergilenmiştir. Bunlardan
bazıları, Paris’deCentrePompidou, Londra’da Victoria and
Albert Museum, Berlin’de Daimler Contemporary, New
York’da McCrory Collection, İstanbul’da ise Borusan Art
Collection’da yer almıştır.(http://www.emohr.com/Sanatçının resmi websitesi, Erişim Tarihi: 25.01.2015)

3. Türkiye’de Çağdaş Sanatta Canlandırma
(Animasyon) Uygulamaları

Şekil 1: Manfred Mohr, “Zerreissprobe”, karton üzerine siyah naylon
çorap, 1960, 35cm x 50cm,Özel Koleksiyon, Almanya
(http://www.emohr.com/ww4_out.html)

Canlandırmanın ülkemizdeki tarihsel gelişim süreci
değerlendirildiğinde, canlandırma sinemasının Türkiye’deki öncülüğünü Vedat Ar’ın üstlendiği söylenilebilir.
1948-1949 yılları arasında kurduğu kurs ile Türkiye’de
canlandırma eğitimi verilmeye başlanmıştır. Vedat Ar
yönetimindeki kursa Semih Balcıoğlu ve Eflatun Nuri
gibi karikatürün önemli üstatları da katılmışlardır. Ancak kurs çeşitli nedenlerle film yapımına geçilemeden
dağılmıştır. Aynı yıllarda Yüksel Ünsal’ın yönetiminde
“Evvel Zaman İçinde” ve “Nasrettin Hoca” filmleri yapılır. Fakat maalesef filmlerin bazı kısımları laboratuvar
işlemleri için gönderildiği ABD’de kaybolur (Balcıoğlu,
1987, 14). Sonraki yıllarda Vedat Ar “Filmar’’ adlı bir
stüdyo kurmuş ve burada bir yandan 2-3 dakikalık
canlandırma filmleri üretirken, diğer yandan da değişik
biçim araştırmaları yapmıştır.
Canlandırma filmi üretimine katkıda bulunmuş diğer
kuruluşlar arasında Kare Reklam, Karikatür Reklam
ve Stüdyo Çizgi öne çıkmaktadır. Kare Reklam’ı Ali Ulvi
başta olmak üzere çeşitli karikatüristler bir araya gelerek kurmuşlar fakat bu stüdyo daha sonra dağılmıştır.
Canlandırma filmlerinin ekip çalışması gerektirmesi
ve karikatüristler arasındaki uyumsuzluk stüdyoların
kapatılmasındaki temel etken olarak dikkat çekmektedir. Karikatür Reklam ise yerini bir takım değişikliklerle
Stüdyo Çizgi’ye bırakır. Stüdyo Çizgi’ de Yalçın Çetin
“Evliya Çelebi” ve “Karagöz” gibi tiplerini gerçekleştirir
(Yetkiner, 1973, s. 32-33). Ferruh Doğan ve Oğuz Aral
gibi karikatüristler de stüdyolarda “Koca Yusuf” ve “Direklerarası”nı çizmişlerdir. (Aygenç, 1990, s.20).

Şekil 2: Manfred Mohr, Ekran üzerinde enstalasyon, New York 2013
(http://www.emohr.com/ww4_out.html)

Çalışmalarında müzik ve şiirin görselliğini vurgulamak
isteyen sanatçı, Artificiata II’de 1978’de yaptığı çalışması Dimension 1’deki hiperküpün köşegen yollarını
kullanmıştır. Çizimlerden seçtiği çalışmaları köşegen hiperküplerdir. Yatay çizgiler y ekseni boyunca iki
boyutlu sistemde eklenmiştir. Her bir kenardaki yatay
çizgiler arasındaki boşluklar rastgele seçilen belli renk
setleriyle dolmuştur. Aynı şekilde, dikey çizgiler de x ekseni boyunca devam etmiştir. Dikey çizgiler çizilmemiş,
ama ortaya çıkan renk setleri kalmıştır. Bu prosedür ile,
resimde üç tanesi rastgele seçilen dört renk seti ortaya
çıkarmıştır. Renk setlerini ardarda üstüne bindirerek,
öngörülemeyen bir takım yıldızı belirmiştir. Bu renklerin
ve yatay çizgilerin yavaşlandırılmış hareket ile döndürülmesiyle, bilgisayarda animasyon çalışmaları gözlemlenmiştir. (http://www.emohr.com/ww4_out.html,
Sanatçının resmi websitesi, Erişim Tarihi: 25.01.2015)

Türkiye’de canlandırma filmi yapan ve aynı zamanda
belli bir düzeyin üstünde ürün vermiş, tanınmış sanatçılarımızdan Oğuz Aral 1960’lı yılların başında çizgi film
çalışmalarına başlar. O yıllarda çok sayıda karikatür
çizeri işsiz kalırken reklam ve sinema endüstrisi büyük
bir canlılık yaşar. O dönemde henüz emekleme aşamasında olan reklam sektöründe çizgi film (canlandırma
sineması), izleyicilerin ilgisini çekeceği düşüncesiyle
önemsenmektedir ama bu işi profesyonel olarak bilen
ve uygulayan oldukça azdır.
Oğuz Aral, Tekin Aral, Yalçın Çetin ve Erim Gözen gibi
sanatçılar çizgi film tekniği konusunda hiçbir deneyimleri olmamasına rağmen, kısa sürede sinema için hazır
hale gelirler. Oğuz Aral “Çizgide Mizah” döneminde
iyiden iyiye sessizleşen ve sözün asla yer almadığı karton biçimine; söz, ses ve hareketi getirmiştir. Oğuz Aral
1960’lı yılların sonunda çizgi film kariyerine nokta koyar.
(Sipahioğlu, 1999, 208-209) Ülkemizde reklamcılık,
canlandırma sinemasının gelişmesine önemli ölçüde
katkıda bulunmaktadır. Reklam filmi dışındaki canlandırma filmi denemelerine ise, özellikle ödüllü yarışmaların düzenlendiği 70’li yıllarda başlanmıştır. Türkiye’de
canlandırma filmi yapan ve aynı zamanda belli bir
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düzeyin üstünde ürün vermiş, tanınmış sanatçılarımızdan Tonguç Yaşar 1970 yılında “Amentü Gemisi Nasıl
Yürüdü?” ve “Yaşa Donkişot” gibi filmleri ile ödüller
almıştır (Balcıoğlu, 1987, s. 377).
Canlandırma sinemasına ürün veren ve ödül alan sanatçılarımızdan bazıları ise; Emre Senan “Gergeadam”
1975, “Canlandırma Tabanca” 1976, “Kısasa Kısas” ve
“Hayatında Eğri Çizgiyi İlk Kez Keşfeden Adam” 1977.
Cemil Erez “65 KV” i974. Ateş Benice “Düğüm Nasıl Çözülür” 1976, “Hoca Bir Gün” ve 1980’de Zagreb Şenliği’nde gösterilen “Stereo” dur (Türün, 1989, s. 11-12).

sanatçı olmaktadır. Eczacıbaşı koleksiyonuna ait olan
İstanbul Modern’deki animasyon çalışması “Mayınlar”
serisinden sürekli sergi bölümünde yer almaktadır. Animasyon diliyle sürekli ekranda beliren zıplayan “sempatik” mayınlar aracılığıyla dünyadaki savaşlara karşıtlık
üzerinden göndermede bulunmaktadır. Bu çalışmada
savaş gibi olumsuz bir durum, yeşil geometrik maskot
karakterlere benzeyen modellemeler ile sunulmaktadır.
Bilgisayar destekli canlandırma tekniğinin kullanıldığı
çalışma Türkiye’de erken dönem canlandırma çalışmalarından biri olmaktadır.

Şekil 4: Ayşe Erkmen, PFM-1 ve Diğerleri, Mayınlar serisinden, 1997,
Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Koleksiyonu (Fotoğraf: Taştan, 2014)

Şekil 3. Tonguç Yaşar, “Amentü Gemisi Nasıl Yürüdü?” canlandırma
filminden bir kare örneği. (http://www.haber7.com/sinema/haber/819235-amentu-gemisi-boyle-yurudu-video. [08.09.14])

Canlandırmanın filmlerde, video kliplerde ve reklam
filmlerinde kullanılması, ülkemizde çok daha büyük kitlelerin bu sanat türünü tanımasına ve sevmesine imkan
tanımıştır; ancak canlandırmanın ülkemizdeki temsilinin gelişmiş ülkeler düzeyinde olduğunu söylemek
güçtür. Yurtdışında canlandırma eserleri televizyonlar
da günün her saatinde yayınlanırken, ülkemizde sadece
çocuklar hedef alınarak, onlara uygun saatlerde kendisine temsil bulmaktadır. Başka bir ifadeyle ülkemizde
canlandırma eserleri, çoğunlukla çocuklara yönelik
eserlerdir (Şenler, 2005, s.110-113).
Dolayısı ile bu noktanın canlandırmanın ülkemizdeki
gelişimi açısından önemli bir yanlış ya da eksik algılama
olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca birçok Avrupa
ülkesinde, devlet desteği ile gerek yerel, gerekse evrensel değer ve motiflerden hareketle eğitici canlandırma
filmler hazırlanıp yaş aralığı gözetmeksizin herkesin
beğenisine sunulmaktadır (Aygenç’ten aktaran Şenler,
2005).
Ayşe Erkmen – Zıplayan Mayınlar Animasyonu
Türkiye’de çağdaş sanatta önemli işlere imza atan
sanatçı, animasyon çalışmaları yapmaktadır. 1977 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü mezunu
sanatçının ulusal ve uluslararası galeri, müze ve bienallerde çalışmaları sergilenmiştir. Erkmen, Türkiye’yi
uluslararası sanat çevrelerinden temsil eden önemli bir
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Canan Şenol-Vakvak Ağacı
Son yıllarda çağdaş sanatta gelenekseli buluşturan
isimlerden biri olarak anılan Canan, 1998 yılında Marmara Üniversitesi Resim Bölümünden mezun olmuştur.
Feminist üslubuyla dikkat çeken sanatçı, minyatürü
günümüz medya araçlarına taşımakta ve farklı bir anlatım dili ortaya koymaktadır. 2010 yılında yapmış olduğu
“Vakvak Ağacı” çalışması, video animasyon tekniğinde
hazırlanmıştır. 11. İstanbul Bienali’nin en çok ses getiren çalışmalarından biri olmuştur.
Sanatçı, “Masal denince, her ne kadar gerçek dışı bir
dünya tanımı aklımıza gelse de, aslında bir çeşit bellek
aktarımı ve sözlü tarihe işaret eder masallar bana göre.
Ve her masalda bir gerçek payı mutlaka vardır.” diyor.
İslam Mitolojisi’ne göre cehennemde bulunan, meyveleri insan kafası olan efsanevi bir ağaçtan adını alan “Vakvak Ağacı” aynı zamanda tarihsel bir olaya ismini vermiş
bulunmakta. 1656 yılında Sultanahmet’te bulunan çınar
ağacına o kadar çok adam asılmış ki bu ağaca “şecerei
vakvak”, insanların bu ağaca asılmasıyla oluşan olaya
da “vaka-i vakvakiye” denmiş. Şenol, Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleşen yeniçeri isyanından
yola çıkıp yakın Türkiye tarihindeki askeri darbeler ile
bağlantı kurduğu videosunda, anlatım olarak dokümanter bir yaklaşımı da kullanıyor. (X-İstGaleri,e-katalog,
Erişim Tarihi:27.01.2015)

Çalışkan, S. (2011). Canlandırma Sanatında Oyunculuk. Journal Of Turkish Art Research (JTAR) /Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi (TSAD).
Doyle, A. (2001). Web Animation, Technology & Learning. Cilt 22,
Sayı 2/ Vol. 22 Issue 2.
Guiness Dünya Rekorları, [10.10.2014]. http://www.guinnessworldrecords.com/records-3000/first-animated-film.
Kaba, Fethi. (2001). Çizgi Film Teknikleri. Powerpoint Sunumu.
Kahraman, A. D. (2013). Canlandırmanın (Animasyonun) Öğrenci
Başarılarına Ve Derse İlişkin Tutumlarına Etkisi, Doktora Tezi. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Sanatlar Eğitimi
Ana Bilim Dalı.
Şekil 5: Canan Şenol, “Vakvak Ağacı”, Video Animasyon, 2010 (http://
www.rampaistanbul.com/tr/artist/canan/#works_in_exhibition_209)

4. Sonuç
Teknolojik gelişmelerle birlikte sanat ve tasarımda yeni
uygulamalar ve çalışmalar yapılmaktadır. Günümüz
sanatında farklı disiplinlerarası uygulamalara sıklıkla
rastlanmaktadır. Animasyon çalışmalarının günümüz
sanatında farklı amaç ve yöntemlerle kullanılarak
sunulduğu görülmektedir. Sanatçılar, belli bir tema
konu veya problemi ele alarak, geçmiş veya günümüze
yönelik durumları farklı bir anlatım biçimiyle irdelemişlerdir. Günümüz sanatında vazgeçilmez bir yöntem olan
animasyon, bienallerde ve büyük çaplı sanat fuarlarında sıkça karşılaşılan bir tekniktir. Farklı kurgularda
sergilenerek, izleyicinin de ilgisini çeken animasyonlar,
çağdaş sanatta görsel dilin kullanıldığı bir başka araç
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Canlandırma sinemasının yenilikçi yöntemlerle dünya
üzerindeki yükselişinin, Türkiye’deki dinamik, genç
nüfus düşünüldüğünde ülkemizi de etkileyeceği söylenebilir. Canlandırmanın yüksek yatırım maliyeti, uzun
çalışma saatleri ve ekip çalışması gerektiren yapısı
Türkiye’deki yükselişinin önündeki engeller olarak
görülebilir. Fakat bununla birlikte özellikle reklamcılıkta
talep gören bir alan oluşu sebebiyle ülkemizde “Çizgi
Film-Animasyon” ya da benzer başlıklarda kurulan
bölümlerin sayısı artmaya başlamıştır. Canlandırmanın
ve canlandırma teknikleriyle hazırlanan dijital uygulamaların gelişme ve artış göstermesi, bu alanda nitelikli
akademik çalışmaların yapılması ve üniversite-sanayi
işbirliğinin sağlanması ile ilişkilidir.
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ÖZET ABSTRACT
Artists in search of an alternative solutions in plastic
arts showed a strong reaction against modernism and
started a process of production in which the tradition
borders between different disciplines were removed. Postmodernism, which emerged as a reaction to
modernism in the early 1960’s brought various artistic
movements and new discourses with. Questioning the
norms and statements, the artist presented alternative techniques and materials. They implied different
meanings to the object, which actually is the real
the subject matter of the artwork and they formed a
ground on which the relation between the viewer and
the artwork was established. Postmodernism had a
great global influence and became an important movement in the Western art. In Turkey that is regarded
being part of the Eastern world, the situation was different due to social structure, economic and political
problems. Therefore the effects of postmodernism did
not become obvious contemporaneously with the West.
Problem of research is studying the Turkish contemporary art in postmodern era needs to answer some
critical questions. What is postmodernism? How did
Postmodernism emerged? What is the place of Postmodernism in today’s art and culture? What are the
correspondence and decomposition of contemporary
Turkish art if we compare it with the West? What are
the concepts of postmodern art? Purpose of this study
is to evaluate manner, approach and reaction against
modernism by the western artists and their influence
to the artistic world in Turkey. As a result, Postmodernism emerged in the United States and expanded
to Europe and the rest of the world afterwards and
played an important role in the art world. Art movements of the postmodern era influenced artists and
critics. However, its influence was not seen widely in
Turkey due to different social, political and economic
problems. Even though we see postmodern influences
in the 60’s, they vanished eventually and the artists
seemed to develop their own style independent from
postmodernism.
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Art? What sort of sense of art has been formed and
developed in Turkey among all of these interactions?

Introduction
Since the existence of man, art has been an ever-growing and a much-debated descriptive tool with a continuous dimension-altering quality. Art movements, on the
other hand, have emerged as a reaction to the former
movements in this matter, and they have been under
the influence of one another for some time, and such
interactions have continued up to the period of the contemporary art. Art, as in all systems of thought, chases
around the concept of truth. Humanity’s approach to reality has gone through several changes throughout the
ages (Özkaya, 2007:4). Plato defined art as the replication of a replica, the re- imagination of an image, and he
argued that art was the mimesis (reflection) of all that
existed (Read, 1981:127). Art, an equilibrant in human
life, is a multi-dimensional phenomenon that is impossible to be verbally described and rather challenging
to be identified. In each epoch, there have been discussions made by artists, philosophers, art historians and
art critics over the definition and forms of art, which has
continued up until today. No matter how many definitions have been made in regard to this, there is still no
clear definition of art. Yet, it is true that art is a social
phenomenon unique to man. When the advancements in
the industrial field and the political and economic issues
and problems are evaluated from negative and positive
perspectives, the contribution of these to the world of
art is undeniable. All that is experienced can be stated
to have led to the emergence of different thoughts and
to the dissemination of opinions/views in the field of Art.
With these developments in time, the artistic movements that emerged in 1960s turned the thought or an
idea into an object of art and valued the object of art
above its figural/formal reality.

The Objective of the Research
The main objective of this research is to make evaluations as to the styles and views of artists and the
attitudes they have against the former movements in the
artistic field as well as the meaning/significance they
assign to the works of art by also dealing with the periodic circumstances of 1960s. Our objective in this study
is also to evaluate, through comparison, the effects of
this process of formation that started in the West on
the Turkish (eastern) Art in order to be able to better
understand the first artistic processes of formation in
those years with the help of today’s sense of art. While
this evaluation was being performed, answers to the
following questions were sought for. In questioning the
chief source of the artistic activities performed today
and in analyzing them over the artistic productions;
•

What is modernism? How did it emerge?

•

What are the effects of the artistic formations/
developments emerging in the West on the Turkish
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•

What are the concepts required to be depicted by
the artistic formations that showed up in 1960s?

•

Does Postmodernism contribute to today’s sense
of art?

Artistic Movements in 1960s
Postmodernism, according to some thinkers, is the
movement that developed in line with a post-industrial
age. This movement has exhibited such a circumstance
that it brought ambiguity along with it. There are still
ongoing arguments today that arise from the questions
as to whether Postmodernism is a part of Modernism, whether it is a continuity or whether it is radically
separated from Modernism. Postmodernity promotes
a pluralistic and clear democratic edifice instead of
the totalitarian systems. To some, Postmodernism is a
detachment from Modernism, whereas to some others,
it is the advanced form of Modernism. Every author tries
to define Postmodernism form their own perspective
by focusing on a certain direction. To some, it is the
movement which proclaims the end of history, while to
some others, it is a collage technique (Fukuyama, 1993).
According to Sarup, the Postmodernists stand up for
the removal of the borders between art and what is daily
in Art. He states the fact that the postmodernists wish
the distinction between the elite and popular culture to
collapse and that they support formal eclecticism and
the mixture of codes, he also adds that parody, pastiche, irony and play are the programs adopted by the
Postmodernists and points out that they, to some interpreters, do not focus on depth but on what is superficial
(1995:158). According to Deleuze, the postmodern art
is not dependent on reality, since it feeds the work of
art through the truths it reveals, which means that the
artistic inspiration cannot be dependent on reality. For
this reason, those who adopt the realistic genre and
impressionism movement are unfamiliar with Postmodernism (Murphy,1995). Postmodernism has several
indications, however, only one of them or some of them,
or even all of them could exist in unison. To list a few
of the most important ones: ambiguity, disintegration,
violation of rules, irony, loss of self/ depersonalization,
hybridization, merging, carnivalesque, textuality, back
to the future and anything goes. (Soykan, 1993, 118).
Postmodernism is stated to have emerged in 1960s for
the first time. This movement led by the NewYorker
artists spread across Europe in 1970s and continued to
be developed there. The major works of art produced
in 1960s -1970s did not only emerge as a reaction to
formalism but it also had the tendency to question the
propositions accepted by Minimalists, Neo-Dadaists
and Pop artists. Numerous artistic formations under

the titles of Conceptual Art, Happenings, Fluxus, Earth
Art, Performance Art, Video Art, Process Art and Arte
Povera took their place in the World of Art in that period.
On one hand, not only did the artists find alternative
techniques and materials for painting/art and sculpture,
but they also dealt, on the other hand, with the role of
the artist and the viewer along with the status of the art
object once again and reshaped it for the next generations and also contributed to the broadened definition
of Art. These artists used various tools and developed
different ideas. They all had the same goal despite the
fact that they took part in diverse artistic formations
(Atakan, 2008). Marcel Duchamp was the first artist
to question the nature of Art and to use ready-made
objects. He refined the ready-made objects from their
usual appearance and form and allowed them to gain
a new verbal discourse along with a new meaning/
significance. With the ‘ready-made’’ concept, Duchamp
brought a new approach to the concept of sculpture.
In his work called ‘’Fountain’’, his extraordinary and
unusual way in presenting a ready-made object used in
daily life cleared off the instrumentality and significance
that the object carried within itself through the fresh
perspective he exposed (Bürger, 2003). Duchamp’s productions, which questioned the concept of reality based
on the mental construction and perception of an image,
made him head towards the facilities/hardware of the
Art of the Information Age, in other words, towards
the notation/software by accepting the concept-content-context as the nature of reality. Hence, even though
the works of art cannot be purely objectless, the paradigm established through the notation (concept) while
transcending the appearance of the object has primarily
become its epistemological and then the ontological
reality (Bozdurgut, 2013:11).
1960s corresponded to the birth of a new generation
of artists and the productions of serious works of art,
beyond the aesthetical problems of the counter-cultural discourses. The artists became interested in
philosophical, psychological, sociological, political and
environmental issues during that time (Antmen, 2008).
The most influential artist of the time, Joseph Beuys,
used materials like lubricants, felt and honey in most of
his works under the influence of his past experiences.
He used the felt in his studies as it reserved the body
temperature and stored energy as a heat insulating material. Beuys’ work called ‘’Fat Chair’’ performed in 1963
has a particular importance in the formation of technical and theoretical views regarding the art of sculpture
(Image 1). In this work of art, Beuys had placed fat at
the back of the chair and on the corner of the seat. This
part of the chair stands for the region of the human body
where the chemical processes of the sexual, digestive
and urogenital-excretory functions take place, which,
therefore, was the part he wished to draw the attention
to. The reason why Beuys had used fat is based on the
sensitivity against the temperature change, whereas the

coarse-textured part of the fat is based on the desire to
make a reference to chaos. The artist, through the piece
of fat displayed in this way, thought that the viewers
would instinctively associate their emotions with their
inner/intrinsic processes. Another important figure of
the year 1965, Joseph Kosuth, drew the attention to the
object involved in his work, One and Three Chairs, and
demonstrated the relationships between the real object
and the image and the definition of the object (Image 2).

Image 1: Joseph Beuys, Fat Chair, 1963

Image 2: Joseph Kosuth, One and Three Chairs,1965,
Modern Art Museum (MOMA), New York
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Andy Warhol, on the other hand, exhibits the piled Brillo
Boxes, creating the impression of a minimal sculpture
in the art gallery (Image 3). These are the reproductions
that are the replications of the originals manufactured
from the chipboard and were made to look real by
means of a serigraph. However, the reason why these
boxes were found praiseworthy as a work of art was not
because they were well-replicated but because they
were displayed within an artistic arrangement. According to Warhol, money had the power to determine art,
and this was satirized in the productions of this artist.
Moreover, he opposed to the idea of separating art from
the society through abstraction and sublimation, and
while doing this, he was shaping most of his works in
accordance with the appreciation and perception of the
majority (Özkaya, 2007:26).

Image 3: Andy Warhol, Brillo Box, 1964-1968

Image 4: Allan Kaprow, Yard, 1967
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According to the artist, Sol Lewitt, how an artistic
production looks like is not of too much significance,
as stated in his article called “The Paragraphs on The
Conceptual Art” (1967). It goes without saying that it has
to look like something if it has a physical form. However,
whatever form it will ultimately take, it still has to start
off from a particular thought. An artist’s concern is the
process of conceptualization and implementation. After
having gained a physical clarity by the hands of the artist, a work of art becomes open to the perception of all,
including the artist (Antmen, 2008). Allan Kaprow, in his
Happenings, created sculpture formations and fittings
with the help of a number of ready-made materials besides the painting; just as in his occupying the backyard
of Martha Jackson Gallery with car wheels (Image 4),
there was no doubt that the viewers/audience made a
great contribution to the creation of Happenings, since
the resulting product was a common creation in that
process. Kaprow wished to perform such activities with
a broader mass of participants in time.
In 1960s, in a setting where the modernist doctrines
and institutions were turned upside down with the
radical outbursts of Postmodernism, the artists went
seeking for the types and places of art that could not
be merchandized against the commercialization of art,
and as the result of this quest, they introduced different alternatives to art. During that time, the artistic
arena and concept had changed and paved the way for
the emergence of numerous artistic movements. That
which caused the greatest collapse by feeding on the
thought caused by such radical breakups has been the
Land Art (Aydın, 2012). According to Robert Smithson
(1938-73), one of the most important representatives
of the Land Art, art is something permanent just like
Nature itself. Smithson dealt with Nature along with all
the concepts in it and investigated the earth to be able to
explain the relationship between the modernist theory
and industry. Avoiding the use of the materials introduced by technology, the artist used basalt rock, rock
salt, water, salt crystals and mud in the Spiral Jetty,
one of his most popular works created in the Great Salt
Lake, Utah (Image 5).

Image 5: Robert Smithson, Spiral Jetty, 1969-70

To him, stones bear syntaxes like words, disintegration
and detachment. The reason why he preferred to work
in Nature and chose the earth as the area that could
never be exhibited or purchased as an artistic material
in an art gallery was to keep away from commodifying
the artistic object, trivializing the mental processes of
the artists and exploiting them (Atakan, 2007). In the
late 1960s, some artists began to use their own body as
the material of art. In 1962, Herman Nitsch exhibited
rather bloody scenes by making references to Freudian
psychology and abstract moving images. In his work
called 1st Action (Image 6), his assistants poured blood
all over the artist after having disemboweled a sheep.
What the artist wants to depict here is the refinement of
the soul, the state of catharsis.

Art Education Platform played a role in the progression
and development of the Academy towards a modernist
process (Gümüşer, 2013).

Image 7: Altan Gürman, Montage, 1967

Image 6: Herman Nitsch, 1st Action, 1962

Artistic Movements in Turkey in 1960s
For the first time in 1960s, a major change occurred in
the artistic perspectives of some of the artists in Turkey
in order to create a new environment and to change the
existing situations (Ögel, 1997). The importance gained
through the tendency of the artist to create a private
environment and the impact of the artist on such issues
are based on the efforts made in the transformational
process to interpret, scrutinize and get to know the universal and contemporary/modern art, which, along with
the initiative towards formational arts, has been the
outset of a prominent interest in the conceptual art that
has mainly attracted attention (Hatipoğlu, 2003).
The commencement date of the Contemporary Art
in Turkey starts in 1967 with Füsun Onur and Altan
Gürman’s arrival in Turkey after having completed their
education abroad, which is also the period that corresponds to the time when Altan Gürman took office as
an assistant in The Academy of Fine Arts and produced
the series called ‘’Montage’’. This work of art introduces
a new perspective to the Turkish artistic environment.
The artist’s influential identity in establishing the Basic

Image 8: İlhan Koman, Nameless,1960

Gürman, in his work, ‘’Montage’’, assigned distinct
languages (traffic, military) to the objects, tools and
materials that have been left out of the picture so far,
containing no aesthetic concept in daily life, either.
(Image 7). Since Gürman’s productions corresponded to
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the period when such works of art were not being performed in Turkey, this situation allowed him to become
the pioneer of Modern/Contemporary Art (Oktay, 1991).
İlhan Koman blended mathematics, geometry, physics
and aesthetics in his sculptures due to his interest in
the mechanical and geometrical problems. In defiance
of the law of geometry stating that ‘’multi-edged shapes
are unstable’’, he discovered the unstable flexible Polyhedral structure and used it in his sculptures. (Image
8). He also took advantage of the specific characteristics of the construction tools, which were mainly iron,
wood and plastic, and devised them on his sculptures.
In Kuzgun Acar’s sense of art, instrumentality is one of
the most important determinants. Acar promoted the
idea that art must spread through every scope of life.
He summons the viewers/audience to discuss over the
work of art by disrupting the functionality of the objects
and shaping them over again. Just like a construction
worker, he produced various works of art with the help
of conventional tools used in daily life, such as iron
bars, nails, costumes used in street demonstrations
and meetings and also cage wires. By using readymade materials, he brought a structural robustness
against disorder (Ataseven, 2011). Kuzgun Acar’s
organic-shaped, dynamic and abstract expressionistic
metallic sculptures that are arranged in a spiral and
cyclic flow present transparency rather than a mass
appearance. The reason why cage wires are used in
some works of Acar is based on the desire to get rid of
the weight of the mass (Image 9).

Image 9: Kuzgun Acar, Abstract Composition, 1961

Although there may have been different views throughout the historical process, art can be arranged via
quite different methods of evaluation. These can be
grouped under four main headings, such as the artist,
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the work of art, the viewer and the society-centered. All
perspectives can be explained over these four basics.
While some people search for the artistic characteristics that make up Art within the relationship between
the artistic work and the world, others seek the answer
to the question as to what Art is within the artist who
creates a work of art. In fact, a work of art is regarded
as successful to the extent that the artist is capable of
reflecting his/her personal feelings/emotions through
his/her work (Ötgün, 2009). Today, there is no mention of
a postmodern art and a universal movement unique to
Turkey. The reason for this is not the absence of products regarding the issue but the scarcity of such works
that remain on an individual level. Making comparisons
between the Western World and Turkey persistently and
defining Art based on the Western World could be rather
disturbing in terms of artistic freedom. Today, Turkish
Art is forced to define itself in terms of social values and
is put into a certain frame in this sense. Even though
the art criticism is sometimes made with rather a tough
approach, there is the responsibility to deal with such
evaluations, as well (Erzen, 1977).

Conclusion
In this research, after mentioning the artistic trends
of 1960s in general, the developmental process was
described through the examples given from the major
productions of the leading artists of the time. The Postmodern Art, which started in the USA and later spread
rapidly across Europe and developed there, has been
quite successful along with the art movements that
took place one after another afterwards and has also
attracted the attention of many artists involved. While
a great number of the works of art attracted attention in the West, a more active artistic environment is
seen to have taken place after 1970s due to the chaotic
atmosphere experienced in Turkey in 1970s. Owing to
its universal aspect, Art is always recognized, accepted
and owned by the artists from other nations, no matter
which country it emerged in. Considering the productions in Turkey, it is seen that the economic boredoms
experienced in Europe and America are felt more in
Turkey due to political and cultural obstacles, which has
also been the cause of the scarcity of artistic productions in this country. Still, though not as many as those
in the West, the fact that a minority of Turkish (eastern)
artists worked through their own means during that
period has shed a light on the emergence of cultural
studies and activities for the prospective years. Art is a
distinct variable having a place within the aesthetic, social, political system and economic variabilities. Thanks
to the modern communicative systems, the modern
art continues to develop in the position of a means to a
multi-cultural setting. With the “Ready Made’’ concept
introduced into Art by Marcel Duchamp, works of art
started to gain diverse meanings as well as becoming

free. The postmodern art bears characteristics that
question, revise, distinguish and sometimes combine
all the movements and concepts that occurred in the
historical process. All signs, forms, actions and objects
tend to establish a relationship with the society, from
which the products related with it emerge. In brief; the
Postmodern Art, the foundations of which were laid in
1960s, has been the Age of transformations and ideas.
The significance of the artistic efforts made during the
chaotic and painful periods experienced in 1960s is of
great importance for the point at which today’s Art has
reached.
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ÖZET ABSTRACT
Türk tiyatrosu; tarihsel, kültürel ve edebi anlamında birçok araştırmada inceleme konusu olarak ele
alınmıştır. Bu süreçte müzikli oyunlar ve bestecileri
ile ilgili yapılan araştırmaların son derece sınırlı
olduğu görülmektedir. Türk Tiyatrosu müzikli oyunlar
açısından son derece zengin bir geçmişe sahiptir. Bu
nedenle hem müzik hem de tiyatro sanatı için müzikli
sahne oyunlarının önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir.
Araştırmamızda, Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda müzikli oyunlar için beste yapan besteciler
araştırılmış olup, bu alanda karşılaşılan problemler
tespit edilmiştir. Araştırma, yapılandırılmış görüşme
yöntemi ile şekillenmiş olup, bu kapsamda 9 besteci
ile görüşme yapılmıştır. Bu besteciler belirlenirken
ağırlıklı olarak tiyatro müziği ve sahne müziği alanında
çalışma yapmış olmaları dikkate alınmıştır. Bestecilerle yapılan görüşmeler sonucunda 7 temel problem
tespit edilmiştir. Araştırmada, görüşmelerde belirlenen bu temel problemlerin çözümüne yönelik öneriler
ortaya konmuştur.
Müzikli oyunların sahneye konulmasında, maddi
olanakların yetersizliği ve yetişmiş oyuncu profilinin
niteliğinin, bu oyunların, dünya standartlarında sergilenmesinde karşılaşılan en temel problemler olduğu
gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular, günümüzde
bu alanın gerek tiyatrocular gerekse devletin ilgili
birimleri tarafından yeterince önemsenmediğini göstermektedir. Tiyatro oyuncularının müzik birikimlerinin yetersizliği karşılaşılan bir başka önemli problem
olarak değerlendirilmektedir
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Turkish theatre has been a subject of study for many
researches in fields of history, culture, and literature. In
this process, it is seen that the researches done about
musicals and their composers are extremely inadequate. Turkish theatre has a historical background in
terms of musicals. Therefore, it is thought that musical
stage plays have an important place in Turkish theatre
for both music and theatre arts.
The aim of this research is to investigate musicals
and composers of Turkish Theatre in Republic Period,
and to look for the problems on account of suggesting
solutions in this field. The research was made through
configured interview technique, and in this scope, interviews were made with 9 composers. The works of those
composers in fields of theatre and stage music were
considered. And, seven main problems were determined
at the end of the interviews.
In the staging of musicals, it has been observed that the
most important problems are inadequacy of material
opportunities and qualifications of mature performers.
The available documents show that this field is not
emphasized enough by neither theatre performers nor
the related parts of the government. Another important
problem is the inadequacy of musical background of the
performers. Hereby, in the research, some suggestions
regarding the determined problems in the interviews
were put forth.

Sahne Sanatlarında Cumhuriyet Öncesi ve
Batılılaşma Dönemi
Türk tiyatrosunda müzikli oyunlar konusu, aslında
Tanzimat Döneminde başlayan, Meşrutiyette gelişen ve
Cumhuriyet Döneminde devam eden bir süreçtir. Müzikli tiyatro etkinliklerinin kökenini, batılılaşma hareketlerinin bir sonucu olan askeri alandaki yenilikler oluşturmaktadır. Batılılaşma kavramını Mardin şu şekilde
tanımlamaktadır, “Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayıp
Cumhuriyet Türkiye’sinde yeni boyutlar kazanan, Batı
Avrupa’nın toplumsal ve fikirsel bileşimini erişilmesi
gereken bir hedef olarak gören yaklaşım.” (Mardin,2009,
s.9) Askeri alanda yapılan bu yeniliklerin müzikle olan
bağlantısı, II.Mahmut tarafından 1826’da Mehter topluluğunun kapatılıp yerine batılı anlamda askeri bando
toluluğu olan Muzıka-yı Hümâyun’un kurulmasıdır.
Batılı anlamdaki bu askeri müzik topluluğu, müzikteki
batılılaşma hareketlerinin ilk somut adımı olarak değerlendirilebilir. İtalya’dan getirilen Giuseppe Donizetti, Muzıka-yı Hümayûn’nun başına şef olarak tayin
edilmiştir. Bu sayede saray ve çevresinde batılı anlamda
müzikli temsiller dönemi başlamıştır. Donizetti’nin vefatı
ile şef olarak getirilen Callisto Guatelli döneminde de bu
etkinlikler devam etmiştir. Bu dönemde yabancı toplulukların yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan
azınlıkların da temsiller yaptığı ve önemli bestecilerin
yetiştiği görülmektedir.
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Batılılaşma akımının müzikli temsiller üzerindeki
etkisini Hrant Papazyan şu şekilde dile getirmektedir. “
Tanzimat’ın ilanından sonra memlekette bir batılılaşma
havası estiğinden çok sesli musikiye karşı da büyük bir
alâka uyanmış bulunuyordu. İşte bu devirdedir ki Türk
Opereti doğmuştur. Çuhacıya’nın Opera- komikleri ile
başlayan ve yanı sıra Kemâni Haydar Bey’in müzikli komedileri ile devam eden bu parlak devir maalesef uzun
sürmemiş ve Gedikpaşa Tiyatrosu’nun yıkılması ile sona
ermiştir.” (Papazyan,1975, s.10)
Papazyan’ında belirttiği gibi bu bestecilerden en önemlisi, Tanzimat Dönemi içerisinde değerlendirilen Emeni
asıllı Osmanlı vatandaşı olan Dikran Çuhacıyan’dır.
Çuhacıyan, Türk Tiyatrosunda batılı anlamda müzikli
oyunların ilk önemli temsilcisi olarak değerlendirilebilir.
Gazimihal, Çuhacıyan’ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından kompozisyon eğitimi almak üzere Milano’ya
gönderilişini şu şekilde değerlendirmektedir, “Bir de
Türkiyeli kompozitör yetiştirmek ihtiyacı o sahneli
musiki tecrübeleri sırasında ister istemez duyulacaktı.
Ne tekim kompozisyon öğrenip dönüşte Türkçe opera ve
operetler yazması için Avrupa’ya giden Dikran Çuhacıyan’ın bu tahsili sarayca tensip edildiği ve Donizetti’nin
memleketi olan Milano’ya gönderildiği söylenmektedir.
İlk dersleri Donizetti’den almış ve ondan teşvik görmüş
olabilir” (Gazimihal, 1939, s.124) Çuhacıyan eserlerinin
büyük bir çoğunluğunu müzikli tiyatro kapsamında
değerlendirilen operetler oluşturmaktadır.
Pars Tuğlacı opera ve operetlerini şu şekilde belitmiştir.
“Şair evlenmesi (1874), Mekteb Ustası (1874), Mekteb-i
Seyri (1874), Arşak II Olympia (1868), Arif’in Hilesi ilk
Türk opereti (1872), Köse Kâhya (1874), Leblebici Horhor
Ağa (1875), İndiana (1897), Aleksinaz (1876)” (Tuğlacı,1986. s. 135-136) Bu eserler arasında Arif’in Hilesi
ilk Türk opereti olması açısından önemlidir. Leblebici
Horhor Ağa ise günümüze kadar popülerliğini korumuş
halen seslendirilen bir operettir.
Tanzimat döneminde Muzıka-yı Hümayûn’da görevli
önemli bir başka besteci ise Kemani Haydar Bey’dir. İlk
operet besteleyen Türk bestecisi olarak tarihe geçmiştir. Eserini ismi Çengi operetidir. Musahipzade Celâl’in
Kemani Haydar Bey için söyledikleri, kendisi hakkında
çok az şey bildiğimiz besteciyi tanımamız açısından
önemlidir.
“Merhum Haydar Bey’in alaturka musiki ile bestelediği
Çengi namındaki ilk Türk opereti yazı sahne edilmiş. Bu
Çengi operetinin mevzuu Ahmet Mithat Efendi tarafından
tertip edilmişti. Haydar Bey musikişinaslarımız arasında
teferrüt etmiş, hassas bir şahsiyettir. Sahne musikisinde gösterdiği kudreti el’an eserlerini dinleyenler teslim
etmektedir. Çengi operetinden sonra, Pembekız operetini
yapmış ve gittikçe inkişaf eden bu istidatın taktirkârları
çoğalmıştır. Haydar Bey az zamanda iştihar etmiş, binbaşı
rütbesi ile Muzikai Humayun muallimlerinden bulunduğu
için eserleri müteaddit defalar, sarayda da oynanmıştır.”
(Musahipzade, 1932, s.7)

Çuhacıyan ve Haydar Bey Tanzimat Dönemi Türk Tiyatrosunda müzikli oyunlar besteleyen en önemli isimlerdir. Devamında gelen Meşrutiyet Dönemi’nde, Tanzimat
Dönemi’nin müzikli oyunlarının temsil edilmesinin
yanı sıra yeni oyunlar besteleyen besteciler karşımıza
çıkmaktadır. Bu isimlerin en önemlilerini Metin And şu
şekilde belirtmiştir; Muallim İsmail Hakkı Bey, Leon
Hancıyan, Kaptanzade Ali Rıza Bey, Udi Fahri Kopuz,
Kazım Uz, Dr. Suphi Ezgi ve Muhlis Sabahattin. (And,
1971, s.262) İsmi geçen bu bestecilerin hepsi Klasik Türk
Musikisi formlarında eserler vermiş ve müzikli tiyatro
oyunlarında da bu türü benimsemişlerdir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu ve
Müzikli Oyunlar
Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde ise, başlangıç döneminde Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde oynanan
müzikli oyunların temsiline devam edilmiştir. Daha sonraki süreçte kendi besteci ve oyun yazarlarının ortaya
koydukları müzikli oyunlar temsil edilmeye başlamıştır.
Ayrıca Cumhuriyet Dönemi, müzikli oyunlar açısından
en üretken olunan ve halen devam eden bir süreçtir. Bu
dönemin ilk evrelerinde, müzik ve sahne sanatlarına
Atatürk’ün kültür ve sanat alanındaki politikaları yön
vermiştir. İlyasoğlu bu durumu şöyle değerlendirmektedir: Atatürk, geleneksel Türk müziğine olan tutkusu
bir yana çoksesli evrensel müziğe de son derece önem
veren bir liderdir. İran Şahı’nın Türkiye’ye gelmesi üzerine Ahmet Andan Saygun’dan Özsoy operasını yazmasını
istemiştir. Daha sonra Ankara’ya gelişinin 10. Yılı kutlamaları çerçevesinde Ahmet Adnan Saygun (Taşbebek) ve
Necil Kazım Akses (Bayönder) adlı operalarını yazılmıştır. (İlyasoğlu, 1998, s.13) Böylece Cumhuriyet Dönemi’nin ilk opera örnekleri sahnelenmiştir. Genç Türkiye
Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi müzik ve sahne
sanatları alanında da batıya özgü yaklaşımı benimsediği
söylenebilir.
Müzik ve tiyatro alanlarında getirilen yabancı uzmanlar hem müzik hem de tiyatro alanında yeni bir akımın
öncüleri olmuş ve dönemin sanat politikalarına yön
vermişlerdir. Bu bakımdan müzik ve tiyatro sanatları
önem verilen başlıca dallar olarak karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyet Dönemindeki kurumsallaşma
tiyatro ve müzik sanatlarının akademik bir ortamda
değerlendirilmesine, dolayısıyla da akademik bir eğitim
verilmesi imkanını tanımıştır. Tiyatro alanında İstanbul
Büyük Şehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini devam
ettiren ve Darülbedayi’nin devamı olan Şehir Tiyatroları
kurulmuştur. Metin And Darülbedayi’nin o dönemdeki
durumunu şu şekilde değerlendirmektedir: “Meşrutiyet’ten miras kalan Darülbedayi 1923’ün başlarında
dağınık bir durumdaydı. 1926’da vali Muhittin Üstündağ
Darilbedayi’ye bir çeki düzen vermek istedi; tiyatronun
başına Celal Esat (Arseven) getirildi, sanatçılar aylığa
bağlandı. Rusya’dan yeni görgülerle gelen Muhsin Er-

tuğrul tiyatronun başına geçti ve topluluk ilk kez bir varlık gösterebildi. 1934’de Darilbedayi adı yerine İstanbul
Şehir Tiyatrosu adı kondu.” (And, 1970, s.270-271) Köklü
kurumlarımızdan biri olan ve halen faaliyetlerini devam
ettiren Şehir Tiyatroları, Osmanlı mirasının devamı
niteliğindedir.
Osmanlının bir diğer önemli eğitim kurumu ve dönemin
konservatuvarı olan Darülelhan Cumhuriyet döneminde Belediye konservatuvarına dönüşmüş daha sonra
İstanbul Üniversitesine bağlanmıştır. Aynı paralelde
yapılan çalışmaların bir diğer odak noktası 1924 yılında
Ankara’da kurulan Musiki Muallim Mektebi’dir. Metin
And Musiki Muallim ve sonrasında yapılan çalışmaları
şöyle özetlemektedir: “İlk önce 1924 yılında Ankara’da
bir Musiki Muallim Mektebi kurulmuştu. İkinci bir adım
Musiki ve Temsil Akademisi kurulmasıdır. 1934 yılında
Milli Musiki ve Temsil Akademisi, ertesi yıl da Güzel
Sanatlar Genel Müdürlüğü kurulmuştu. Akademini
amacı hem müzik öğretmeni, müzik ve sahne sanatçısı
yetiştirmekti hem ulusal müziği işlemek, yükseltmek,
yaymaktı.” (And, 1970, s.277-278) Sanat alanının kurumsallaşması çerçevesinde atılan bu adımlar Cumhuriyet döneminin en önemli adımlarıdır. Yeni eğitim
kurumlarının açılmasını sürecini Kurtuluş şu şekilde
değerlendirmektedir; “Şüphesiz Türk Tiyatrosunun
Cumhuriyet dönemindeki en büyük kazancı, akademik
bir hüviyet kazanması yolunda Devlet Konservatuvarının
açılması olmuştur. 1936’da Ankara’da kurulan Milli Müzik ve Temsil Akademisi, 1940’da Devlet Konservatuvarı
haline gelmiş, 1948 yılında da bale ve opera bölümleri
bu müesseseye dahil edilmiştir.” (Kurtuluş, 1987, s.88)
İşte bu doğrultuda müzik alanında yetişen besteciler
müzikli tiyatro alanında da eserler vermişlerdir.
Dönemin başlangıcında müzik ve sahne sanatları anlayışını değerlendirecek olursak; yönünü tamamen batıya
çevirmiş çoksesli bir müzik anlayışının benimsendiğini,
sahne sanatları bakımından ise çoksesli müzik anlayışı
ile birlikte sergilenen opera ve operet türünde eserler
verildiğini görmekteyiz. İlerleyen süreçte ise artık adına
operet denilmeyen müzikli tiyatro oyunu olarak eserler
karşımıza çıkmaktadır. Kendi repertuvarını oluşturma
çabası içinde olan genç Türkiye Cumhuriyet’i önceki dönem müzikli oyunlarını da repertuvarına dahil etmiştir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzikli oyunların durumuna baktığımızda, Özdemir Nutku bu durumu şöyle
değerlendirmektedir; “Cumhuriyet’in kuruluşundan
beş yıl öncesinden başlayarak, Cumhuriyet’in ilanından
sonraki ilk dönemde gelişme olanağı bulan müzikli
oyuna yönelenlerin başında Musahipzade Celâl gelir.
1917’de yazdığı ve onun ilk müzikli oyunu olan İstanbul
Efendisi’inden sonra yazdığı çoğu oyunları şarkılı ve
müziklidir. Ancak Musahipzade’nin müzikli oyunlarında
da ağırlık sözlü tiyatrodadır. Bu yapıtlarda ilginç olan
gerek söz gerekse biçim açısından çağdaş olanla geleneksel olanın içiçeliğidir. Her ne kadar, onun oyunları,
döneminde operet olarak kabul edilmişlerse de, bunlar
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Türk müzikli oyunların ilk başarılı örnekleridir.” (Nutku,
1985, s.394)
Görüldüğü üzere bir önceki dönem olan Meşrutiyet
Dönemi’nin müzikli oyunlarını da repertuvarına alan
Cumhuriyet Dönemi zaman içerisinde kendi repertuvarını oluşturmuştur. Besteci Nevit Kodallı Musahipzade
ve onun müzikli oyunlarını şu şekilde değerlendirmektedir. “Musahipzade Celâl Bey’in piyesi üzerine Yedekçi
Opereti’ni İstanbul Operet Heyeti 1920 yılında sahneye
koyuyor ve oynuyor. Operet’in müziğini İsmail Hakkı Bey
besteleyerek operet olarak oynanmışlar…Besteciler
arasında Leon Hancıyan Efendi gibi o devrin başka Türk
Müziği üstadları da var… Yedekçi Opereti’nin müziğini
besteleyen İsmalil Hakkı Bey’de bu üstadlardan birisi…”
(Kodallı, 1968, s.11)
Cumhuriyet Dönemindeki ilk müzikli tiyatro örnekleri,
1. Kuşak Besteciler olarak adlandırılan Cemal Reşit
Rey, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses, Hasan
Ferit Alnar, gibi isimler tarafından yazılmıştır. Cemal
Reşit Rey ve ağabeyi Ekrem Reşit Rey ile birlikte daha
çok operet, revü gibi müzikli oyunları benimsemiş ve
bu formlarda eserler vermişlerdir. Ağabeyinin vefatına
kadar Cemal Reşit müzikli tiyatro oyunlarını oldukça
önemsemiş ve çalışmaları içerisinde ayrı bir yer vermiştir.
Cevat Memduh Altar Cumhuriyet Dönemi müzik sanatında
gelinen durumu ve Cemal Reşit Rey ile ilgili düşüncelerini
şu şekilde dile getirmiştir: “Cumhuriyetten bu yana geçen
süre içinde, müzik sanatında uluslararası ortak tekniklerden yararlanmakta oldukça ileri aşamalara ulaşıldı; bütün
bu çabalar da bestecilik, orkestra şefliği, kuruculuk, eğitimcilik niteliklerine sahip olan Cemal Reşit Rey’in (19041985) oynadığı rol, olağanüstü önem kazanmış, kendisinin
Türkiye’deki çoksesli sanat müziği hareketlerinde her
şeyden önce yaratıcı bir önder olarak tanınıp sevilmesine
yol açmıştır. Gerçekten de Rey, Osmanlı İmparatorluğunun
son yıllarında, Cumhuriyet dönemine opera ile giren (19201973) ve ayrıca çokseslilik tekniğiyle operalar, operetler,
müzikaller ve revüler bestelemiş olan ilk bestecidir.” (Altar,
2001, s.198-199)

Ayrıca Meşrutiyet Dönemi içerisinde de eserler vermiş
olan, ciddi bir müzik eğitimi almamış olmamasından
dolayı genelde alaylı olarak addedilen Muhlis Sabahattin, operet türünde eserler vermiş ve yaşadığı dönemde
çok popüler olmuş büyük başarılara imza atmış bir
bestecidir.
İlk dönemde yazılmış olan müzikli oyunların en önemli
örneklerini Metin And şöyle değerlendirmektedir. “
Müzikli oyunlar, operet adı altında bu dönemin başından
beri çok tutulan bir türdür. Bu tür, geleneklerimize de
yatkındır. İlk başlarda Cemal Sahir, Muhlis Sabahattin,
Süreyya Opereti’nin, ondan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları özellikle Cemal Reşir Rey ve Ekrem Reşit Rey’in çok
tutulan oyunları, bunu izleyen Ses Opereti dönemindeki
müzikli oyunlar ve bu türde yazarların ve bestecilerin
yarattığı sağlam eserlerdir. Çoğunlukla bu türden bizde
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anlaşılan, gevşek, gelişigüzel bir oyunlar dizisi, çeşitli
tipler ve derleme müzikten oluşan kalıplaşmış bir uygulamadır.” (And, 1983, s.481) Eğlence amacı güden bu
güldürülü müzikli oyunların yerini ileriki süreçte daha
siyasi ve sosyal içerikli konular alacaktır.
Daha sonraki süreçte Nevit Kodallı, Sabahattin Kalender, İlhan Usmanbaş, Ferit Tüzün, Nazım Ülgen, Fehmi
Ege, gibi isimler Devler Tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolar için müzik bestelemişlerdir.
Yaptığımız araştırmalar sonucunda, günümüzde tiyatro
müziği besteleyen başlıca isimlere değinecek olusak
Yalçın Tura, Muammer Sun, Faris Akarsu, Cem İdiz,
Turgay Erdener, Timur Selçuk, Can Atilla, Kemal Günüç,
Selim Atakan, Tolga Çebi, Server Acim, Hüseyin Çebi,
Sarper Özsan, Babur Tongur, Nedim Yıldız gibi besteciler karşımıza çıkmaktadır. Bu isimler dışında amatör
olarak tiyatro müziği yazan kişilerinde tiyatro müziği
yazdığı görülmektedir.
Araştırmamız kapsamında müzikli tiyatro alanında
çalışmalar yapmış 8 besteci ile görüşme yapılmıştır.
Bu bestecilerin profil özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu bestecilerin tamamının çoksesli bir eğitim
sürecinden geçtiği gözlemlenmiştir. Stil ve üslup özelliği
olarak çoksesli bir yapıyı benimsemiş olup tiyatro
müziklerini de bu doğrultuda yazmışlardır. Komposizyon (bestecilik) eğitimi almış almamış olanlar ise çalgı
bölümlerinden mezun olmuşlardır. Araştırmalarımız
sonucunda tiyatro müziği yazan kişiler arasında geleneksel müzik eğitimi almış kişilere rastlanmamıştır. Bu
nedenle tiyatro alanında eser veren kişilerin çoksesli bir
müzik eğitimi veren okullardan mezun olduğu gözlemlenmiştir. Bestecilerin müzikteki tekseslilik ve çokseslilik tartışmalarından uzak durmaktadırlar. Bestelemiş
oldukları eserlerde, oyunun dönemi ve konusuna göre
beste yaptıkları ve bu kapsamda geleneksel müziklerimiz dahil her müzik türünden faydalandıkları bir başka
önemli değerlendirme olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
durum tiyatro müziğinin çok geniş müzik türlerini içinde
barındırdığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.

Görüşme Yapılan Besteci Profili

Adı Soyadı

Mezun Olunan Okul

Mezun Olunan
Bölüm
Kompozisyon

Şu Anda Çalıştığı Kurum

Cem İDİZ

H.Ü. Ankara Dev. Konservatuarı

Turgay ERDERNER

H.Ü. Ankara Dev. Konservatuarı

Kompozisyon

H.Ü. Ankara Dev. Kon.

İst. Bel. Konservatuvarı

Piyano

İ.B.B. Şehir Tiyatroları

Tolga ÇEBİ

H.Ü. Ankara Dev. Konservatuarı

Keman

Beşiktaş Belediye Tiyatrosu

Kemal GÜNÜÇ

H.Ü. Ankara Dev. Konservatuarı

Kompozisyon

A. B. B. Kent Orkestrası
Şefi

Can ATİLLA

H.Ü. Ankara Dev. Konservatuarı

Keman

Serbest

Babur TONGUR

M.S.Ü. Dev. Konservatuarı

Kompozisyon ve
Ork. Şefliği

Serbest

Faris AKARSU

İst. Bel. Konservatuvarı

Piyano

İst. Bel. Konservatuvarı.
Emekli Akademisyen

Gazi Üniversitesi Eğt. Fak.
Müzik Böl.

Müzik Öğretmenliği

Ank. Üni. DTCF. Tiyatro
Bölümü

Selim ATAKAN

Nedim Yıldız

Bestecilerle yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda bu alanla ilgili şu problemler tespit edilmiştir:
1) Tiyatro müziği besteciliğinin ciddi bir alan olarak
görülmediği;
Tiyatro müziği alanı ne yazık ki konservatuvarların kompozisyon bölümlerinde yeterince önemsenmeyen bir
alandır. Günümüzde tiyatro müziği besteleyen isimlere
baktığımızda hemen hepsi kendi özverili çalışmaları
sonucunda bu alanda eserler vermektedir. Prof. Server
Acim bu durumu şöyle değerlendirmektedir. “Evrensel
sanat dünyasında ayrı ve ayrıcalıklı bir alan olan Tiyatro
Müziği Besteciliği, ne yazık ki, konservatuvarlarımızca
küçük görülen bir türdür. Ciddi müzik eğitimi almış olan
bir kişinin Tiyatro müziği bestelemesi gereksiz ve boş
olarak değerlendirilmekte, bu sebeple bu alanda çalışan kişiler, birkaç istisna dışında, çoğunlukla bestecilik
eğitimi almamış çalıcı kökenli amatör müzisyenlerdir.”
(Acim, 2003, s.238)
Server Acim’in de belirttiği üzere, bu alandaki yetişmiş besteci eksikliği nedeniyle müzikli oyunlar amatör
müzisyenler ya da müzik birikimi çok zayıf olan kişiler
tarafından gelişi güzel yapılmaktadır. Bu durum ise
sergilenen oyunun her şekilde başarısını etkileyen bir
faktördür. Amatör müzisyenler içerisinde de çok yetenekli kişilere rastlamamız mümkün olmasına rağmen,
genel olarak bu işi profesyonel kişilerin yapması tercih
edilmelidir.

Serbest

Kemal Günüç’ün de görüşleri aynı doğrultudadır. “Bestecilik ciddi bir iştir, beste yapmak ise zorlu bir süreçtir.
Beste yapmak için mutlaka kompozisyon bölümü mezunu olmak gerekmektedir. Ama çok ciddi ve disiplinli bir
müzik eğitimi sürecinden geçmek gerekir.
(K. Günüç, görüşme, 2 Haziran 2014)
2) Yetiştirilen tiyatro oyuncularının müzik alanındaki
bilgi birikiminin yetersizliği;
Oransay, müzikli tiyatro oyunlarında görev alacak
kişilerin özelliklerini şu şekilde belitmektedir: “Opera,
operet ve balet gibi musikili sahne eserlerinde görev
alacak yorumcu sanatçıların köklü bir musiki geçmişi
olması zorunluluğu açıktır. Musiki ile konuşma tiyatrosu arasında kalan pek özel birkaç türde görev alacak
sanatçıların da tiyatro yeteneği gelişmiş musikici, ya da
musiki yeteneği gelişmiş tiyatrocu olaması gerekmektedir.(Oransay, 1976, s. 149)
Tiyatro oyuncularının müzik alanındaki birikimleri
bestecilerin çoğu zaman eserlerde müziklerini değiştirmelerine neden olan bir problemdir. Besteci Kemal
Günüç yapmış olduğumuz görüşmede bu durumu
şöyle değerlendirmektedir. “Genelde şarkılı oyunlarda
durum çok vahim bu konuda eğitim gerçekten çok kötü
kendi yetenekleri ve özel çalışmalarla kendini yetiştiren
oyuncular var. Birçok oyunda oyuncunun durumuna
göre müziklerimi değiştirmek zorunda kalmışımdır.” (K.
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Günüç, görüşme, 2 Haziran 2014) Aynı zamanda müzikli
oyunların sahneye konulmasında karşılaşılan en büyük
problemlerden birisidir.
Tiyatro oyuncularının müzik birikimleri ile ilgili İstanbul Şehir Tiyatroları müzik direktörü Selim Atakan ise
durumu daha kapsamlı bir şekilde şöyle değerlendirmektedir:
“Uzun bir süredir, belki de tiyatro eğitiminin başından bu
yana oyunculuk eğitimi veren okullardaki müzik eğitimini
hem yanlış, hem de yetersiz buluyorum. Bu yetersizliğin
bence en baş nedeni Performans Sanatı dallarının birbirinden çok ayrı tutulması ve her bir dalın kendine özgü eğitim
kurallarının olması. Oyunculuk okulunda oyunlar, tiratlar,
fonetik, duygu, ritim çalışılırken bir oyuncunun çok sıklıkla
müzikli bir oyunda şarkı söyleyeceği, hatta bir enstrüman
çalması gerekeceği gerçeği hiç düşünülmüyor. Hem oyunculukta, hem de müzikte duyduğunu doğru duyan bir kulak
gerekmekte, bunu geliştirecek hiç bir modern teknik kullanılmamaktadır. Bir opera sanatçısının klasik tarzda şarkı
söyleme teknikleri üzerinde o denli durulurken oyunculuk
açısından modern kavramlar, tiyatro teknikleri es geçiliyor.
Oyunculuk eğitimi yapan okullarda verilen müzik eğitimi
son derece sıkıcı, daha çok teorik ağırlıklı olup oyuncuların
müzikten daha çok soğumalarını sağlıyor. İlkokulda, eskiden mandolin dersi verilir, müziğe yeteneği olan çocukların
dışında herkes baskıya dayanamayıp müzikten ilelebet
soğurdu. Artık okullarda müzik eğitimi neredeyse hiç
verilmediği için müziğe karşı “agnostik” (algısız, duyarsız)
yetişiyor çocuklarımız. (S. Atakan, görüşme, 29 Ekim 2014)

Besteci Babur Tongur ise tiyatro eğitiminin içinde
bulunduğu durumu şöyle özetlemektedir: “Gerçek bir
tiyatro eğitimi, aynı zamanda yeterli tiyatro müziği eğitimi sağlayan bir programı da içerir. Türkiye’deki Tiyatro
eğitim programları müzik eğitimi bakımından gelişme
çabası içindedirler.” (B. Togur, görüşme, 14 Ağustos
2014) Bu bağlamda, eğitim programlarının gözden
geçirilmesi gerekmektedir. Bu oyunlarda görev alacak
doğru kişilerin seçilmesi, sağlıklı bir ders müfredatı ile
eğitilmesi bir zorunluluktur.
Müzik birikimi bir tiyatro oyuncusunun sadece müzik
yapması için sahip olması gereken bir özellik değildir.
Strowsky tiyatroda müziğin bu anlamda önemini şu şekilde açıklamaktadır: Tiyatro oyuncusunun musiki ile ilgili birikiminin sadece müzik yapmaya değil aynı zaman
da oyun içerisinde söylediği kelimeleri de daha doğru ve
etkili bir şekilde kullanmasında yardımcı olur. Tiyatro
oyuncusu; ritm, dans ve sesini kullanma gibi beceriler
için mutlaka müziğe ihtiyaç duyar. (Strowsky,1946, s.
6-7) Bu da tiyatro oyuncusunun müziksiz oyunlarda bile,
müzik birikimine ihtiyacı olduğunun bir göstergesidir.
Sahnede düzgün ve anlaşılır konuşma (diksiyon), dans
edebilme, doğru şarkı söyleyebilme gibi becerilerin
hepsi müzik birikimi sonucunda daha etkili ve düzgün
gerçekleştirilebilir.
3) Tiyatro müziği alanında yazılan eserlerin telif hakları
konusunda yasal düzenlemelerin yetersizliği;
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Tiyatro müziği bestelemek, besteciler için hem zahmetli
hem de maddi açıdan yeterince tatmin olamadıkları bir
alandır. Bu konuda kurumsallaşmış olan MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) ve MSG
(Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) gibi sivil
toplum kuruluşları olmasına rağmen, tiyatro müziği
alanında yeterince aktif olunamadığını görmekteyiz.
Böylece bir taraftan eser üretip bir taraftan da maddi
açıdan gelir elde etmesi gereken besteciler emeklerinin
karşılığını alamamaktadır.
Besteci Selim Atakan bu konuyu şöyle değerlendirmektedir: “MESAM üyesiyim. Popüler müzik konusunda
oldukça düzenli çalışan bir kuruluştur. Ancak sahne
müziği konusunda henüz çözüme ulaştırılamamış durumlar bulunmaktadır. Aynı zamanda aynı işi yapan ve
aynı derecede yetkili olan MSG de bulunmaktadır. Telif
hakları konusunda yerleşmiş ve iyi çalışan kurumlar
olan MESAM ve MSG ‘nin tiyatrolarla sağlamaya çalıştığı anlaşmalar askıda kalmıştır. Bunun en baş nedeni
ise belediye gibi kurumların MESAM ve MSG gibi sivil
toplum kurumlarını tanımak istememesi gelmektedir”
(S. Atakan, görüşme, 29 Ekim 2014)
Popüler müzikler için etkili olan bu kurumların tiyatro
müziği kapsamında üretilen eserleri de dikkate alarak
yasal düzenlemeler yapması ya da popüler müzikler
kapsamında aynı sistemi devreye sokması gerekmektedir. Bu kapsamda konu sadece sivil toplum
kuruluşlarını değil aynı zamanda Kültür Bakanlığı’nı
da ilgilendirmektedir. Kültür Bakanlığı, hizmet alımı
çerçevesinde bir defa olmak üzere bestelenen eser için
ödeme yapmaktadır. Kültür Bakanlığı bu ödemeden
sonra eserin her türlü kullanım hakkını 5 yıllığına satın
almaktadır. Bu 5 yıl içerisinde besteciye herhangi bir
ödeme yapılmamaktadır.
Kemal Günüç bu konuya şu şekilde bir öneri ile yaklaşmaktadır. “Biz bu alanda çalışan bir elin parmağını geçmeyecek kadar az sayıda emek veren bestecileriz. Çok
külfetli bir iş olan tiyatro müziği alanı bestecisini maddi
açıdan tatmin etmekten uzaktır. Üretilen tiyatro müziklerinin, mutlaka Kültür Bakanlığı ve devletin kurumu
olan ve bünyesinde tiyatrosu olan belediyeler tarafından
değerlendirilip besteciye bir defaya mahsus değil oyun
her seslendiğinde ilk sahnelendiğindeki kadar olmasa
bile belli bir ücret ödenmesi gerekmektedir.”
(K. Günüç, görüşme, 2 Haziran 2014)
Şu anda Kanada’da yaşayan ve bestecilik çalışmalarını
orada devam ettiren Babur Tongur ise telif konusunun Türkiye’de geçmişten beri çözümlenememiş bir
problem olduğunu belirmektedir. Kendisi Kanada’da
olan besteci “Türkiye’de seslendirilen eserlerim için
telif hakları hiçbir zaman işletilmedi” şeklinde cevap
vermektedir. (B. Togur, görüşme, 14 Ağustos 2014)
Besteci Timur Selçuk telif hakları meselesini kendi bakış açısından söyle değerlendirmektedir. “ Ben herhangi
bir yerden aylık almayan bir sanatçıyım. Özellikle benim

konumumdaki besteciler bir oyun müziği hazırlarken
aynı zamanda yaşamak durumundadır. Besteciyi, müziğini yazarken yaşatacak kadar meblağı, bestelenecek
eserin süresi, sazların ve seslerin yoğunluğu doğrultusunda düşünüp, bir ön ödeme yapmakta sayısız yararlar
vardır.” (Selçuk, 1997, s.55)

run olarak karşımıza çıkmaktadır. Erdener bu konu ile
ilgili düşüncelerini “İlkesel olarak tiyatro müziklerinin
bir çalıştırıcısı olmalı, besteci ancak eserin müzisyenler
ve tiyatro oyuncuları tarafından daha iyi anlaşılmasını
sağlamalı.” (T. Erdener, görüşme, 29 Mayıs 2014) şeklinde belirtmektedir.

Besteci Turgay Erdener ise telif hakları konusunun son
zamanlarda ele alındığını şu şekilde değerlendirmektedir: “Türkiye’de telif konusu çok yakın zamanlarda (son
10 yıldır) ciddi olarak düşünülür olmaya başladı. Ama
tiyatro müziği alanında henüz tatmin edici olmaktan çok
uzakta…” (T. Erdener, görüşme, 29 Mayıs 2014)

5) Tiyatro müziklerini seslendirecek müzisyenlerin
sayısal ve nitelik olarak yetersizliği,

4) Müzikli tiyatro oyunlarının sahneye konulmasındaki
güçlükler;
Müzikli tiyatro oyunlarını sahnelemek oldukça maliyeti
yüksek bir iştir. Faris Akarsu’ya göre içinde bulunulan
durum şu şekildedir: “ Bu konuda maddi yetersizlikler
ve tiyatro oyunlarının sahnelendiği binaların fiziki koşulları yetersizdir. Çoğu zaman müzikli oyunlar masraflı
olduğu için ya sahnelenemiyor ya da çok alt düzeyde
çalışmalar ortaya konuluyor. Binalar akustik ve sahne
düzeni gibi teknik konular dikkate alınmadan yapılıyor ya
da var olan bir bina bu işler için kullanılıyor.” (F. Akarsu ,
görüşme, 31 Ekim 2014)
Müzikli oyunların seslendirilmesinde besteci ve bu eseri
seslendiren müzisyenlerin maddi anlamda emeklerinin
karşılığını alamamaları nedeni ile çoğu zaman büyük
prodüksiyolar sahnelenememektedir. Bunun yerine var
olan ezgilerin kullanıldığı kayıtlarla müzik ihtiyacı giderilmeye çalışılmaktadır. Böylece yeni eser üretimi ve
sahnelenmesi teşvik edilmemektedir. Bu konuda Devlet
Tiyatroları daha şanslı olmasına karşın özel tiyatroların
durumu daha zordur.
Bestecinin yazmış olduğu müziğin istenilen çalgı topluluğu seslendirilememesi çoğu zaman karşılaşılan bir
problemdir. Devlet tiyatroları bu ihtiyacı hizmet alımı
yöntemi ile gidermeye çalışmaktadır. Maalesef hiçbir
tiyatro kurumumuzun bu konuyla ilgili istihdam ettiği bir
müzisyen topluluğu bulunmamaktadır. Unutulmamalıdır
ki tiyatro müziği, bestelemenin yanı sıra icra anlamında
da özel bir alandır. Bu alanda görev alan müzisyenlerin
tiyatro kültürüne sahip iyi yetişmiş müzisyenlerden
oluşması zorunluluk teşkil etmektedir. Bu müzisyenler
müzik icra etmenin yanı sıra bazen oyunun bir parçası
hatta oyunda rol bile alabilmektedirler.
Nedim Yıldız’a göre bu durum, “oyundaki eleman sayısını arttıracağından genellikle düşük bütçeli özel tiyatro
kurumları ses kaydı kullanmayı tercih etmektedir.
Genellikle yazılan müziği icra edecek müzisyen bulma
güçlüğü de müziklerin kayıtlı uygulanmasını zorunlu
kılabiliyor. Ama mümkünse ben canlı olarak seslendirilmesini tercih ederim.”
(N. Yıldız, görüşme, 28 Mayıs 2014)
Yazılmış olan müziklerin çalıştırılması da önemli bir so-

Tiyatro eserlerinin sahnelenmesi bir ekip işidir, bu
ekipte müzisyenlere düşen görev oldukça önemlidir. Bu
anlamda besteci ve yönetmen ile birlikte çalışan müzisyenler, müziğin yanı sıra tiyatro kültürüne de sahip olan
kişilerden oluşmalıdır. Mümkünse bu alanda çalışmalar
yapmış ve uzmanlaşmış bir müzisyen topluluğunun
var olması eserin çok daha başarılı sahnelenmesine
yardımcı olacaktır.
Besteci Can Atilla müzikli tiyatro oyunlarında görev
alması gereken müzisyen profilini şöyle tanımlamaktadır: “Müzikli oyunlarda görev alan müzisyenler bizim
en önemli yardımcılarımızdır. Müzisyenlerin, aynı dili
konuştuğumuz müzik bilgisi ve tiyatro kültürü gelişmiş
kişilerden oluşması oyunun başarısı için hayati önem
taşımaktadır. Biz ne yazarsak yazalım kâğıt üzerindeki
müzik seslendirilemediği zaman bir anlam kazanamaz.
Zaten müzik sanatı doğası itibari ile icracı ve seyircisi
ile anlam kazanan bir sanattır. Tiyatro müziğinde bu
durum daha ön plana çıkmaktadır.” (C. Atilla, görüşme,
30 Mayıs 2014)
Günümüzde bu ihtiyaç gerek devlete bağlı tiyatrolarda
gerekse özel tiyatrolarda hizmet alımı şeklinde gerçekleşmektedir. Bu sistem kısa vadede pratik bir çözüm
gibi görünse de uzun vadede müzisyen ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Çünkü hizmet alımı yoluyla görevlendirilen müzisyenler çoğu zaman müzikli tiyatro oyunları
için yeterli bilgi ve beceriye sahip olamamaktadır.
Bu konuda Faris Akarsu’nun düşünceleri son derece
aydınlatıcıdır: “Müzikli tiyatro oyunlarında görev alan
müzisyenler, çok değişik müzik türlerine hâkim olmalı
çünkü bir oyun içerisinde farklı türlere ait müziklerinin
icrası söz konusudur. Bu durumda eserin seslendirilmesi oldukça profesyonellik gerektirmektedir. Söz
gelimi müzikli oyunda görev alan bir senfoni sanatçısını
düşünelim. Geçmişinde klasik müzik eğitimi almış
olmasından dolayı o kişiye Türk müziği çaldırmak çoğu
zaman güç bir iştir. Aynı şey geleneksel müzik eğitimi
almış bir müzisyen benzer özellik göstermektedir. Bu
kişide klasik ya da çok sesli bir müziğe uyum sağlamada problemler yaşayabilir. Dolayısıyla müzikli tiyatro
oyunlarında görev alan kişiler çok geniş bir müzik
kültürüne sahip olmalıdır. Müzikli tiyatro dediğimiz tür,
her çeşit müziği içermektedir.” (F. Akarsu, görüşme, 31
Ekim 2014)
6) Bestelenen müzikli tiyatro örneklerinin nota ve ses
kayıtları ile ilgili arşiv ve muhafaza çalışmalarının
yetersizliği,
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Türkiye’de tiyatro müziği alanında arşiv çalışmalarının
son derece yetersiz ve eksik olduğu bir başka önemli
problemdir. Araştırmamız esnasında geçmişte yazılmış
olan oyun müzikleri ile ilgili sağlıklı bir arşiv çalışmasının yapılmadığını görmekteyiz. Geçmişte yazılmış olan
müzikli oyunların nota ve ses kayıtlarına ulaşmak bu
alanda çalışan ya da araştırma yapan kişilerin karşılaştığı önemli bir güçlüktür. Bazı eserlerle ilgili hiç arşiv
çalışması yapılmamış bazıları ise tam olarak muhafaza
edilememiştir. Bunun için Tanzimat ve Meşrutiyet tiyatrolarına kadar uzanan bir süreç değerlendirilmiş ama
Cumhuriyet Dönemi’nde dahi eserlerin muhafaza edilmediği gözlemlenmiştir. Eserlerin büyük bir çoğunluğu
bestecilerin kendilerinde bile mevcut değildir. Kendi
arşivi olan Devlet Tiyatroları müzikli oyunlar açısından
zengin bir repertuvara sahip olmasına rağmen, oyun
müziklerinin notalarının orada dahi sağlıklı muhafaza
edilmediği görülmüştür.
Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda bestecilerin müzikli tiyatro eserlerinin her hangi bir stüdyo
ortamında ses kayıtlarının yapılmamış olduğu gözlemlenmiştir. Besteci Tolga Çebi bu konuyu şöyle değerlendirmektedir:” Eserlerin profesyonel stüdyolarda kayıt
altına alınması çok önemlidir. Ben kendi çabalarımla
bu zamana kadar yapmış olduğum tiyatro müziklerini 2
CD’lik albüm olarak çıkardım. Ayrıca Haluk Bilginer’inde rol aldığı ve İngiltere dâhil yurt içinde de sahnelenen
7 Şekspir müzikalinin DVD kaydını yaptık. Bu anlamda
gerekli maddi imkân ve donanıma sahip olduğum için
kendimi daha şanslı görüyorum. Ne yazık ki genel olarak tiyatro müziklerinin ya amatör kayıtları yapılıyor ya
da hiç se kaydı yapılmıyor.” (T. Çebi, görüşme, 26 Ekim
2014)
7) Türkiye’de müzik anlamında nota basımı konusunda
kurumsallaşmanın eksikliği,
Nota basımının eksikliği Cumhuriyet döneminin ilk
zamanlarından beri önemsenmemiş bir konudur. Türk
bestecilerinin önde gelen sıkıntılarından biri eserlerin
telif ve basımı konularıdır. Notalarının basılmaması nedeni ile bestelenen birçok eser ya tamamen kaybolmuş
ya da eksik günümüze ulaşabilmiştir. Belli girişimler
olsa dahi Türk bestecilerinin miras bıraktıkları eserlerinin büyük bir çoğunluğunu basamamışlar ve teliflerini
alamamışlardır. Çoğu eserimiz ulusal ve uluslararası
kütüphanelerde yer alamamış ve seslendirilememiştir.
Birçok eser el yazmasından kopya edilerek ve oldukça
zarar görerek günümüze ulaşmıştır. İcracılar Türk
bestecilerinin eserlerini edinmekte zorluk çekmiş ve
bulunamayan eserlerin seslendirilmesi ve kayıt altına
alınmasını imkânsız kılmıştır. Sadece tiyatro müziği
alanında değil, üretilen her türlü bestenin çoğaltılması
anlamında karşılaşılan bir problemdir. Oysaki eserlerin
basımı ve çoğaltılmasının sağladığı birçok fayda vardır.
Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
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•

Eserlerin kaybolmamasına,

•

Eserlerin kütüphaneler, kitapevleri ve sanal ortamlarda temin edilebilmesine,

•

Besteci ve eserlerinin uluslararası alanda temsiline kolaylık sağlamasına,

•

Eser teliflerinin hak sahiplerine ulaşmasına,

•

Eserlerin ve bestecilerin tanıtımına,

•

Yazılan eserlerin icra edilebilir olmasına,

•

Bestecilerin yeni eserler üretip maddi anlamda
getiri elde etmesine katkıları vardır.

Besteci Tolga Çebi bu konuyu, “tiyatro müziklerinin
notalarının basımı ve arşivlenmesi bestecilerin bu
alandaki işini oldukça zorlaştıran bir iştir. ” (T. Çebi,
görüşme, 26 Ekim 2014) şeklinde değerlendirmektedir.
Besteciler kendi eserlerinin kalıcı olup daha sonraki nesillere aktarımı için bu alanda Kültür Bakanlığı
bünyesinde kurulacak ve sadece nota basımı ile ilgili bir
birimin kurulması gerektiğini belirtmektedirler.
Babur Tongur’a göre “nota yayıncılığı, Amerika ve
Avrupa ülkelerinde bu iş son derece gelişmiş bir sektör
halini almıştır. Ticari açıdan da hem besteciye hem de
yayınlayan firmalara ciddi gelir sağlamaktadır. Yurtdışında nota basımı ve çoğaltılması konusunda nota basımevleri oldukça duyarlı, başarılı olan müzikaller dâhil
her türlü eser mutlaka nota olarak da basılmaktadır.”
(B. Tongur, görüşme, 14 Ağustos 2014)
Cem İdiz bu konuyu şu şekilde değerlendirmektedir. “
Benim yazmış olduğun eserlerimin hemen hepsini son
zamanlarda kendi çabalarım doğrultusunda arşivlemeye çalışıyorum ama bu başka bir uzmanlık alanı,
ileriki dönemde bu eserlerime ne olur bilemiyorum.
Zira bizden önceki kuşak besteciler bu konuda oldukça
şanssızlar, eserleri ya kaybolmuş ya da yasal varisleri
tarafından muhafaza edilememiştir. Bu konunun ayrıntılı bir şekilde ele alınıp değerlendirilmesinde çok fayda
görüyorum. Zira Türk tiyatrosu bu anlamda birçok müzikli tiyatro eserini notaları olmadığı için icra edemiyor
veya aynı oyuna yeni müzikler yazma yoluna gidiliyor.”
(C. İdiz, görüşme, 5 Ağustos 2014)

Sonuç
Müzikli tiyatro oyunları Türk tiyatrosu kapsamında çok
geniş ve önemli bir yer tutmaktadır. Tanzimat ve batılılaşma hareketleriyle birlikte müzik ve dolayısıyla sahne
sanatlarımızda da batılı formlarda eserler verilmeye
başlanmıştır. Başlangıçta Avrupa’dan gelen topluluklar
ve azınlıkların sergilediği eserler, zaman içerisinde Türk
toplumu ve bestecileri tarafından da benimsenmiştir.
Tanzimat dönemi bestecileri olarak karşımıza çıkan
Çuhacıyan ve Kemani Haydar Bey, müzikli tiyatronun
ilk örneklerini vermişler. Daha sonraki dönemlerde de

bu çalışmalar devam etmiş ve Muallim İsmail Hakkı
Bey, Leon Hancıyan, Kaptanzâde Ali Rıza Bey, Udi Fahri
Kopuz, Kazım Uz, Dr. Suphi Ezgi, Muhlis Sabahattin gibi
isimler özellikle operet türünde eserler vermişlerdir.
Cumhuriyet’in ilânı ile müzik alanında daha akademik bir yapılanmaya gidilmiş Osmanlı’dan devralınan
Darülelhan ve Darülbedayi gibi eğitim kurumları isim
değiştirerek faaliyetlerine devam etmişlerdir. Ankara
ve İstanbul’da müzik ve sahne sanatları ilgili yapılan
çalışmalar tiyatromuza yeni bir anlayış getirmiş, katkısı
büyük olmuştur. Cumhuriyet döneminde yetişen besteciler müzikli tiyatro türünü oldukça benimsemişlerdir.
Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler ışığında bu
alanda karşılaşılan problemler tespit edilmiş ve 7 ana
başlıkta değerlendirilmiştir.
İlk olarak kaşımıza çıkan en temel problem müzikli
tiyatro oyunlarının ciddi bir çalışma alanı olarak görülmemesidir. Bu alanda çalışan bestecilerin kendi çabaları ile müzikli tiyatro türüne yöneldiği gerçeği sistemli
bir eğitimin olmadığının bir göstergesi niteliğindedir.
Konservatuarların bestecilik bölümlerinde bu işin daha
ciddiye alınarak eğitiminin bir bölüm veya anabilim dalı
çerçevesinde eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca
araştırmamızda bu alanda çalışma yapan bestecilerin
hepsinin çok sesli bir müzik eğitimi sürecinden geçtiği
gözlemlenmiştir. Türk Müziği Devlet Konservatuarlarının da müzikli tiyatro oyunları alanında bestecilik
çalışmaları yapması bir geleneksel müziklerimizin de
sahne oyunlarında temsil edilmesi saplayacağı düşünülmektedir.
Müzikli tiyatro oyunlarında görev alacak tiyatro oyuncularının yetiştirilmesi konusu bir diğer önemli problem
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda konservatuvarlar ve tiyatro eğitimi veren güzel sanatlar fakültelerinin yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Müzikli
tiyatronun ayrı bir alan olarak değerlendirilmesi ve
seçilecek öğrenci adaylarının tiyatro yeteneğinin yanı
sıra müzik alanında ki yeterliliklerini de göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Konservatuarların
bestecilik bölümlerinde olduğu gibi bu tiyatro eğitimi
verilen bölümlerde de müzikal tiyatro kapsamında bir
bölüm ya da anabilim dalı oluşturulabilir. Ayrıca tiyatro
bölümünde eğitim alan tüm öğrencilerin müzik eğitimi
önemsenmeli ve ders saatleri bu doğrultuda düzenlenmelidir. Unutulmaması gereken bir diğer nokta müzik
birikimi her tür tiyatro oyununda oyuncunun başarısını
ve temsil yeteneğini etkileyen bir unsurdur. Ritm algısı,
şarkı söyleme, dans edebilme hatta çalgı çalabilme
gibi becerilerin yanı sıra müzik eğitimi kapsamında
verilecek diksiyon (güzel ve etkili konuşma) derslerinin
oldukça faydalı olabileceği düşünülmektedir.
Bir diğer önemli konu ise telif hakları konusudur. Bu konunun acilen ele alınması sadece müzikli tiyatro kapsamında değil genel anlamda bestecilerin karşılaştığı bir
problemdir. Üretilen eserlerin mutlaka yasal güvence

altına alınması hem besteciyi hem de o müziği kullanan
kişileri koruyan bir mekanizmadır. Müzik eserleri ve bu
kapsamda değerlendirilen müzikli tiyatro bestelerinin,
düzenlenecek telif yasaları ile bir an önce ele alınması
Kültür Bakanlığı bünyesinde devletin tekrar gözden
geçirmesi gereken bir konudur.
Ayrıca bu oyunların temsil edilebilmesi başka bir maddi
güçlüğü de beraberinde getirmektedir. Kültür Bakanlığı
başta özel tiyatrolar olmak üzere devlete bağlı tiyatro
kurumlarının da ödeneği artırılmalı ve müzikli tiyatro
oyunlarının sergilenmesi teşvik edilmelidir.
Müzikli tiyatro oyunlarında görev alacak müzisyenlerin
istihdamı yine bu oyunların sergilenmesinde karşılaşılan önemli bir problemdir. Bu kapsamda özellikle Devlet
Tiyatrosu bulunan bölgeler ele alınarak bölge orkestralarının kurulması profesyonel anlamda müzisyen ihtiyacını karşılamaya çözüm olabilir. Unutulmamalıdır ki
müzikli tiyatro oyunlarında görev alacak müzisyenler de
özel bir eğitim sürecinden geçerek bu oyunlarda görev
alacak donanıma sahip olmalıdır. Çünkü müzikli tiyatro
oyunları herhangi bir müzik türüyle sınırlı bir sanat dalı
değil her müziğin türünün seslendirildiği bir türdür. Bu
müzisyenler hem oyunun temsilinde hem de müziklerin
oyunculara çalıştırılması süreçlerinde besteci ve yönetmene oldukça yardımcı olabilir.
Müzikli tiyatro eserlerinin müzik yayıncılığı ve ses görüntü olarak kayıt altına alınması bir diğer gerekliliktir.
Kültürel mirasımızın bir parçası olan önceki dönemlere
ve yeni müzikli sahne eserlerimiz üzerinde yapılacak
kapsamlı bir çalışma bu eserlerin yaşatılması ve tanıtımı açısından oldukça önemlidir.
Bu anlamda yapılabilecek en sağlıklı çözüm devlet ve
özel sektör bünyesinde sadece nota basımı ile ilgilenecek birimlerin kurulmasıdır. Müzik eserleri kapsamında özellikle müzikli tiyatro eserlerinin basımı ve
çoğaltılması bu eserlerin muhafazası ve seslendirilebiliyor olması açısından son derece önemlidir. Ayrıca
telif haklarının korunabilmesi ve eserlerin kayıt altına
alınabilmesi için de nota yayıncılığına ihtiyaç vardır.
Tiyatro müziği eserlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için teknolojik imkânlardan faydalanarak eserlerin
ses ve görüntü kayıtlarının alınması, hem besteci hem
de oyunlarda görev alan kişilerin tanıtımı açısından da
önemlidir.
Son olarak dünyadaki örneklerine bakıldığında, müzikli
tiyatro oldukça önemsenen bir türdür. Ülkemizde bu
alanda eksiklikler olmasına rağmen çok başarılı çalışmalar yapıldığı da unutulmamalıdır. Müzikli tiyatro
alanında belirtmiş olduğumuz konular üzerinde yapılacak iyileştirmelerin bu oyunların uluslararası ve ulusal
temsilinde başarımızı oldukça olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.

493

KAYNAKÇA
Acim, Server. (2003). “Bestecilik ve Eğitimi” (Cumhuriyetimizin 80.
Kuruluş Yılında Müzik Sempozyumu, 30-31 Ekim 2003), Bildiriler,
PagemA Yayımcılık, Ankara 2003, s.283.
Altar, C. M. (2001). Opera Tarihi. 4. Cilt. İstanbul: Pan Yayıncılık.
And, M. (1970). 100 Soruda Türk Tiyatrosu.İstanbul: Gerçek Yayınevi
And, M. (1971). Meşrutiyet Döneminde Türk Tiyatrosu. Ankara:
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
And, M. (1983). Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu. Ankara: Türkiye
İş Bankası Kültür Yayınları.
Gazimihal, M. R. (1939). Türkiye-Avrupa Musiki Münasebetleri.
İstanbul:Numune Matbaası.
İlyasoğlu, E. (1998). Çağdaş Türk Bestecileri (Contemporary Tukish
Composers). İstanbul: Pan Yayıncılık
Kodallı, N. (1968). “ Yedekçi’ nin Müziği”, Devlet Tiyatrosu Aylık
Sanat Dergisi, No: 42. ss. 11)
Kutuluş, H. (1987). Türk Tiyatrosu. Ankara: Toker Yayınları.
Mardin, Ş.(2009). Türk Modernleşmesi.İstanbul: İletişim Yayınları.
Musahipzade, Celal. (1932). “Bizde İlk Operet Bestekârı”, Darülbedayi Dergisi, No: 32. ss.7
Oransay, Gültekin. (1976). “Tiyatro Eğitiminde Musiki”, Ankara Üniversitesi, DTCF. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, No:7, s.149
Papazyan, H. (1975). 100. Yılda Türk Opereti (1872-1972). İstanbul:
Oya Matbaası.
Selçuk, T. (1997) Aydınlanmanın Işığında Sanat İnsanlarımız.
İstanbul:İde Yayınları.
Strowsky, F.(1946), Tiyatro ve Bizler. (Çev. S. E. Siyavuşgil),
İstanbul: Millî Eğitim Basımevi
Tuğlacı, P.(1986). Mehterhane’den Bando’ya.
İstanbul: Cem Yayınevi.
Kişisel Görüşmeler
Akarsu, Faris. Kişisel Görüşme, 31 Ekim 2014, İstanbul.
Atakan, Selim. Kişisel Görüşme, 29 Ekim 2014, İstanbul.
Atilla, Can. Kişisel Görüşme, 30 Mayıs 2014.
Çebi, Tolga. Kişisel Görüşme, 26 Ekim 2014.
Erdener, Turgay. Kişisel Görüşme, 29 Mayıs 2014.
İdiz, Cem. Kişisel Görüşme, 5 Ağustos 2014.
Günüç, Kemal. Kişisel Görüşme, 2 Haziran 2014, Ankara.
Tongur, Babur. Kişisel Görüşme, 14 Ağustos 2014, İzmir.
Yıldız, Nedim. Kişisel Görüşme, 28 Mayıs 2014, Ankara.

494

495

496

08-11 Nisan April 2015
Öğr.Gör. Yıldız ÖZFIRAT
Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü //
Mersin University, Faculty of Fine Arts, Department of Painting
yildizozfirat@mersin.edu.tr

19. YÜZYIL BATI RESİM SANATINDA DOĞU
BATI ETKİLEŞİMİ: OSMAN HAMDİ VE FAUSTO
ZONARO’NUN KARŞILAŞTIRILMASI
INTERECTION BETWEEN EAST- WEST ON THE
19th CENTURY ART OF PAINTING: COMPARISON
OF OSMAN HAMDI AND FAUSTO ZONARO
Anahtar Sözcükler: Oryantalizm, Batılılaşma, Doğu İmgesi,
Osman Hamdi, Fausto Zonaro // Keywords: Orientalism,
Westernization, East Image, Osman Hamdi, FaustoZonaro

ÖZET ABSTRACT
Tarihsel toplumsal temelleri çok daha eskilere kadar
uzanmasına rağmen, genel olarak 19. Yüzyıldaki büyük
değişimlerden beslenen oryantalist akım Batı’nın
Doğu ile ilgili tutum, düşünce ve yargılarını içeren bir
bilgi alanını temsil etmektedir. Oryantalizmde temel
nokta, Batı’nın Doğu’ya yönelik negatif eleştirel bir
tutuma sahip olmasıdır. Bu bağlamda Batı’nın gözünde
Doğu her zaman barbar, ilkel, geleneksel ve dişil gibi
birtakım özelliklere sahiptir. Batı’nın böylesi önyargılı düşünceleri Doğu’yu sosyo-kültürel ve ekonomik
anlamda hep ikincil konuma düşürmüştür. Oysa ki
Doğunun tarihsel toplumsal temellerine bakıldığında oldukça köklü ve zengin bir birikime sahip olduğu
görülmektedir. Oryantalizmin buradaki temel amacı
Batı’nın sahip olduğu değerleri olumlayarak, karşısındaki Doğu’yu ötekileştirmek ve uygarlıklar arasında
kültür eksenli bir kimlik tanımlaması yapmaktır.
Oryantalist akımın en önemli sacayaklarından birisi de
kuşkusuz resim sanatıdır. Batılı ressamların kimileri
Doğu’ya giderek Doğu dünyasını resmetmişler, kimileri ise hiç böyle bir çabaya bile girişmeden Doğu’ya
giden seyyahlardan, ressamlardan duyduklarından ve
okuduklarından yola çıkarak masa başı oryantalizm
yapmışlardır. Ancak o dönemlerde yapılan bu tarz
çalışmalar bugün incelendiğinde büyük bir oryantalist
bilginin oluştuğu görülmektedir. Ve bu bilgi yalnızca
Batı tarafından oluşturulmamış, Doğu da kendisini
oryantalist bir tarzda ele almıştır. Özellikle Osmanlı
Devleti’nin son dönemlerinde Batı’nın pek çok konuda
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örnek alınıyor olması, devletin resmi siyasi politikalarının Batıcı bir tarzda olması gibi sebeplerle 19. Yüzyıl
Osmanlı devletinde Batı eksenli köklü bir değişim
sürecinin yaşandığı görülmektedir. Bu sürecin en
önemli etkenlerinden birisi Batı’ya öğrencilerin gönderilmesi olmuştur. Böylece Batı’da eğitim görmüş olan
bu öğrenciler, siyasetten ekonomiye, sanattan teknik
bilimlere kadar pek çok alanda Batı’dan aktarma bir
değişim sürecinin baş aktörleri olmuşlardır.
Zonaro ve Osman Hamdi ise her ikisi de oryantalist
akımın temsilcisi olan ressamlardır. Zonaro Batı’lı bir
oryantalist olarak Doğu’ya gelmiş ve Osmanlı’yı resmetmiştir. Osman Hamdi ise, batılılaşma politikaları
ekseninde Batı’ya eğitim amaçlı gitmiş ve geri döndüğünde oryantalist nitelikli ancak diğerlerinin aksine
Doğu’yu yücelten birtakım eserlere imza atmıştır.
Dolayısıyla, Zonaro ve Osman Hamdi’nin karşılaştırılması Batılı ve Doğulu ressamların gözünde Osmanlı’nın değerlendirilmesinin nasıl olduğunu gösteren bir
örnek olmaları bağlamında büyük önem taşımaktadır.
Orientalism, which was generally fed by the 19th centuries big changes, consists and represents of West’s
attitudes, beliefs and values regarding to the East, even
though its historical and sociological roots are date
back tool dertime. The main point of Orientalism is the
West’s critical and negative attitude towards the to the
East.Inthisregard, East always has barbaric, primitive,
traditional, feminine and such as features in the eyes
of the West. Such prejudiced ideas of the West about
the East in the socio-cultural and economic terms has
always lowered the East secondary position.Where as
historical and social foundations of the East was quite
well-established and have a rich history that can be
seen.The main purpose of Orientalism of the West is to
marginalize and to make identification between the culture of civilizations axis by affirming its values, across
the East. Art of painting is one of the most important pillars of the Orientalism without doubt. Some of the Western painters have portrayed some of the Eastern world
by going to the east and some made the orientalism by
the desk without making such an effort, based on some
of the the travelers, what they have read and heard from
painters. However, the formation of a great Orientalist
knowledge can be seen when this kind of work, done in
that period, is examined today.It was also not created
solely by the West, the East has addressed itself an
orientalist styleEspecially in final period of the Ottoman
Empire, West was taken as a role model in many areas,
the official policy of the states wasWesternization in The
West oriented fundamental transformation process is
observed in Ottoman Empire during the19thcentury,One
of the most important factors of this process was to
send students to the West. There by, those students who
were educated in the West, have been the main actors in
the process of a change, in many areas, such as politics,
economics, art, technical sciences that transferred
from the West.
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Zonaro and Osman Hamdi, both are the painters that
represents the orientalist movement. Zonaro, as a
Western orientalists, have come to the East and portrayed the Ottoman Empire. Osman Hamdi went to the
West for educational purposes in regards of westernization process and when he came back, he had number
of orientalist essentialed art works unlikely others that
glorifies East. Therefore, comparison of Osman Hamdi
and Zonaro has a great importance, which can take as
an example, regarding the valuation of the Ottoman’s in
the Western and Eastern painters eyes.

Giriş
Tarihsel toplumsal temelleri çok daha eskilere kadar
uzanmasına rağmen, genel olarak 19. Yüzyıldaki büyük
değişimlerden beslenen oryantalist akım Batı’nın Doğu
ile ilgili tutum, düşünce ve yargılarını içeren bir bilgi
alanını temsil etmektedir. Oryantalizmde temel nokta,
Batı’nın Doğu’ya yönelik negatif eleştirel bir tutuma
sahip olmasıdır. Bu bağlamda Batı’nın gözünde Doğu
her zaman barbar, ilkel, geleneksel ve dişil gibi birtakım
özelliklere sahiptir. Batı’nın böylesi önyargılı düşünceleri Doğu’yu sosyo-kültürel ve ekonomik anlamda hep
ikincil konuma düşürmüştür. Oysa ki Doğu’nun tarihsel
toplumsal temellerine bakıldığında oldukça köklü ve
zengin bir birikime sahip olduğu görülmektedir. Oryantalizmin buradaki temel amacı Batı’nın sahip olduğu
değerleri olumlayarak, karşısındaki Doğu’yu ötekileştirmek ve uygarlıklar arasında kültür eksenli bir kimlik
tanımlaması yapmaktır.
Oryantalist akımın en önemli sacayaklarından birisi de
kuşkusuz resim sanatıdır. Batılı ressamların bazıları
Doğu’ya giderek Doğu dünyasını resmetmişler, bazıları ise böyle bir emeğe bile gerek duymadan Doğu’ya
giden seyyahlardan, ressamlardan duyduklarından ve
okuduklarından yola çıkarak hayallerindeki Doğu’yu
resmetmişlerdir. Ancak o dönemlerde yapılan bu tarz
çalışmalar bugün incelendiğinde büyük bir oryantalist
bilginin oluştuğu görülmektedir. Ve bu bilgi yalnızca Batı
tarafından oluşturulmamış, Doğu da kendisini oryantalist bir tarzda ele almıştır. Özellikle Osmanlı Devletinin
son dönemlerinde Batı’nın bir çok konuda örnek alınıyor
olması, devletin resmi siyasi politikalarının Batıcı bir
tarzda olması gibi sebeplerle 19. Yüzyıl Osmanlı Devletinde Batı eksenli köklü bir değişim sürecinin yaşandığı
görülmektedir. Bu sürecin en önemli unsurlarından
birisi Batı’ya öğrencilerin gönderilmesi olmuştur. Böylece Batı’da eğitim görmüş olan bu öğrenciler, siyasetten ekonomiye, sanattan teknik bilimlere kadar pek
çok alanda Batı’dan aktarma bir değişim sürecinin baş
aktörleri olmuşlardır.
Zonaro ve Osman Hamdi ise her ikisi de oryantalist
akımın temsilcisi olan ressamlardır. Zonaro Batılı bir
oryantalist olarak Doğu’ya gelmiş ve Osmanlı’yı resmet-

miştir. Osman Hamdi ise, Batılılaşma politikaları ekseninde Batı’ya eğitim amaçlı gitmiş ve geri döndüğünde
oryantalist nitelikli ancak diğerlerinin aksine Doğu’yu
yücelten birtakım eserlere imza atmıştır. Dolayısıyla,
Zonaro ve Osman Hamdi’nin karşılaştırılması Batılı ve
Doğulu ressamların gözünde Osmanlı’nın değerlendirilmesinin nasıl olduğunu gösteren bir örnek olmaları
bağlamında büyük önem taşımaktadır.

1. 19. Yüzyıl Avrupa Resim Sanatı
ve Oryantalizm
19.yy, Avrupa için sanayi ve demokraside, Batı toplumunun yaşantısında köklü değişikliklere neden olan devrimlerin yüzyılı olarak anılmıştır. Tarımcılık yerini sanayiciliğe bırakmış, buhar ve elektrik gücü birçok alanda
kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmişliğin yarattığı
kentleşme birçok yeşil alanın azalmasına neden olmuştur. Köyden kente işçi göçleri başlamıştır. “Giderek
güçlenen alt ve orta sınıflar yönetimden ve iş- verenden
birtakım yeni taleplerde bulunmuş; bunun sonucunda
ortaya çıkan yeni kurumlar ve yaşam tarzları, sanatı da
önemli ölçüde etkilemiştir”(İnankur, 1997).
Birçok alan gibi gelişmişliğin vücut bulduğu 19.yy
sanatında belirli dönem üslupları yerine başka tür bir
süreklilik, akımlar ve karşı akımların sürekliliğiyle
karşılaşılmaktadır. Hiçbir ulusal, etnik ve kronolojik
sınır tanımayan bu akımların birbirleriyle rekabet ettiği
çatıştığı, kaynaştığı ya da birleşmesi gibi birtakım
süreçlerle karşılaşılmaktadır. Dolayısıyla da modern
sanatın açıklanmasında bu akımların bizlere çizmiş
olduğu harita önemli bir teorik temel teşkil etmektedir
(İnankur,1997). 19. Yüzyılın bu kaotik ortamının sanata
yansıması şeklinde ortaya çıkmış olan bu farklı akımlar
dönemin sosyo-kültürel yapısını analiz etmede önemli
bir araç konumundadırlar. Bu bağlamda, bu dönemde
ortaya çıkmış olan neoklasisizm, romantizm, empresyonizm, realizm ve oryantalizm gibi akımlar bu noktada
önem taşımaktadırlar.
Neoklasisizm akımında tarihsel olayların ve Yunan
mitolojisine dair öğelerin ön plana çıktığı görülmektedir
(Resim-1). Örneğin bu dönemin en önemli toplumsal
olayı sayılabilecek Fransız Devriminin ve öncesindeki
cumhuriyetçi fikirlerin olduğu kadar Paris ve Helen’in
aşklarını anlatan mitolojik öğelerin tuvale yansıdığı
görülmektedir (Resim-2). Benzer şekilde romantizm
akımında da dönemin tarihsel toplumsal koşullarının
resmedildiği görülmektedir (Resim-3). Gerek Fransız
gerek Alman gerekse de İspanyol romantik akım temsilcilerinin resimlerinde dönem koşullarının duyguyu ve
ifadeyi ön plana çıkaran bir üslupla yansıtıldığı görülmektedir. Bu süreçte çalışmanın da temel konusunu
oluşturan oryantalizm sanatta yaşanan bu değişim
sürecinin bir devamcısı olarak karşımıza çıkmaktadır
(Resim-4).

Fransa imparatoru, I. Napolyon Bonaparte’ ın Mısır
seferi ve I. Dünya Savaşı arasında yaşanan süreçte iki
karşıt kültürün karşılaşması sonucunda sanat ortamında bir patlak oluşur ve bu patlak görsel imgelere
dökülür: “Bilinmeyene Merak” (Germaner, 2000). Bu
bağlamda Batı kendi kültürünün bir karşıtı olarak
gördüğü Doğu’ya yönelerek onu kendi kavramlarıyla
açıklamaya çalışmıştır. Ancak bu çaba bir uygarlığı
olumlu yönleriyle anlamaya ve tanımaya çalışmaktan
ziyade onu eleştirel bir perspektifle değerlendirerek biz
ve onlar ayrımını yapmıştır. Dolayısıyla da çok büyük
bir sosyo-kültürel mirasa sahip olan Doğu, Batı’nın
gözünde yeniden keşfedilme nesnesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucunda da temsili bir Doğu
imgesi yaratılmaya çalışılmıştır. İşte bu temsil çabaları
Batı merkezli oryantalist akımlara işaret etmektedir.
Bonapart’ ın 1798’de Mısır Seferi’yle başlayarak devamında gelişen tarihsel süreçte yaşananlar Batı’nın
Doğu’ya olan ilgisini artırmıştır. Doğu’ya yönelik bu ilgi,
yani Doğunun din, dil , tarih ve kültür gibi alanlarda
incelenmesini ifade eden bu yeni anlayış oryantalizm
olarak adlandırılmaktadır. Oryantalist nitelikli araştırmalar gerek Batılı gerekse de Doğulu sanatçılar ya da
düşün insanları tarafından yapılmıştır; ve belirli eksenlerde incelemeler, eleştiriler ve tartışmalar yapılmıştır.
Bu noktada Doğunun kendisi ile ilgili yapmış olduğu
çalışmaların niteliği de önemlidir. Bu bağlamda Doğulu
bilim insanlarınca da oryantalizm ülke politikalarından,
bağımsız hareket edemeyerek savaş ve siyasi kamplaşmalardan dolayı tutarlı bir şekilde anlam değiştirmiştir.
Kavramın epistemolojik kökenine bakılacak olursa, oryantal; Doğuya ait olan veya Doğuyu hatırlatan
Fransızca kökenli bir sözcüktür. Oryantalist ise Doğu
uzmanı kişilere verilen addır (Meydan Larousse, 1979).
Halliday’ın çalışmasında (Özdal, 2012’de belirtildiği
üzere) “Ortadoğu ve özel olarak Arap dünyasına ilişkin
yaklaşımların bazı genel öncülleri dil, din ve tarihsel
değişimleri ele alış biçimi olarak tanımlanabilir”.
Oryantalizm hakkında birçok eser ortaya çıkmıştır ve bu
eserlerden Filistin asıllı Amerikalı Edebiyat profesörü
Edward Said’ in 1978 yılında yayınladığı “Oryantalizm”
adlı kitabı çığır açıcı olması nedeniyle literatürde önemli
bir bilgi alanını temsil etmektedir. Amerikalı tarihçi
James Clifford “Oryantalizm Üzerine” adlı makalesinde
Said’in oryantalizm tanımlarını şu şekilde aktarır: Halliday’ın çalışmasında (Özdal, 2012’de belirtildiği üzere) ;
“Said Oryantalizm’i asla doğrudan tanımlamaz daha ziyade
farklı ve her zaman birbiriyle uyumlu olmayan çeşitli bakış
açılarından nitelendirir ve işaret eder. Birincisi oryantalizm
oryantalistlerin yaptıkları ve yapmakta oldukları şeylerdir.
Bir oryantalist Doğuya özgü ya da genel yönleriyle öğreten,
hakkında yazan ya da araştıran kimseye denir. Bu grubun içerisine akademisyenler, hükümet uzmanları girer:
filologlar, sosyologlar, tarihçiler, antropologlar. İkincisi
oryantalizm ‘Doğu’ ile (Çoğu zaman) ‘Batı’ arasında yapılan
ontolojik ve epistemolojik bir ayrıma dayalı düşünme tarzı-
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dır. ‘Doğu’nun insanları gelenekleri aklı ve kaderi vs hakkında özcü ifadelerde bulunan özcü yazı oryantalisttir. Son
olarak oryantalizm Doğu ile uğraşan ortak bir kurumdur ve
bu kabaca 18.yy sonları takiben gelen sömürge çağında Doğu’ya egemen olan Doğu’yu yeniden yapılandıran ve onun
üzerinde otoriter olan gücü elinde bulundurur”.

Konu bu eksende değerlendirildiğinde oryantalist nitelikli çalışmaların Doğu’yu Batı’nın kendi perspektifinden
yeniden üretime tabii tutmaktadır. Bu yeniden üretim
sürecinin belki de en yoğun yaşandığı alanlardan birinin
resim sanatı olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Dolayısıyla, hem Batılı ressamların hem de Doğulu
ressamların Doğu’yu resmetme biçimleri bu çalışma
kapsamında büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda öncelikle Batı’nın oryantalist nitelikli resimlerine
ardından Doğulu ressamların resimlerindeki oryantalist
öğelerin analiz edilmesi gerekmektedir.

Seferlerinin Osmanlı’ya karşı galibiyetine kadar devam
etmiştir. Bu galibiyet Batı’nın siyasal anlamda Osmanlı
Devletine karşı bir üstünlük yarışına girmesini cesaretlendirmiştir. 17.yüzyıldaki Türk korkusu, Osmanlı
İmparatorluğunun topraklarını genişletme isteği, iç
huzursuzluk, mali açık gibi nedenlerle sarsılan düzen
1699 Karlofça Antlaşması ile Türk tehdidinden kurtulan
Batı dünyası için Doğu ile daha rahat ilişki kurulmasına
neden olmuştur. Avrupa’ya gönderilen Türk elçileri ve
Osmanlı İmparatorluğuna gelen elçi heyetleri sayesinde
ilişkiler daha da gelişmiştir. Bunun yanı sıra 28. Çelebi
Mehmet Efendi’nin Paris’e gidişi Osmanlı önyargısını
değiştirmiştir. Son derece iyi eğitimli, nazik, zarif, aydın
bir insan olarak Osmanlı’yı temsil etmiştir ve Paris’ de
duvar halıları, gravür ve tablolar yapmıştır. 21 yıl sonra
oğlu Said Efendi Paris’e gider ve XV. Lui’ nin sevgilisi
Madam de Pompadour’u sulltan pozunda Türköri modası ile resmeder (https://www.youtube.com/watch?v=hzzi7m8vmEA).

Oryantalist ressamlar üslup açısından incelendiğinde
bu resimlerin en önemli ortak yönü güçlü ve parlak
renkler olarak değerlendirilebilir. Bu durumun Doğu
ülkelerinde ki ışığa bağlı olduğu iddia edilebilir. Oryantalist resimler 19. yüzyıl başlarında büyük ölçüde
hayalidir. Ancak ilerleyen süreçte, Doğu daha yakından
tanınmaya çalışılmış ve artık hayalden ziyade daha
gerçekçi nitelikli resimler yapılmaya başlanmıştır.
(İnankur, 1997) . Oryantalist resimler figürlü kompozisyonlar ve manzaralar olarak iki başlıkta toplanabilir. Av,
harem, hamam ve dans, günlük yaşam, portre, İslam
dini ile ilgili ibadet sahneleri gibi konuların yer aldığı
figürlü kompozisyonlar ve İslam mimarlığı etkisindeki
kent görünümleri, anıt ve arkeolojik alanların yer aldığı
manzara resimleri oryantalist sanatçıların konularını
oluşturmaktadır.

2013 yılında Sakıp Sabancı Müzesi «Oryantalizm›in
1001 Yüzü» adlı sergi nedeniyle düzenlenen konferansta İnankur’ un sözleri hatırlanacak olursa; Avrupa’ya
götürülen Doğu antikiteleri Doğu hakkında bilgiler verir.
Avrupa’ya açılan İslam eserleri Batılıya Avrupa kültürü dışında başka bir kültürün de olduğunu gösterir.
Farklı tarzlar beğeni modası gelişmiştir. Tek bir binada
sergiler yapılırken o ülkelere özgü mekanlarda sergiler
düzenlenmeye başlanmıştır ve bu evrensel sergilerin
ilki 1798 yılında Fransa da milyonlarca insanın katılımı
ile gerçekleşmiştir. 1867 yılında Paris evrensel sergisinde Leon Parviye tarafından Osmanlı pavyonda resmedilmiş, çeşme, cami gibi konulu resimler sıklıkla yapılmıştır (https://www.youtube .com/watch?v=hzzi7m8vmEA).

Bu resimlerde her ne kadar bir üsluptan söz edilemese
de oryantalist ressamların pek çoğu genelde dönemlerin akademik tarzında çalışmaktadır. Dolayısıyla bu
resimlerin büyük bölümünde akademi önemini yitirmiş
olmasına rağmen 1970’lerden bu yana yeniden ilgi odağı
olmuştur. Diğer taraftan oryantalist yaklaşımda kadın
ve kadına ilişkin resimler önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. Bunun belki de en önemli nedeni “harem”
olgusudur. (http://wowturkey.com /forum/viewtopic.
php?p=656446). Bu arada, ilk olarak İtalya’da kullanılmış olan Doğu tarzı kıyafetlerin tüm Avrupa’ya yayıldığı
ve hatta Bazı İtalyan ustalarının figürlerin de kullandığı
basmakalıp Memluk, Bizans ve Moğollara ait öğelerin
Batı’nın tanıştığı ilk oryantalist öğeleri oluşturduğu da
bilinmektedir. Resim alanında ise Doğu, Batı resmine ilk
olarak Bellini’ nin çalışmaları ile girmiştir. Bellini İstanbul’a gelip Fatih Sultan Mehmet’in portresini yapmıştır.

Oryantalizmi politik olarak değerlendirdiğimiz koşulda temel olarak gösterilmek istenen vahşet, savaş ve
erotizm gibi unsurlarla karşılaşırız. Batılı gözünde,
Doğulu kadının ahlaki yönden zayıf olduğu kabul edilip
resimlerde de çıplak göstermelerinin ya da erotik unsur
olarak görünmelerinde herhangi bir kaygı duyulmadığı
kolayca tespit edilir. İslam dünyasını Batıya tanıtmak
amaçlı günlük yaşamı konu alınmıştır. Arkeoloji ile
ilgilenip, Avrupa’da kurulan müzelere yeni eserler kazandırılıştır. Bu durumu da ele geçirilen eserlerin daha
iyi koşullarda saklanıp muhafaza edileceği inancıyla
gerçekleşmiştir. Batı dünyasında Doğu’yu ve Osmanlı’yı
resmeden oryantalist ressamlar oldukça fazladır. Ancak
bu çalışma kapsamında incelenecek olan kişi Fausto
Zonaro’ dur. Kendisi Osmanlı’yı bizzat gidip görerek resmetmiş olması ve son oryantalist saray ressamı olması
bağlamında önem taşımaktadır.

Osmanlı imparatoru Kanuni Sultan Süleyman’ın 1521’de
Belgrat’ı Fethetmesi Avrupalılarda Osmanlı’ya karşı
büyük korku gelişmesine neden olmuş ve kendi varlıkları açısından ciddi bir tehdit olarak görülmeye başlanmıştır. Bu tehdit unsuru barbar, zalim, eli kanlı olarak
görülmüştür. Bu durum 1571 yılında İnebahtı’ nda Haçlı
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2. Oryantalist Sanatçı Olarak Zonaro’nun
Eserlerinde Doğu Uygarlığı Ve Oryantalist
Öğeler
İtalyan ressam Zonaro (1854- 1929), İstanbul’da çok
sayıda resim üretmiştir. Türk ressamlarının da Avrupa’da, özellikle Paris’te sanat hayatına katılmalarına
destek vermiş ve Türk resminin gelişiminde önemli bir
yere sahiptir (http:// wowturkey.com). Zonaro anılan
dönemde eşine az rastlanır bazı görüntüleri resminde
kullanmıştır. Kadın ve erkeğin bir arada günlük hayattaki yanyanalıklarını ve birbirine olan temaslarını gözler
önüne sermiştir (Germaner,2009). (Resim-5). Mistik,
görülmemiş, resmedilmemiş manzaraları çalışmıştır.
Birçok macerayı birlikte yaşadığı kız arkadaşı (sonradan
eşi olacak) Elisa Pante ile birlikte kurdukları rüyanın
peşinden İstanbul’ a gelmiştir. İstanbul genç çift için
heyecan verici ve her noktası resim yapılacak harika
manzaralarla dolu bir şehir olmuştur. Bu eşsiz şehirde
kısa sürede çevre oluşturan çift, İtalyan bir ressam
olarak beğeni toplamıştır. Zonaro, Osman Hamdi Bey’in
de dostluğunu kazanmıştır. İtalya bakış açısı ile yaşadığı
şehri ve hayatı konu alan eserler üretmiş ve özgünlüğe
önem vermiştir (Başbuğ, 2009) . İstanbul’u ve günlük yerel hayatı fotoğraflamışlardır. Birlikte her hafta
Galata Köprüsü üzerinde gerçekleşen “Ertuğrul Süvari
Alayı”nın geçidi, ilgi odakları olur ve Elisa’ nın fotoğrafladığı bu törenin bir resmini yapar ve bu resim vesilesiyle II. Abdülmecit’in huzuruna çıkarılıp, Mecidiye Nişan’ı
ile ödüllendirilir (Resim-6). Bu ödülün yanı sıra Zonaro
artık saray ressamı olarak ilan edilir. Serveti-i Fünun
Dergisi adına gelen bir davete katılmak üzere derginin
yazarlarından olan Mehmet Sadık 1898 yılında Zonaro
ile tanışır. Sohbet sırasında Zonaro kendi eserlerini
şöyle yorumlamıştır:
“Eserlerimde alışılmışın üstünde bir özellik yok. Ama bir
övünç kaynağım varsa, o da ömrümü çalışarak geçirmemdir. Dolaşıyorum, çalışıyorum ve ömrümün sonuna kadar
da çalışacağım, doğayı, bu emsalsiz kenti ve insanlarını
tuvallerimde renklendirerek, ölümsüzleştireceğim. Dilerim
bana gayretli bir sanatçı desinler. Benim için en büyük ödül
budur. Zaten Padişah Efendimiz Haziretleri Şehriyaride,
beni lütfen takdir buyurdular. Bu evi bana verdiler. Bana
çalışma ve yaşam gücünü, cesareti ve saadeti verdiler.
Eserlerime kıymet gösterdiler. Yaşamın güvencesi için ne
lazım ise, bunları bana ve aileme sağladılar. Ben de kendilerine olan vicdani ve sanat borcumu ödeyebilmek amacıyla
çalışıyorum ve çalışıyorum” (Öndeş ve Makzume, 2003) .

Rufai dervişleriyle de ilgilenen Zonaro, İtalya’da Armi
Meydanı’ndaki ‘Yurt dışında Yaşayan İtalyanlar’ sergisinde ‘Ayin Yapan Dervişler’ konulu üç tablosunu
sergilemiştir. “Olağanüstü bir dokunma gücüne, usta
bir anlayışa ve yarattığı eserlerde alışılmışın dışında bir
etkinliğe sahip” (Öndeş ve Makzume, 2003). (Resim-7).
Zonaro, 18. yüzyıl Osmanlı Türkiye’sinde iki yüzden fazla
ünlü eser vererek İstanbul’un tüm güzelliğini dünyaya
duyurmuş ve İstanbul hayranlığının oluşmasında büyük

katkısı olmuştur. Zonaro’ nun Doğunun hizmetine sunduğu eserleri uluslararası sergilerde yer almış ve büyük
beğeniler kazanmıştır.
“Zonaro sanatını Türklüğün büyüklüğünü anlatmaya adamıştı. Türkler bu büyük ustanın kompozisyonları ve sihirli
fırçasıyla ülkelerinin özelliklerini ve kendi erdemlerini
dünyaya tanıttılar. Zonaro, Türkler ve bu ülke için, Osmanlı
İmparatorluğu’nun dış ülkelerde görev yapan diplomatlarının çoğundan daha yararlı olmuştur. “Fakat ne yazık ki bu
yiğit ve yürekli sanatçı, kötü bir hizmetkar gibi aşağılanıyor.
İstanbul’dan, Osmanlı topraklarından çıkıp gitmesi isteniyor ve kesin bir tavır ile uzaklaştırılıyor. Ve bu mükemmel
insan ressam Zonaro gönderilmezden önce birkaç günlük
hazırlık süresi kendisinden esinlenerek, evinden kovuluyor! Oysa, Akaretler’ deki bu ev, bir ressam stüdyosu
olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun reklamını yapan sayısız
şahesere beşiklik etmişti. (…) Zonaro’nun sanatçı olması mı
suçtu? Kılıçla bu ülke, büyük ve görkemli hale gelebiliyor
gibi bir kanı varsa, bir ressamın fırçasından tuvale yansıyan
görkemin büyüklüğü yanında bu başarı küçük kalır.” (Öndeş
ve Makzume, 2003) .

Sanatçının hakları İstanbul’daki İtalyan seferi tarafından da korunamadığı gibi İtalya Dışişleri Bakanı Titoni,
İstanbul’da kaldığı seneleri ileri sürerek, sanatçıyı
kınayan mesajlar iletmiştir. “Padişah II. Abdülhamid’ in
sanata ve sanatçıya engin hoşgörüsü sevgi ve saygısının
sıcaklığıyla, İstanbul’u ikinci vatanı olarak görmüştü.
Türkçe öğrenmiş, başındaki şapkayı çıkartmış, yerine
fes giymişti” (Öndeş ve Makzume, 2003). Padişahın
tahttan indirilmesi ile de saray ressamlığı görevinden
alınmış ve ülkeyi terk etmek zorunda bırakılmıştır. Tüm
olumsuzluklara rağmen ülkesine döndüğünde yanında
götürdüğü çalışmaları batılılara sergilemiş ve sergi
kataloglarında, kendini Sultan’ın Ressamı “Pittoredi S.
M. I. II Sultano” olarak tanıtmıştır.
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde ise Osmanlı
Devletin’ de yaşanan batılılaşma politikalarına değinilerek bunun resim sanatında nasıl tezahür ettiği açıklanmaya çalışılacak ve özellikle de Osman Hamdi’nin
eserleri bu eksende tartışılacaktır.

3. Batılılaşma Politikaları Bağlamında Osmanlı’da Resim Sanatı Ve Doğu’nun Kendine Bakışı
Osmanlı Devleti’nin gerilemeye başladığı dönemden
itibaren Batı ile olan karşılıklı etkileşim sürecinde artık
Batı eski konumundan sıyrılıp Osmanlı Devletine yön veren bir konuma ulaşmıştır. Bu süreçte özellikle 3.Selim
ve 2. Mahmut zamanlarında ciddi bir reform dönemine
girilmiştir. Reformlar, Batı’nın baskısına karşı koymak
amacıyla yukarıdan gelmektedir. Bu yolda en büyük
engeli yeniçeri, ulema ve derebeyleri gibi düzenin temel
dayanakları teşkil etmektedir. Yeniçeriliğin ortadan
kaldırılması ve reform hareketlerine destek olacak bir
silahlı gücün kurulması gerekmektedir. Modern ordu
yalnızca dış düşmanlara başarıyla karşı koyabilmek
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için değil, içerde de reform hareketlerini yürütebilmek
için gereklidir. Bu sebeple, modern bir ordu kurmak
reforma inanan devlet adamlarınca baş amaç olmuştur.
Reform arzusu toplumun her kurumunda yaşanmalıydı.
Bu nedenle ticaretten sanayiye; giyim tarzından şeyhülislamlığın devlet memuru konumuna oluşturulmasına
kadar büyük çapta reformist çabalar yaşanmıştır. Çünkü reform arzusu güçlü ve içtendi. Çoğu biçimsel planda
kalmakla birlikte bu içtenliği gösterme bakımından
girişilen reformlar başlık devrimi, kıyafet devrimi, devlet
adamlarının sakallarının kesilmesi, sadrazamlığın
başvekalete çevrilmesi ve öteki bakanlıkların Avrupai
adlar kazanması, padişahın resimlerinin devlet dairelerine asılması, devlet ileri gelenlerinin balolara gitmesi,
sarayda çatal-bıçak kullanılması, mahalle kahvelerinin
azaltılmaya çalışılması, Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi
vb. olarak sıralanabilir (Avcıoğlu, 2001).
Toplumsal değişimini hızlı olduğu bu dönemde reformların gerçekleştirilmesi yolundaki en büyük adım özellikle Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesiyle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Böylece sanat, siyaset, teknoloji
ve ekonomi gibi pek çok alanda Batı’dan aktarma bir
reform süreci gerçekleşmeye başlamıştır. Bu değişim
ve dönüşümün belirgin bir şekilde görüldüğü alanlardan
birisi de resim sanatında gerçekleşmiştir.
19. Yüzyıl Avrupalı ve Osmanlı sanatçıları için Ortadoğu,
Kuzey Afrika ve Batı merakının giderildiği bir sürece
tanıklık etmiştir. Türk resminde Batılılaşma mevcut
yapıdan kopuş ve yeni bir ifadenin varlık gösterdiği diğer
kültürlerin geleneklerini sanatın ifade aracı olarak
kullandıkları bir dönemi oluşturmuştur. Avrupa’dan
Osmanlı başkenti İstanbul’a birçok sanatçı gelmiş aynı
şekilde İstanbul’dan Paris’e birçok sanatçı yenilikler
ve farklı sebeplerle gidiş yapmıştır. Kendi kültürlerinin
dışında yeni bir kültür tanımak Batılı için sömürgeciliğin, Osmanlı için Batılılaşma politikası nedeniyle siyasi
kararların sanatçı üzerindeki etkisi sanatla siyaset
arasındaki ilişkiye işaret etmektedir..
Bu durumun bir genelleme olduğunu belirtip birçok Avrupalı sanatçının Doğu’ya gelme nedenlerinin tamamen
kendi düşünceleri ve profesyonel yaklaşımları doğrultusunda olduğunu da belirtmek gerekir. Diğer yandan,
18. Yüzyıldan beri Doğu’yu esin kaynağı olarak gören
Batılı sanatçı, doğuda yeterince sahip çıkılamadığı fark
edilen eserleri kendi ülkelerine götürme arzusu ile de
bu seyahatleri gerçekleştirmişlerdir. Osmanlı sanatçısı ise devletin, izlediği batılılaşma politikası uyarınca
eğitim amacıyla Batı’ya gönderilmiştir. Bu yönelim
bilimsel bir zorunluluk olarak Osmanlının Batı’nın
bilimsel gelişmişliğine duyduğu gereksinimden kaynaklanmaktadır. Paris’e giden Osmanlı sanatçısı Doğu
kentlerinin gizemli yaşamıyla etkilenen oryantalistlerin
tersine endüstrileşmenin tam olarak sindirilmediği
şehirlerle yüzleşmiş ve ilk kez büyük müzeler, galeriler
ve hareketli bir sanat camiası ile tanışmıştır. Doğu’da
bulunan Avrupalı sanatçılar akademik eğitimden ve
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geçerli disiplinden uzaklaşırken Osmanlı sanatçısı ise
kendini atölye eğitiminin içinde bulup öğrendiği bu yeni
disiplini eksiksiz yerine getirmek çabasındadır. Tanzimat
döneminin getirisi ile Batı gücünü siyasetten teknolojiye,
bilimden sanata her alanda üstünlüğünü kabul ettirmiş
ve sanatçı da bu kurallara uyan olarak görülmüştür
(Germaner, 2000).
Bu bağlamda Batı’nın sahip olduğu bilgi diğer alanlarda
olduğu gibi resim sanatında da teknikten üsluba kadar
pek çok alanda kabul edilmiş ve aktarma bir sanat icrasında bulunulmuştur. Bu eserlerdeki öğeler Osmanlı’nın
kendisine olan bakışını da içermekte ve içten oryantalizm denebilecek türden bir anlayışın doğmasına da
sebep olmaktadır. Böylece oryantalizm yalnızca Batı’nın
üretmiş olduğu bir bilgi alanını oluşturmaktan ziyade
Doğu’nun da kendisini benzer öğelerle tanımladığı ve
bu bilgi alanına eklemlendiği bir dünya görüşü olarak
karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı’da pek çok oryantalist
ressam olmakla birlikte bu çalışma kapsamında incelenecek olan kişi Osman Hamdi’dir. Kendisi Osmanlı’da ilk
Doğu’lu oryantalist sanatçıdır.

4. Osman Hamdi’ Nin Eserlerindeki
Oryantalist Öğelerin Analizi
Osman Hamdi, Türk Resim tarihinde ilk olarak Batılı
anlayışta figür resmini kullanmış ve bir çok dalda sanatsal çalışmalar yapmıştır. Ressam, müzeci, akademi
kurucusu ve arkeolog olarak Türk sanatına bir çok katkısı olmuştur. Türkiye’de sanat alanında birçok yenilik
getiren Osman Hamdi, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin ve ilk
arkeoloji müzesinin de kurucusudur. Hukuk eğitimi için
gittiği Paris’te dönemin tanınmış ressamları Jean-Leon
Gérome ve Gustave Boulanger’in atölyelerinde çalışmıştır. Osman Hamdi Bey 1881’de Müze-i Hümâyun’un
(İmparatorluk Müzesi, bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi)
Müdürlüğünü de üstlenmiştir. Arkeolojik kazılarda bulunup birçok tarihi eseri gün yüzüne çıkarmıştır. Asar-i
Atika Nizannamesi (Eski Eserler Yasası) hazırlayıp,
tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasına engelleyecek
çalışmalar yapmıştır. Ayrıca Türkiye’deki müzeciliğin
kurulması ve geliştirilip korunmasına yönelik çalışmaları olmuştur. (Baytar, 2010).
Osman Hamdi’nin sanat yolculuğu yakından incelenecek
olursa; Paris’te bulunduğu yıllarda popüler olan Empresyonizm (İzlenimcilik) akımından ziyade Oryantalizm
akımına ilgi duyduğunu görmektedir. Bu durum sanat
ve siyaset arasında kurulan bağın ne denli etkileyici
olduğunu kanıtlar gibidir. İzlenimciler devlet destekli
sanatçılara gösterilen duyarlılığın, kendilerine gösterilmediği hatta sergi salonlarına bile kabul edilmedikleri
için kenetlenip,seslerini politik sayılabilecek olaylarla
duyurmaya çalışmışlardır (Cezar, 1995).
“İzlenimcilerin eserlerinin “Salon”a sokulmaması olayı
1863’de cereyan etmişti. 1863 yılı Osman Hamdi’nin Paris’e
gelişinin de üçüncü yılıydı. Bir yabancı öğrenci olduğu için

bu olaylara pek katılamazdı. Kendisi yetişme çağındaydı.
Diğer Türk öğrenciler olan Ahmed Ali ve Süleyman Seyid
de farklı davranış içinde değildi. Resim geleneği yeni yeni
oluşan bir ülkenin çocukları olan Türk öğrenciler, dışarıdaki olaylarla ilgilenme yerine kendilerini öncelikle eğitim
gördükleri okulda resmin temel kurallarını öğrenmekle
yükümlü görüyorlardı. Bu gençlerin, üzerinde dikkatlerini
yoğunlaştırdığı kimseler öncelikle hocalarıydı. Osman
Hamdi’ nin saygı duyup hayranlık beslediği hocası Gerome
1864’de Paris Güzel Sanatlar Okulu’nun atölye hocalığına
atanmıştı. Özel atölyesindeki öğrenciliğinin arkasına Güzel
Sanatlar Okulu›ndaki atölyesindeki öğrenciliğini de eklemiş
olan Osman Hamdi, hocaları Gerome ve Boulanger’ nin
izlenimcileri’ in karşısındaki safta yer aldığını görüyor,
doğal olarak gözlemcilikten başka bir şey yapmıyordu.. Ne
var ki, gözlerinin önünde cereyan eden kültürel ve sanatsal tartışmalardan da kendine göre bir takım düşünsel ve
politik dersler çıkarmış olmalıydı” (Cezar, 1995).

İşte bu noktada Osman Hamdi› nin Oryantalizmi: Batı’
nın Doğuyu küçümseyerek ele alış biçiminden çok
daha farklıdır.Sanatçının eserleri, oryantalist bir Batılı
ressam açısından Batıya ders verir nitelikte olmuştur.
Çünkü Doğu Batılı bir oryantalist ressam için sefaletin,
geriliğin ve fakirliğin vurgulandığı bir simge niteliğindedir. Eserlerinde, Doğu’ya gitmeden kendi dünyalarında
yaratılmış karakter ve sahnelerin buluşturulduğu tamamen hayal ürünü tiplemeler yaratıp Doğu insanını küçük
düşüren yaklaşımın aksine eserlerinde kitap okuyan ve
Doğu insanını yücelten hatta sosyal alanlarda gösterip
ve neredeyse Avrupai olduklarını vurgulayan figürlere
yer vermiştir. Doğunun kültür ve sanat zenginliğini tüm
netliğiyle yansıtabilmek için fotoğraf sanatından da
faydalanmıştır. Osman Hamdi eserlerinde Doğu’nun
türbe ve cami örneklerine sıkça rastlanır. Eserlerinde
Türk mimarisinin ve süsleme sanatlarının en çarpıcı
örneklerini bilinçli bir şekilde kullandığını görmekteyiz.
Bu nedenle büyük bir ustalık ve sabırla en ince detaylarına varıncaya dek resimlerinde kullanmış olduğu
tüm öğeleri ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışmıştır.
“Böylece cami ve türbenin yazıları, çinileri, kalem işi
süslemeleri, rahleler ve bunlardaki sedef kakmalar,
şamdanlar, mumlar, kandiller, halılar ve bunlardaki
süsleme bir renk cümbüşü içinde bütün güzellikleri ile
gözler önüne serilir” (Cezar, 1995). (Resim-8).
Müslümanların ibadet sahnelerini detaylarıyla resmetmiş, kullanılan eşya ve kıyafetlerin Batılıların ilgisini
cezbede bilecek şekilde işlemeyi başarmıştır. Erkek
figürlerinde, pantolon, ceket, şalvar, sarık ve fesin yanında az sayıda da olsa entarili, uzun cübbeli kıyafetlerin de kullanmıştır. Kurguladığı kompozisyonlarının birçoğunda cübbeli figürlere yer vermiştir. Tablolarındaki
entarili, cübbeli ve sarıklı kişi olarak genellikle kendisini
resmetmiştir (Resim-9).
“Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinin Batı’ dan gelen
erkek kıyafetine yer vermemiştir. Erkek kıyafetlerinin bir
bölümüne Suriye ve Irak taraflarının Arap unsurlarını da
karıştırmıştır. Kıyafetler, ister kendi zamanının, ister kendi
zamanının öncesini Türk kıyafeti, isterse Arap unsurlar

karşımı bir kıyafet olsun, kompozisyon içinde dikkati çekecek bir özellikte olmasını gözetmiştir” (Cezar, 1995).

Türk ressamları içinde kadını konu alan ilk tabloları
yapan Osman Hamdi ailesindeki kadınların ve yakın çevresinin portrelerini de yapmıştır. Kadın’ı sosyal yaşam
içinde tüm doğallığıyla resmedip günlük yaşantılarını ve
güzelliklerini adeta tüm dünyaya göstermeye çalışmıştır. Mekan olarak kadını evde, günlük işlerini yaparken
gösterdiği resimlerde genellikle figürlerin ayaklarının
çıplak olması, vücut hatlarını gösteren elbiselerin kullanılması, kadının güzelliğini ortaya çıkarmıştır. “Haremden”, “Ressam çalışırken”, “Türbe Ziyaretinde”, “Vazo
Yerleştiren Kız”, “İftardan Sonra”, “Saçlarını Tarayan
Kız”, “Okuyan Kız”, “Kahve Getiren Kız” isimli tablolarında kadın güzelliğinin vurgulandığı benzer durumlara
rastlanmaktadır (Cezar, 1995).
Diğer taraftan Osman Hamdi Bey’in kadın konusunu ele
aldığı çalışmaların en dikkat çekeni, “Mihrab” (Resim-10) tablosudur diyebiliriz. Bu tabloda kadın Mihrab
önündeki bir rahlede konumlandırılmış, başı ve vücudu
dik kendinden emin bir şekilde gösterilmiş ve ayaklarının altında kalan kitaplardan çok daha ulvi bir gerçeğin
analık duygusun da olduğunu vurgulamak istercesine
hamile olan modelini benzerine rastlanmayan bir durumda resmetmiştir. Bu çalışması ile Osman Hamdi’ nin
yaşadığı dönem koşulları göz önüne alındığında birçok
sanat tarihçi tarafından cesur bir ressam olarak anıldığı
görülmektedir.

5. Zonaro Ve Osman Hamdi’nin Eserlerindeki
Oryantalist Öğelerin Karşılaştırılması
Osman Hamdi’nin Mihrap adlı tablosundan yola çıkarak,
İstanbul›da Yıldız Sarayı Tefrişat Nazırı Münir Paşa
vesilesiyle tanışan Fausto Zonaro’ nun “Kızım Mafalda”
(Resim-11) adlı eserleri üzerinden her iki sanatçının
resimlerinde kullanmış olduğu oryantalist öğeler karşılaştırılacaktır.
Osman Hamdi’nin Mihrap adı ile bilinen ve ilk kez
1901’de Berlin’de sergilenen tablosu 1903 yılında
Londra’da “Kraliyet Akademisi’nin yaz sergisinde 135
sıra numarası ile “La genese”, Tekvin ya da Yaradılış
ismiyle anılmıştır” (Eldem, 2010). Yaradılış gibi daha
birçok Osman Hamdi resmi isim değişikliğine uğramıştır. Osman Hamdi’nin kardeşi İsmail Galib Bey’in 4.
kuşaktan yeğeni olan ve hala Boğaziçi Üniversitesi Tarih
Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof.
Dr. Edhem Eldem’ in tespitiyle Osman Hamdi’nin ismi
kesinlikle bilinen eser sayısının çok az olduğunu söylenmektedir. Genel olarak görülmektedir ki birçok tablonun
ismi ya sonradan verilmiş ya da değiştirilmiştir. Bu tabloyu daha yakından inceleyecek olursak; oldukça dikkat
çekici bir sarı elbise ile figürün önünde oturduğu mihrap
“Karaman’daki İbrahim Bey İmareti’nden alınıp Müze-i
Hümayun’un İslami eserler bölümünde teşhir edilen
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çinili mihraptır. Rahle, Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde 107 envanter numaralı olanıdır; şamdan ise aynı müzedeki 111envanter numaralıya benzemektedir” (Eldem,
2010). Figürün hamile olduğu Osman Hamdi’ nin torunu
Cenan Sarç tarafından aktarılmıştır. Figürdeki kadının
yine ressamın torunlarından “Cemal Bark vasıtasıyla,
resme modellik edenin nor Ermeni hizmetçinin genç
kızı olduğunu öğrenebildik” (Eldem 2010). O dönemde
ressamın kızı Leyla›nın hamile olduğu ve 1902 ‹de kızı
Nimeti doğurduğu bilinmektedir. Osman Hamdi analık
duygusunun yüceliğini belirtmek istercesine figürü başı
dik konumlandırmıştır. Diğer resimlerinde görülmektedir ki kadını sosyal alanlarda gösterilmiş, çarşıda, türbe
ve mezar ziyaretinde resmedilmiştir. Özellikle düşünsel
olarak vurguladığı oryantalist yaklaşımda kadını iç mekanlarda, Kur’ an okurken, kitap okurken evde günlük
işlerini yaparken de resimlemiştir.
Osman Hamdi Bey tıpkı Zonaro gibi eserlerinde aile
fertlerini model olarak kullanmıştır. Diğer taraftan 19.
yüzyılda İstanbul ‘da birçok kültürün bir arada yaşadığını hatırlayacak olursak kullanılan kıyafetlerin her iki
ressamında eserlerinde benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz (Resim-12). Figürlerinde, Müslüman kadın
kıyafetlerini yansıtan; ferace ve çarşafların kullanıldığı
bedeni tam olarak saran, dar kalıplı ve geniş etekli
kıyafetlerin kullanıldığını görmekteyiz. Türk kadınları
elbiselerinde de olduğu gibi, döşü açık ,ipek kumaş ve
uzun kollu olarak görülen modellere her iki ressamın
eserinde de karşılaşılmaktadır.Yine her iki sanatçının
da eserlerinde genellikle bol paçalı dökümlü şalvar ve
taşlı kemerin de kullanıldığı görülmektedir. Kadın figürlerinde saçlar genellikle uzun olup belik denilen örgü
ile şekillendirilip genellikle renkli kurdelelerle süslenmektedir. Diğer taraftan genellikle her iki ressamında
tablolarında başörtüsü olarak kullanılan, saçları ve yüzün bir bölümünü kapatan yani sadece göz ve burunun
bir kısmını açıkta bırakan yaşmak denilen iki parçadan
oluşan ince kumaş ve tül gibi ince ipekli örtüler kullanıp,
figürlerin de süslü cepkenler ve kürkler görülmektedir.
Erkek kıyafetlerinde ise;
“Figürlü kompozisyonlarındaki kıyafetler entarili ve uzun
cübbelidir. Bazen entarinin üzerinde cübbe yerine pelerin
gibi bir harmaniye bulunur. Başta kalıpsız bir fes vardır.
Bunun Üstünde katmerli şekilde satılmış renkli bir sarık
yer alır. Baştaki örtü, o zamanın Türk’ünün Anadolu şehirli
ve sabasının sarıksız fes dışında kullandığı baş örtüsüdür.
Böylece arabamsı bir kıyafet üstüne Türk halk ve din adamının başlığını geçirmiş olmaktadır “(Cezar,1995).

Mihrap’taki Figürün ayaklarının altında serpilmiş olarak
görülen kitaplar hakkında; “Belgin Demirsar ciltlerini
incelemekle yetinip birininkinin Topkapı Sarayı’ndaki
bir Kuran’ın cildine benzediğine söylemektedir” (Eldem,
2010). Doğu dinlerine ait kutsal kitapların üzerinde bir
kadının gösterilmesi doğurganlığın yani anlığın ulvi gerçekliğini kanıtlar nitelikte olduğu düşünülmektedir.
Bu resme başka bir açıdan bakacak olursak Osman
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Hamdi’nin hocası Jean-Leon Gerome’ nun 1890’ da
Tanagra adlı heykeline benzerliği oldukça dikkat çekmektedir. Osman Hamdi’nin heykeli yapım aşamasında
görüp etkilendiği düşünülmektedir (Resim-13).
“Paris’te 2010 yılında Gerome üzerine çok etkileyici bir
serginin küratörlerinden Edouard Papet olması ayrıca
güven verici bir unsurdur : Yaradılış tuvalinin projeksiyonunu görüp bunun Tanagra’ nın aynı olduğunu belirten
Papet’ nin bu kadar tabi bir tepki göstermiş olması , iki eser
arasındaki benzerliğin Yaradılış’a mana arayan bir Türk
araştırmacının zorlama olabilecek yorumlarının da ötesinde geçekten dikkat çekici olduğunu göstermeye yeterlidir”
(Eldem 2010).

Gerome’ un farklı dönem de öğrencileri olan her iki
ressamda çok sayıda portreler yapmış ve aile fertlerini
model olarak kullanmıştır. Her iki sanatçının da tablolarında kullandığı renkler nettir yani renk kirliliğinden
uzaktır. Zonaro, kalabalığı ve günlük yaşamı yansıtan
eserler üretirken Osman Hadi’ nin de günlük yaşam
sahnelerini betimlediği görülmektedir. “ Kızım Mafalda”
adlı eserde Zonaro’ nun, Osman Hamdi gibi modeline
Doğuya özgü kıyafetler giydirip, Doğuya ait motifleri,
mekanı tüm detaylarıyla aktarma isteği, kullandığı
renklerin yakınlığını, iç mekan tasarımları ve modelin
bir sultan edasında kadını yücelten ve masum kılan bir
tutumla resmedildiğini söyleyebiliriz. Ayrıca figürlü
kompozisyonların bir kısmında Zonaro ve Hamdi kendilerini de resmetmişlerdir. Manzara resmi konusunda ise
Osman Hamdi’ye oranla Zonaro’ nun daha fazla manzara resimlerinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Ayrıca Zonaro’ nun Osman Hamdi’den den farklı olarak
savaş konularına da değindiği saptanmıştır.
Mevcut kaynaklara göre İstanbul’daki kapsamlı sergilerde ilk olarak bir araya gelen iki isim “1901 yılında
İstanbul’da ticaret yapan Bourdon isimli bir Fransız tüccarın Beyoğlu’ndaki Passage Oriental (Doğu Pasajı)’da
bulunan konağında açılan sergide Adolphe Thalasso,
sergiye katılan sanatçıları tanıtırken, “Osmanlı ressamı,
yabancı milletli, Sanayi-i Nefise Okulu öğretmeni ve İstanbul’da yerleşmiş Oryantalistler gibi sınıflandırmalar
yapmıştır. Bu sınıflandırmaları şu şekildedir:
1-Osmanlı sanatçıları: Osman Hamdi Bey, Ahmed Ali
Paşa, Albay Halil Bey,Adil Bey; 2- Yabancı milletli, Türkiye
doğumlu levanten sanatçılar: E. Della Sudda , M. Stefano
Farnetti,Matmazel Lina Gabuzzi; 3- İstanbul Sanayi-i Nefise
Okulu öğretmenleri: E.Oskan Efendi, Salvator Valeri.. 4- İstanbul’da yerleşmiş ve Oryantalist konularda resim yapan
yabancı sanatçılar: Fausto Zonaro ve Leonardo de Mango.
Bu sergide eser sayısı 170 idi. Sergiye Osman Hadi Bey bir
adet manzara tablosu ile katılırken Fausto Zonaro’nun kaç
tablosuyla bu sergide ye aldığından bahsedilmiyorsa da
,en yüksek sayıda eserle katıldığı bilinmektedir” (Öndeş ve
Makzume,2003:59).

Her iki sanatçı da gerçekçi çalışmalar yapmış olup Doğu
imgelerini resimlerinde tüm netlik ve en ince ayrıntılarına kadar yansıtmışlardır. Doğulu sanatçı olarak Batı’lının gözünde Doğu’nun nasıl gördüğünü iyi sentezleyen

Osman Hamdi ve Batılı olup Doğunun büyüsüne kapılıp
Doğuyu benimseyip, Batıya Doğu’yu tanıtan Zonaro’
nun çalışmalarındaki ortak noktalar renklerin cümbüşü, detaycı ve özenli çalışmalardır. Her iki sanatçıda
fotoğraf sanatından faydalanmış ve figüratif eserler
vermişlerdir. Bu iki sanatçının en önemli ortak noktası
ise, her ikisinin de Oryantalist olmasına rağmen genel
kanının aksine Doğuyu negatif eleştirel bir tutumla ele
almaktan ziyade olumlu yönleriyle ortaya çıkararak
yüceltmeleridir.

Cezar, M. (1995). Sanatta batıya açılış ve osman hamdi, c.1, ss.
1-399, İstanbul: Erol Kerim Aksoy kültür, Eğitim, Spor ve Sağlık
Vakfı Yayınları.

4. Sonuç

Germaner, S.,İnankur, Z. (2002), Oryantalistlerin istanbulu, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.

19. yüzyılda çok ciddi toplumsal değişim ve dönüşümlerin yaşandığı görülmektedir. Bu dönüşümün yaşanmasına sebep olan temel süreçler Batı’nın sıkışmışlık
içerisinde bulunduğu Osmanlı’nın ise zirvede olduğu
zamanlarda, sıkışmışlıktan kurtulmanın yollarını arama
çabasıyla başladı. Coğrafi keşifler, Reform, Rönesans, Fransız Devrimi ve Sanayi İnkılabı gibi toplumsal
olaylar dünya dengelerinin değişmesine sebep olmuş
ve modernizm denilen ve Batı’nın kendine ait değerleri
yücelterek kendisi dışında kalan toplumları ise ötelediği
yeni bir dünya tasarımı oluşturmasına olanak tanımıştır. Oryantalizm ise bu sürecin ideolojik temellerinden
bir tanesini oluşturmaktadır. Ve modernizmin kültürel
dayanaklarından birini oluşturmuştur. Resim sanatı ise
oryantalizmin kültürel temellerinden belki de en önemlisi olarak karşımıza çıkmıştır. Batının Doğu’yu çoğu
zaman küçümseyerek yaptığı bu resimler bugün bile
hala olumsuz olan Doğu imgesinin oluşmasına kaynak
teşkil etmiştir.
Bu çalışma kapsamında incelenen ressamlar biri Doğulu diğeri ise Batılı olan iki oryantalist sanatçıdır: Osman
Hamdi ve Fausto Zonaro. Batı’nın oryantalist resimlerinin aksine Zonaro Doğu’yu yücelten çalışmalarıyla ön
plana çıkmıştır. Diğer taraftan ise, Doğu’nun batılılaşma
politikalarıyla birlikte içten oryantalizmin yaptığı bir
dönemde Osman Hamdi de benzer şekilde eserlerinde
Doğu’yu olumlu bir şekilde göstermiştir. Böylelikle bu
iki sanatçının olumsuz Doğu algısına karşıt bir tepki
niteliğinde çalışmalar yaptığı söylenebilir.

Eldem, E. (Ed.). (2010). Osman Hamdi Bey Sözlüğü (1.,1). İstanbul:
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Erdem, S. (2012). Osmanlı-Türk romanında ulusal oryantalizm
ve oryantalist uluslaşma. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi,
Ankara.
Germaner, S. (2000). XIX. Yüzyıl sanatında iki etkileşim örneği: Oryantalizm ve Türk resminde batılılaşma. Zeynep Yasa Yaman (Ed.)
Uluslar arası “Sanatta etkileşim” sempozyumu: 1.içinde (ss.116122). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Gürtuna, S. (1999). Osmanlı kadın giysisi. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi.
İnankur, Z. (1997). 19. Yüzyıl Avrupasında heykel ve resim sanatı,
İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
Kılıçlıoğlu, S., Araz, N., Devrim, H. (Ed.). (1979). Meydan larousse
ansiklopedisi (,9). İstanbul: Meydan Yayınları.
Öndeş, O., ve Makzume, E. (2003). Osmanlı saray ressamı Fausto
Zonaro, İstanbul: YKY.
Özdal, I. (2012). Oryantalizm, görsel izler ve günümüz fotoğraf
sanatı. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, (9), 61-73.
Said, E. (2010). Şarkiyatçılık, (Çev.B.Ülner). İstanbul: Metis Yayınları.(1978)
Tansuğ, S. (1996). Çağdaş Türk sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Tansuğ, S. (1995). Resim sanatının tarihi. İstanbul:Remzi Kitabevi.
Tez, Z. (2009). Tekstil ve Giyim kuşamın kültürel tarihi. İstanbul:
Doruk Yayınları.
Zonaro,F. (2008). Abdülhamid’in hükümdarlığında yirmi yıl (Çev.T.
Alptekin,& L. Romano). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (2008)
İnternet Adresleri
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?p656446, (Erişim
Tarihi: 29.12.2013)
https://www.youtube.com/watch?v=hzzi7m8vmEA(ErişimTarihi:
30.12.2013)
http://www.forumgercek.com/yabanci-ressamlarin-biyografileri/
fausto-zonaro-1854-1929-osmanli-sarayinin-son-ressami-italyan
ressam.htm02.03.2015saat:17:18.00
http://www.gunde1resim.com/post/15511421493/ressam-fausto-zonaro-1854-1929-resim

KAYNAKÇA
Avcıoğlu, D. (2001). Türkiye’nin düzeni, dün-bugün-yarın, Cilt:1,
İstanbul: Tekin Yayınevi.

file:///C:/Users/HPP/Desktop/mihrap/Antikalar.com%20%20
Antik%20M%FCzayede,%20Antika%20M%FCzayede,%20Muzayede,%20Antika,%20Antik%20Muzayede,%20Anik%20Muzayede.html
02.01.2015 saat:14.00

Başbuğ, M. (2009). Saray ressamı Zonaro’ nun fırçasından üsküdar,
Üsküdar sempozyumu VI içinde(ss.77-93). ,
İstanbul: Selçuk Üniversitesi.

http://www.hthayat.com/yasam/roportajlar/haber/1021379-osman-hamdinin-kadini-yucelttigi-mihrab-nerede
03.03.2015saat:23.00

Baytar, M. (2010). Batı’da eğitim görmüş Türk ressamları ve aldıkları eğitimin sanatlarına yansımaları.Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalı Resim
Programı. Yüksek Lisans Tezi.

Resim Kaynakçaları

Cezar, M., Edgü, F. (1986). Osman Hamdi Bilinmeyen Resimleri.
İstanbul: Ada Yayınları.

-7909071d4ffa&t=/tl/etardif/Art_History_3a_Renaissance_to_
WWII/

Resim 1- http://whenintime.com/EventDetails.aspx?e=fe3b2d15d1ee-41a7-a0ac

505

Resim 2- http://www.wga.hu/html_m/d/david_j/2/204david.html
Resim 3- http://www.maroon.com.tr/galeri/Eugene-Delacroix/
Eugene-Delacroix
-Liberty-Leading-the-People-Halka-Yol-Gosteren-ozgurluk
Resim 4- https://www.istanbulsanatevi.com/product/jean-leon-gerome-saray-terasinda-7616/
Resim 5- http://www.dergisanat.com/wordpress/osmanli-saray-ressami-fausto-zonaro%E2%80%99nun-hatirati-ibrahim-barutcuoglu-201012.html
Resim 6 - http://www.cornucopia.net/magazine/articles/cavalcade-of-colour/
Resim 7- https://twitter.com/sufikitap/status/381023630915678208
Resim 8- http://sevgisanat.blogspot.com.tr/2010/01/bursada-yesil-camiide.html
Resim 9- https://sfnrdmr.wordpress.com/tag/osman-hamdi/
Resim 10- http://www.haberahval.com/bilgi-1182692-osman-hamdi-bey-kimdir-haberi43
Resim 11- http://www.tutunamayanlar.net/resim/manset/22-fausto-zonaro
Resim 12- Öndeş, O., ve Makzume, E. (2003). Osmanlı saray ressamı Fausto Zonaro,s:108 İstanbul: YKY.
Resim 13- http://www.hthayat.com/yasam/roportajlar/haber/1021379-osman-hamdinin-kadini-yucelttigi-mihrab-nerede

506

507

