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“Türk Milleti İstiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır“ 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün izindeyiz… 

Bu sayıda en önemli kimlik yapıcı unsurlarımızdan 12 Mart 1921’de TBMM tarafın-

dan kabul edilen ve gerçek bir millî mutabakat metni olan İstiklal Marşımızın 100. 

Yılı Onuruna 2021 yılında; CoronaVirüs salgınıyla dünyanın kapandığı bir dönemde 

ve salgın koşullarında gerçekleştirmiş olduğumuz akademik etkinlik dizisini akade-

miye ve okuyucuya sunmaktan onur duyuyorum. 

Pul ve Mühür gibi eserler, Ulusların dünya siyasi, kültür haritalarının simgeleridir. 

Ulusal ikonografiler olan pullar, modern medeniyetin simgeleri ve tabelalarıdır. Ki-

tap dışı materyaller olarak toplumun sosyal, ticari, politik, tarihi öyküleri pullardan 

okunabilir. Hem pullar, hem de mühürler toplumun sanatsal ve kültürel kaynakları 

konusunda önemli arşiv ve kaynak niteliğinde minyatür ürünlerdir. Pul ve Mühür 

gibi ürünler, içeriğini iletmek konusunda sınırlı bir alanda, kısa soyut sembol orta-

mına sahip ürünler olarak önemlerini tarih boyunca sürdürmüşlerdir. Bir toplumun 

tarihi, kültürü, kurumları, turizmi, folkloru hakkında değerli bilgiler sunarlar. Ben-

zersiz sanat eserleri aynı zamanda değerli kâğıt parçası olan pul bugün daha çok 

koleksiyonerleri bir araya getiren sanat eserleri olarak karşımıza çıkar. Her iki ürün 

de iletişim araçları olarak postanelerin kütüphane ve müzelerin ortak kaynaklarıdır. 

İki ürün de eşsiz hikâye anlatıcısıdır. 

“Bin bir fecai karşısında bulunan ruhların, ıstıraplar içinde halas dakikalarını 

beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. 

Bir daha yazılamaz!”

Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşımızın 100 Yıllık hikayesini anlatmak için, Sempozyum, Pul ve Mühür Ta-

sarımı Yarışması ve Koşu olarak birbirine bağlı dört dalda disiplinler arası etkileşimi 

geliştirme, bilgi ve beceri edinmek ve ürüne dönüşecek Ulusal ve Üniversitelerarası 

ÖNSÖZ
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etkinlik dizisi planladık. Yarışmanın bir ayağı olan koşuda, Pandemi döneminde top-

lumun çok ihtiyacı olan egzersiz ve enerjiyi sağlamak, dışarı çıkarak belirlenen bir 

etabı tamamlamak üzerine deneysel bir yaklaşım geliştirildi. Yarışma oldukça geniş 

bir katılımla gerçekleşti. Seçilen tasarımlar, yarışma ile ilgili gelişmeler ve yarışma 

sonuçları  hacettepe.edu.tr adresinde yayınlandı. Sergilenmeye layık olarak seçi-

len eserler istiklal100.hacettepe.edu.tr adresinde ilgilenenler için halen çevrimiçi 

sergilenmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak, büyük ölçüde bilgi kaynağı, 

aynı zamanda koleksiyon malzemesi olan Pul ve Mühür gibi birbirine bağlantılı 

ürünlerin tasarlanmasına önayak olmaktan gurur duyuyoruz. Bu şekilde İstiklal Mar-

şımızın 100. Yılını ve önemi hakkında bilgilenmeye, tanımaya, tanıtmaya, grafik ve 

metin yardımıyla, koleksiyon parçası olarak kurgulamaya, İstiklal Marşı 100. Yılı fikri-

ni ve argümanını iletmeye fırsat bulmuş olduk. İstiklal Marşımızın 100. Yılı fikrini öz-

gün tasarımlarla onurlandırmak üzere seçilen 30 Tasarım Dünyanın en prestijli pul 

müzelerinden PTT Pul Müzesinde sergiledik. Sempozyum, https://www.youtube.

com/@hacettepeuniversitesigsf6393 kanalıyla duyurduk ve yayınladık. Hacettepe 

Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Turan EROL Sanat Galerisinde Beytepe Yer-

leşkesinde sergiyi ikinci kez gerçekleştirirken bir sonraki yarışmamızı duyurmanın 

onuru içerisindeydik: “Kadavranın Manifestosu”. Bugün bu yarışmayı da başarıyla 

sonuçlandırmanın gururunu yaşıyoruz.

* Etkinlik dizisinde, sergide ve koşu ayağında katkısı olan tüm akademik ve idari 

ekibime, bilimsel düzeyde katkı veren Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet 

ÖZ’e, Prof. Dr. Derviş KILINÇKAYA ve Prof. Dr. Osman HORATA’ya teşekkürü borç 

bilirim.

Prof. Dr. Nadire Şule ATILGAN

Dekan
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Sanat Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki 

kez (Mayıs ve Kasım) yayımlanır. Yayın dili Türkçedir. 

Sanat Yazıları, hakemli bir yayındır. Sanat Yazıları’nda yayımlanmak üzere önerilen 

yazılar, Yayın Kurulu tarafından yapılan bir ön değerlendirmeden geçtikten sonra, 

konunun uzmanı üç hakem tarafından değerlendirilir ve iki hakemden olumlu rapor 

gelmesi halinde yayımlanır.

Sanat Yazıları’na gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olma-

lıdır.

Yayın İlkelerine ve aşağıda belirtilen Makale Yazım Kurallarına uymayan makaleler 

değerlendirmeye alınmaz.

MAKALE YAZIM KURALLARI

Yayın Kurulu, yazarlar, hakemler ve okuyucular yayın etiğinden sorumludur. 

Sanat Yazıları’na yazı gönderen yazarların araştırma ve yayın etiğine uymaları 

gerekmektedir. Ulusal ve uluslar arası geçerli etik kurallara uymayan yazarların 

yazıları değerlendirmeye alınmaz.

Makaleniz hakem değerlendirme sürecine girmeden önce ve değerlendirme süreci 

sonunda yayına kabul edilmesi halinde Sanat Yazıları Etik Politikaları gereği dergi 

editörü tarafından Ithenticate İntihal programında taranacaktır. Düzeltme gerekti-

recek durumlarda sisteminize intihal raporunuz yüklenecektir.

Makaleler, www.sanatyazilari.hacettepe.edu.tr adresinde bulunan Makale Takip 

Sistemi üzerinden MTS Yazar Girişi yaparak gönderilmelidir. Yazarlar, MTS Yazar 

Girişi kısmından sisteme üye olarak makalesini ve makalede yer alan görselleri sis-

teme yüklemelidir. Sisteme yüklenen makalede iletişim bilgileri (makalenin yazarı; 

adı, soyadı, görev yaptığı kurum ve akademik unvan, adres, telefon numarası ve 

elektronik posta vb.) yer almamalıdır.

Makaleniz, burada yer alan Makale Yazım Kuralları’na uymadığında, sistem tara-

fından düzeltilmek üzere size geri gönderilecektir. Makaleler yazar tarafından dü-

zeltildikten sonra hakem değerlendirme sürecine girecektir. 

*Yazılar Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslanmış, 12 punto ve 1,5 

satır aralıklı olmalıdır.

*Makalelerin sözcük sayısı 3000-6000 arası olarak sınırlandırılmıştır.

YAYIN İLKELERİ ve MAKALE YAZIM KURALLARI
YAYIN İLKELERİ VE YAYIN POLİTİKASI
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*Makalenin başlığı büyük harflerle, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

*Makalenin başında en çok 150 sözcükten oluşan kısa bir Türkçe ve İngilizce özet 

bulunmalıdır. Özet yerine Öz ifadesi kullanılmalıdır. Öz, İtalik olarak ve 9 punto ile 

yazılmalıdır.

*Türkçe ve İngilizce özlerin sonunda en az 5 anahtar sözcük/keywords bulunma-

lıdır.

Örnek: 

MAKALENİN TÜRKÇE BAŞLIĞI (Times New Roman, 9 punto, italik)
Öz: Xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. ….(En çok 
150 sözcük)
Anahtar Sözcükler: Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx. (En az 5 sözcük).
 
MAKALENİN İNGİLİZCE BAŞLIĞI (Times New Roman, 9 point size, italic)
Abstract: Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx 
xxxxxx xxxx.(The most 150 words)
Keywords: Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx. (at least 5 words).

*Metin içinde görsellere gönderme yapılmalıdır. Görseller (görsel, tablo, şekil vb.) 

Görsel 1., Görsel 2., Görsel 3.… biçiminde numaralandırılmalı, görselin altına o gör-

sele ait bilgiler Times New Roman 11 punto ile yazılmalı ve hangi kaynaktan alındı-

ğı belirtilmelidir (Örnek 1, Örnek 2).

*Metin içinde kullanılan görseller numara adıyla (Örn: Görsel 1, 2) tek tek kaydedil-

meli ve her bir görsel 120 piksel/cm veya 300 piksel/inch çözünürlükte ve JPEG 

formatında olmalıdır. *Görseller sisteme yüklenirken bütün görseller tek bir .rar ya 

da .zip dosyası içerisinde yüklenmelidir. 

*Görseller, metin içindeki numaralarıyla (Örn: Görsel 1, Görsel 2) tek tek kaydedil-

meli ve her bir görsel (şekil, tablo) 120 piksel/cm veya 300 piksel/inch çözünür-

lükte ve JPEG formatında olmalıdır. Görseller sisteme yüklenirken, bütün görseller 

tek bir .rar ya da .zip dosyası içerisinde yüklenmelidir. 

*Görsellerde kullanılan görüntü, fotoğraf, uygulama vb. kaynaklar yazara ait ise, 

görüntü alt bilgisinde Kişisel Arşiv ifadesi yer almalıdır.
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Örnek 1:   
Kitaptan alınan görseller

Görsel 1.  Sanatçının Adı Soyadı, Çalışmanın Yılı, Çalışmanın Türkçe Adı / Çalışmanın 
Orijinal Adı. 
Yazarın Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Yayın Adı. Yayın Yeri: Yayınevi, s. görselin yer aldığı 
sayfa numarası.

Örnek 2:
Elektronik Kaynaktan alınan görseller

Görsel 2. Sanatçının Adı Soyadı, Çalışmanın Yılı, Çalışmanın Türkçe Adı / Çalışmanın 
Orijinal Adı. Kaynağın Adı. Erişim: Gün. Ay. Yıl. http://ağ adresi

Görsel 1. Constantin Brancusi, 1937, Sessizlik Masası / Table of Silence.
Tucker, William. (1996). The Language of Sculpture. London: Thames and 
Hudson, s. 132.



vi

Örnek 3:   

 “Yirminci yüzyılın başlarında, ilk önce Fransa’da olmak üzere, görsel sanatlarda bir devrim yaşandı. 
Bu zamana kadar, görsel sanatlar (aksi belirtilmediği takdirde artık sanat olarak adlandıracağım) gö-
rüntülerin çeşitli mecralardan kopyalanmasından ibaretti.” (Danto,  2014, s. 17). 

Örnek 4:

Arthur Danto, “Sanat Nedir” adlı kitabında “Yirminci yüzyılın başlarında, ilk önce Fransa’da olmak 
üzere, görsel sanatlarda bir devrim yaşandı. Bu zamana kadar, görsel sanatlar (aksi belirtilmediği tak-
dirde artık sanat olarak adlandıracağım) görüntülerin çeşitli mecralardan kopyalanmasından ibaretti” 
diye yazmaktadır (2014, s. 17). 

Örnek 5: 

Görsel sanatlarda yirminci yüzyıl başlarında, ilk önce Fransa’da olmak üzere bir devrim yaşanmıştır. 
Bu tarihe kadar görsel sanatlar çeşitli mecralardan görüntülerin kopyalanmasından ibarettir (Danto, 
2014, s. 17). 

Örnek 6:
Yirminci yüzyılda görsel sanatlarda yaşanan devrime kadar görsel sa-
natlar çeşitli mecralardan görüntülerin kopyalanmasıyla uğraşmıştır. 
Aslında bu kademeli bir geçiştir. İtalya’da Giotto, Cimabue ile başlayıp 
ideal bir temsile erişen Victoria döneminde zirveye ulaşır. Rönesans 
sanatçısı Leon Battista Alberti başarılı bir portrede görülenle, portrede-
ki kişi bir pencereden bize baktığında gördüklerimizin farklı olmaması 
gerektiğini söyler. Yine de günümüzün bir grafik sanatçısı tarafından 
hava fırçasıyla yapılan bir portre ve bir Giotto resmi arasında büyük 
fark vardır. Bu iki farklı temsil arasında yapılan birçok keşiften pers-

Görsel 2. Ai Weiwei, 2010, Ayçiçeği Çekirdekleri / Sunflower Seeds. Tate. Erişim: 
20.12.2014. http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/exhibition/unilever-series-
ai-weiwei-sunflower-seeds

*Örneklerde yer almayan diğer görsel kaynakları (dergi, katalog, gazete, çeviri kitap 

vb.) için kaynakçada belirtilen yazım kurallarına başvurulmalıdır.

*Metin içinde doğrudan ya da dolaylı alıntılar yapılabilir. 40 sözcüğe kadar olan 

doğrudan alıntılar tırnak işareti içinde, normal metin düzeninde gösterilir ve tırnak 

işareti kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır. Metin içindeki gönder-

meler; yazarın soyadı, yayın yılı, sayfa / sayfa aralığı olarak parantez içinde belir-

tilmelidir (Örnek 3). Gönderme yapılan kişinin adı metin içinde geçiyor ise sadece 

tarih ve sayfa parantez içinde, cümlenin sonunda yer almalıdır (Örnek 4). Özgün 

anlatım değiştirilerek yapılan dolaylı alıntılarda, aidiyeti bildirmek ve bilginin hangi 

kaynaktan alındığı belirtilmek için metin içinde kaynağa gönderme yapılması ge-

reklidir (Örnek 5). Tek bir sayfadan değil de sayfa aralığını kapsayan dolaylı alıntılar-

da sayfa aralığı belirtilmelidir (Örnek 6).
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Örnek 7:   

Yirminci yüzyılın başlarında, ilk önce Fransa’da olmak üzere, görsel 
sanatlarda bir devrim yaşandı. Bu zamana kadar, görsel sanatlar (aksi 
belirtilmediği takdirde artık sanat olarak adlandıracağım) görüntüle-
rin çeşitli mecralardan kopyalanmasından ibaretti. Aslında kademeli 
bir tarihi olan bu süreç, İtalya’da Giotto ve Cimabue dönemiyle baş-
lamış ve görsel sanatçıların ideal bir temsil biçimine ulaştığı Victoria 
döneminde doruk noktasına ulaşmıştır (Danto,  2014, s. 17).  

pektif ve fizyonomi öne çıkmaktadır. Bu keşiflerle birlikte resimsel 
temsil anlamında pek çok yeni olanak doğmuş olsa bile portre, peyzaj, 
natürmort ve tarihsel resim alanlarının hareketi gösterme imkânları kı-
sıtlıdır. Resimde birinin hareket etmiş olduğu görülebilirken, gerçekten 
hareket halinde görmek mümkün değildir. Fotoğraf bu konuda öncü 
olur. Henry Fox Talbot, Muybridge ile başlayan süreç sonrasında,  Lu-
miere kardeşler hareketi hiç bölmeden insanları hareket halinde göste-
rirler ve bu gelişmenin ardından sinema filmleri, en azından ses özelliği 
sayesinde edebi sanatlarla birleşmiş olur (Danto, 2014, s. 17-19).

Doğrudan alıntılar, 3 satırdan uzun ise, satırın sağından ve solundan ikişer santi-

metre içerde, 9 punto ve tek satır aralığıyla verilmelidir. Bu durumda tırnak işareti 

kullanılmamalıdır (Örnek 7).         

Örnek 8:   
“Yirminci yüzyılın başlarında, ilk önce Fransa’da olmak üzere, görsel sanat-
larda bir devrim yaşandı. Bu zamana kadar, görsel sanatlar (aksi belirtilmediği 
takdirde artık sanat  

1 olarak adlandıracağım) görüntülerin çeşitli mecralardan 
kopyalanmasından ibaretti.” (Danto, 2014, s. 17). 
 

1 Açıklama ve italik Arthur Danto’ya aittir. 

*İki ve daha fazla yazarlı ya da tüzel kişiler tarafından yazılmış kaynaklar ile yazarı ol-

mayan kaynaklarda, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Yayınlarında Kaynak Gösterme 

İlkeleri ve APA (American Psychological Association – Amerikan Psikoloji Derneği) 

yayım kılavuzuna başvurulmalıdır.                                                                                                                    

*Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli ve sadece açıklamalar için kul-

lanılmalıdır. Kaynakça vermek için kullanılmamalıdır (Örnek 8). Dipnotta alıntı kulla-

nılıyor ve belli bir kaynağa gönderme yapılıyor ise, metin içinde yapılan gönderme-

lerde olduğu gibi belirtilmeli ve dipnota ait kaynakça bilgileri kaynakça bölümünde 

alfabetik sıralama içinde yer almalıdır.  
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Örnek 9: 
“Osmanlı tarihi coğrafyası çok geniş bir alana yayılmaktadır. Bu alan içerisinde, 
Osmanlı’nın nispeten kısa süreli elinde bulundurduğu bölgeleri saymazsak, günü-
müzde kurulmuş olan yaklaşık otuzbeş ulus devlet bulunmaktadır.” (Yenişehirlioğ-
lu, 2011, s. 9).

Örnek 10:
“Avrupa Birliği’nin kültür politikalarının oluşumunda rol oynayan çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla işbirlikleri yürüten İKSV, 2005 yılından bu yana EUROMED-Anna 
Lindh Vakfı Türkiye Ağı’nda yer alıyor. Kültür politikaları projeleri kapsamında 
ise çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri geliştirmeye devam ediyor.” (iksv.
http://www.iksv.org/tr/kultur-politikalari-calismalari/hakkinda).

Örnek 11:   

Tek Yazarlı Kitap
Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
Cömert, Bedrettin. (1991). Sanat Edebiyat Üzerine. Ankara: Damar Yayınları.

Çeviri Kitap
Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Kitap Adı. (A. Soyadı, Çev.). Yayın Yeri: Yayınevi.   
Kuspit, Donald. (2006). Sanatın Sonu. (Y. Tezgiden, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.

Editörlü Kitapta Bölüm
Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Yayın/Bölüm Adı. Editörün Adı Soyadı (Haz./Ed.). Kitap 
Adı, s. bölümün başlangıç ve bitiş sayfa numarası aralığı. Yayın Yeri: Yayınevi.
Buren, Daniel. (2005). Müzenin İşlevi. Ali Artun (Ed.). Sanatçı Müzeleri, s. 150-
156. İstanbul: İletişim Yayınları.

*Elektronik kaynaklara metin içerisinde gönderme; varsa yazarın soyadı, yayın yılı, 

sayfa/sayfa aralığı yazılarak yapılmalı, ağ adresi kaynakçada belirtilmelidir (Örnek 

9). Yazar soyadı ve yayın yılı bilgileri eksik ise kaynağın adı ve ağ adresi metin içine 

yazılmalıdır (Örnek 10).

*Metin içinde gönderme yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer 

verilen her kaynağa da metin içinde gönderme yapılmalıdır.

*Kaynakça makalenin sonunda yer almalı ve kaynakçada yer alan kaynaklar aşağı-

daki örneklere uygun olarak verilmelidir (Örnek 11). 

*Kaynakçanın sonunda URL kaynakları da “İnternet Kaynakçası” başlığı altında yer 

almalı, URL kısaltma programı kullanılmadan URL kaynakçada erişim linki yer al-

malıdır.

*Makalede kullanılan URL kaynakların erişim uzantıları, URL kısaltma programı kul-

lanılarak kısaltılarak görsel açıklamasında yer almalıdır.
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İki Yazarlı Kitap
Soyadı, A., Soyadı, A. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
Horkheimer, M., Adorno, T. W.  (1995). Aydınlanmanın Diyalektiği. (O. Özügül, Çev.). 
İstanbul: Kabalcı Yayınevi. 

Çok Yazarlı Kitap
Soyadı, A., Soyadı, B., Soyadı, C. ve diğerleri. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: 
Yayınevi.
Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P. ve diğerleri. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanı-
dık. İstanbul: Metis Yayınları.

Tüzelkişi Yazarlı Kitap
TÜZELKİŞİ. (Yayın Yılı). Kitap Adı. Yayın Yeri: Yayınevi.
TÜBİTAK. (2002). 21.Yüzyılda Bilimsel Yayıncılık: Hedefler ve Yaklaşımlar. Ankara: 
Tübitak Yayınları.

Dergiden Makale 
Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Makale Adı. Dergi Adı, cilt/sayı, s. sayfa numaraları. 
Kökden, Uğur. (2013). Bir Düş Bahçesi. Sanat Dünyamız, 132, s. 50-57.

Gazete Makalesi
Soyadı, Adı. (Gün Ay Yıl). Makale Adı. Gazete Adı, s. sayfa numaraları.
Bayer, Yalçın. (04 Nisan 2006). İnsanlık Aptallaşıyor mu?. Hürriyet, s.14.

Yayımlanmamış Tez
Soyadı, Adı. (Yılı). Tez Adı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik 
Tezi/Raporu). Üniversite Adı, Yer.

Elektronik Kaynak-Makale
Soyadı, Adı. (Yayın Yılı). Makale Başlığı. Dergi/Yayın Adı, s. (varsa) sayfa numarası. 
Erişim: Gün. Ay. Yıl. http://ağ adresi
Artun, Ali. (2014). Sanatın Özerkliği Üzerine. e-skop, Erişim: 20.10.2014.
http://www.e-skop.com/skopbulten/sanatin-ozerkligi-uzerine/1749

Elektronik Kaynak-Anonim Ağ Sayfası
Kaynağın Adı. Erişim: Gün. Ay. Yıl. Ağ adresi
Wikipedi. Erişim: 20.10.2014. http://tr.wikipedia.org/

*Makale yazım kurallarında yer almayan durumlarla ilgili olarak, Hacettepe Üniversi-

tesi Bilimsel Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri ve APA (American Psychological 

Association Amerikan Psikoloji Derneği) yayım kılavuzuna başvurulmalıdır.
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ETİK KURALLAR

TR Dizin’in 2020 Kriterlerine göre yayınlanan ilgili maddenin tamamının yer aldığı 

etik kurallar aşağıda yer almaktadır. Etik kurallar başlığı altında yer alan maddeler, 

sistemimize yüklenmiş ve yüklenecek olan tüm makaleler için geçerlidir. Etik kurul 

onayı olması zorunlu olan tüm makalelerde “etik kurul onayı” belgesinin sisteme 

yüklenmesi zorunludur. Etik kurul onayı olmayan makaleler, değerlendirme süre-

cinden çıkarılacaktır. 

1. Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için 

ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki 

çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede be-

lirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

2. Bu başlık altında, hakem, yazar ve editör için ayrı başlıklar altında etik kurallarla 

ilgili bilgi verilmelidir.

3. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilme-

lidir.

4. Ulusal ve uluslararası standartlara atıf yaparak, dergide ve/veya web sayfasın-

da etik ilkeler ayrı başlık altında belirtilmelidir. Örneğin; dergilere gönderilen 

bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) 

tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar 

için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

5. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve 

sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmeli-

dir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzala-

tıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

6. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edil-

mesi gerekmektedir.

*TR Dizin Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri. Erişim: 01. 01. 2020, https://trdizin.

gov.tr/?page_id=50
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SANAT YAZILARI, 2022; (47): 273-287 / ARAŞTIRMA MAKALESİ

GELİŞ TARİHİ: 16.01.2022     KABUL TARİHİ: 11.10.2022

Öz: Tarih boyunca sanat bir ifade aracı olarak, her zaman kendi döneminin sorunlarını ve 

çözüm önerilerini dile getirmiştir. Sanatçılar eserlerinde toplumda yaşanan sorunlara kayıtsız 

kalmayarak sanatı toplumsal sorunlar karşısında bir protesto aracı olarak da kullanmış kendi 

özgün anlatım biçimleriyle mesajlarını iletmişlerdir. Bu sorunların bazıları dünya üzerinde ya-

şanan krizler, savaşlar ve siyasi çatışmalardır. Tarihin eski dönemlerinden bugüne kadar ortaya 

çıkan savaş konusu, sanatta ele alınan temaların başında gelmektedir. 

İçlerinde bulunduğu toplumun bir üyesi olarak yaşanan toplumsal olaylara duyarsız kalama-

yan sanatçılar savaşa dair yaklaşımlarını, savaşın onlar üzerinde uyandırdığı hisleri, savaşa 

karşı bakışlarını eserlerine çeşitli şekillerde yansıtmışlardır. Bu yansıtılış biçiminde şüphesiz 

en ilginç yöntemlerden biri de seramik ile yapılmış örneklerdir. Bu bağlamda “Savaş Protes-

tosunun Çağdaş Seramik Sanatındaki Yansımaları” başlıklı bu araştırma seramik sanatında 

yapılmış savaş karşıtı sanat çalışmalarını içermektedir. Araştırma, sanatçıların savaşa karşı 

duruşların ve eserlerinde bunu yansıtma biçimleri ortaya koydukları sanat örnekleri üzerinden 

irdelenmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Seramik Sanatı, Savaş, Çağdaş Sanat, Protesto, Toplum.

REFLECTIONS OF WAR PROTEST 
IN CONTEMPORARY CERAMIC ART 

SAVAŞ PROTESTOSUNUN ÇAĞDAŞ SERAMİK 
SANATINDAKİ YANSIMALARI1

DR. VAFA AFSHAR

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

vafa.afshar47@gmail.com

ORCID ID: 0000-0002-2070-8167
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Abstract: Throughout history, art, as a means of expression, has always expressed the problems of its 

age and solution. In their works, the artists did not remain indifferent to the problems experienced in 

society and used art as a device of protest against social problems and conveyed their messages with 

their own unique way of expression of styles. Some of these problems are the crises, wars, and political 

conflicts in the world. The subject of war, which has emerged from the ancient times of history until 

today, is one of the themes discussed in art. 

Artists, who could not remain indifferent to the ongoing events in the society as members of the soci-

ety, reflected their approaches to the war, the feelings that the war aroused in them, and their stance 

against the war in various ways. Undoubtedly, one of the most interesting methods is the example made 

with ceramics. In this context, this study titled “Reflections of War Protest in Contemporary Ceramic Art” 

includes anti-war products made in ceramic art. In the study, the perspectives of the artists against the 

war and the way they reflect this in their works are discussed through examples. 

Keywords: Ceramic Art, War, Contemporary Art, Protest, Society.



275SANAT YAZILARI 47
DR. VAFA AFSHAR / PROF. DR. CANDAN TERVİEL

Giriş

Geçmişten günümüze, insanın kendini ifade etme aracı olarak karşımıza çıkan sanat, top-

lumun şartlarından bağımsız değerlendirilememektedir. Toplumsal dünyayı anlamada ve 

anlamlandırmada önemli bir işleve sahip olan sanat, her zaman olduğu dönemin siyasal, 

sosyal, ekonomik, felsefi, kültürel koşullarından beslenmiştir. Sanat, dönemin var olan ko-

şullarından beslenirken aynı zamanda özerk bir yapı olarak da var olur. Bu başlı başına 

varoluş; toplumsal gerçekliklerin sanat yoluyla bireylere aktarılırken bireylerde bunlara 

ilişkin sorgulama yaptırabilme gücü ve bunun sonucunda da nesnel ölçütlerle eleştirel 

düşünceyi geliştirebilme becerisini sağlamaktadır. Bu nedenle sanat, toplumsal gerçeklik-

lerin anlamlandırılmasında bireye sorgulama fırsatı veren en doğru araçlardan birisi olarak 

görülebilir. 

Yukarıda söz edildiği gibi, sanatın oluşumunda her zaman, toplumsal olayların önemli bir 

etkisi olmuştur. Söz konusu bu oluşumda toplumlarda yaşanan savaşların da önemli bir 

etkisi olduğu göz ardı edilemez. Savaşlar ise tarihin eski dönemlerinden bugüne değin 

süregelen bir olgudur. Tarih boyunca tüm toplumlarda yapılan savaşlar insanı ve yaşadığı 

toplumu etkilediği gibi bu topluma ait sanatçıları ve onların yaptığı sanatı da etkilemiştir. 

İnsanın toplumsal bir varlık olduğu andan itibaren başlayan savaş ve çatışmalar, sanatın ele 

aldığı temaların başında gelmektedir. Sanatın tarihsel akışına bakıldığında, sanatçılar her 

zaman kendi sanatsal yöntemlerini kullanarak savaşlara tepki göstermişlerdir. Savaş pro-

testo konusunu, kimi sanatçı, sanat yapıtlarında tanıklık ettiği savaşın felaketlerini, zorlukla-

rını ve travmalarını aktararak yorumlamayı tercih etmiş, kimi sanatçı savaşlar nedeniyle göç 

eden insanları, mültecileri eserlerinde göstererek savaşa bir başkaldırı olarak çalışmalarını 

şekillendirmiştir.

Savaşın yaratığı felaketlere karşı belli bir muhalif çizgide uğraş veren sanatçılar kullandık-

ları medyumlarla farklı sanat disiplinlerinde sanatın evrensel dilinden yararlanarak sanatı 

protesto aracı olarak kullanmaktadırlar. Farklı sanat disiplinlerinde değişik biçimlerde konu 

olan savaş ve savaş protestosu çok geniş bir çalışma alanıdır bu sebeple araştırma sadece 

günümüz seramik sanatı ile sınırlandırılmıştır. Böylece seramik sanat alanında ortaya konan 

eserler aracılığıyla sanatçıların savaşlara karşı tutumları daha ayrıntılı bir şekilde irdelene-

bilmektedir. Ayrıca, savaş konusunu ele alan sanatçıların, seramik sanatında nasıl bir tavır 

sergiledikleri de çalışma kapsamında incelenebilmiştir.

Tarihsel Açıdan Sanat ve Savaş Protestosu

Protesto kelimesi, TDK sözlüğünde “Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, 

yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme” (TDK, 2005, s. 1629) olarak açıklanır. 

Ayrıca, kökeni İtalyanca olan protesto kelimesi, tanıklık etmek, deklare etmek anlamına 

da gelir (Pehlivan, 2016, s. 5). Böylece protesto sözcüğü; haksız, gereksiz, yersiz bulunan 

bir duruma itiraz etme, reaksiyon gösterme, reddetmek anlamına gelen bir kavram olarak 

kullanılmaktadır.
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Tarihsel açıdan incelendiğinde sanatın protesto aracı olarak kullanılması epey eskidir. Sa-

natta protestonun izleri, Rönesans ve reform hareketlerinin yaşandığı antik dünyanın yerini 

modern dünyaya bıraktığı zamana kadar sürülebilir (Pehlivan, 2016, s. 5). 18. yüzyılda 

aydınlanma hareketiyle modernizem eleştirileri başlamış, 19. yüzyıl sonlarında sanayileş-

meyle birlikte akıl, birey, bilim, özgürlük, eşitlik gibi değerlerin öneminin artmasıyla ve 

Marksizm felsefesinin ortaya çıkmasıyla birlikte hak arayışları yeni bir bakış açısıyla çoğal-

mıştır. Ayrıca, 20. yüzyılda, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın yıkıcı etkileri muhalif hare-

keti yükseltmiştir. Bu durum, sanatçıların da üretimlerine yansımış, sanat alanında birçok 

eleştirel akım ve protest tavrın ortaya çıkmasına sebep olmuştur (Sarıkaya, 2019, s. 18).

Protest sanatın tarihsel akışına bakıldığında, sanatçılar bugüne kadar birbirinden yaratıcı 

protestolarla toplumsal olaylara kayıtsız kalmamış, rahatsız oldukları sayısız birçok durumu 

eleştirmişlerdir. Bu protestolar sonucunda ortaya çıkan yaratıcılık ve yenilik ise toplumları 

dönüştürmüştür. Bu olaylardan biri de kuşkusuz savaşlardır.

Üzerinde en sık ve kolay durulabilecek kutup Savaş ise, en seyrek ve güç kuşatılan 
konu Barış. Kimsenin hiçbir devletin bütçe ayırmayı aklından geçirmeyi başaramadığı 
bir yatırım alanı bu. Barış üzerinde konuşulan bir “şey” yalnızca; Savaş öyle değil oysa: 
Fabrikalar, ulaşım sektörü, parlamentolar, bakanlıklar, temsilcilikler, aracılar, komis-
yoncular, yoğun biçimde üzerinde çalışıyorlar (Batur, 1995, s. 6).

Böyle olunca da sanatta savaş konusunun yüzyıllardır işleniyor olmasını yadırgamamak 

gerekiyor. Hemen hemen her toplumda farklı nedenlerle ortaya çıkan savaşlar, günümüze 

kadar sanatçılar tarafından çeşitli şekillerde ele alınmıştır. Bazı sanat yapıtlarında savaş 

zaferin kutsandığı yüce bir değere dönüşürken, modernist akımlarla birlikte sanatçılar bu 

vahşet dolu tabloya seyirci kalmayıp, savaşın yarattığı yıkım ve kıyımlara dikkat çekerek 

savaşa karşı eleştirel bir tutum sergilemişlerdir.

Sanat eserlerinde savaş karşıtı çalışmalar yapan ilk sanatçılardan biri, Francisco Goya’dır.  

Savaş karşıtı önemli yapıtlarından biri olan, Goya’nın ‘Üç Mayıs Katliamı’ (Görsel 1) adlı 

eserinden günümüze kadar birçok sanatçı, savaş konusunu sanat yapıtlarında kullanmıştır. 

Bu anlamda; Goya’nın ‘Üç Mayıs Katliamı’ adlı eseri ile batı sanatında önemli bir kırılma 

yaşanmıştır (Oskay, 2018, s. 162). Bu resim, savaşın vahşetini eleştiren ilk örneklerden biri 

olarak bir taraftan savaşın karanlık yüzünü yansıtırken diğer taraftan da sanatçının toplumu 

eleştirebileceğini belirtmektedir.

Goya, savaşın acı yüzünü keskin bir eleştirel dil ile sanat yapıtlarına yansıtarak batı resmin-

de önemli bir etki yaratmıştır. Savaş olgusu, özellikle Goya’dan sonra, sanatçılar tarafından 

yeni bir anlayışla ele alınmış ve farklı sanat alanlarında savaş karşıtı çalışmalar yapılmıştır.  

Yine aynı şekilde 20. yüzyıl sanatının biçimlenmesinde önemli yeri olan savaş teması, çok 

sayıda sanat akımının ortaya çıkmasına neden olmuştur. 20. yüzyılın başlarında Avrupa’da 

başlayan Dadaizm, Kübizm, Fütürizm gibi önemli sanat akımları savaşa tepki olarak ortaya 

çıkmış ya da yeni bir şekil almıştır. Bu akımlara bağlı sanatçılar, savaştan etkilenerek kendi 
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tarzlarında eserler vermişler; savaşın korkunç yüzünü ele almışlardır (Şahin ve Kayalıoğlu, 

2006, s. 185). Birçoğu savaşı yaşayan ya da savaş cephelerinde görev alan sanatçılar, savaş 

gerçeğini ve yarattığı felaketi eserlerine yansıtmışlardır. Sanatçılar, savaşın kendileri üze-

rinde yarattığı etkileri, sanatlarını kullanarak canlandırmaya çalışmışlardır.

Görsel 1. Francisco Goya, 1814, Üç Mayıs Katliamı/ The Third of May 1808.
Erişim: 22.05.2021. https://tinyurl.com/y5jzmd6a

Görsel 2. Picasso, 1937, Guernica. Erişim: 05.06.2021.https://tinyurl.com/3ej2ke64

Yukarıda söz edildiği gibi, 20. yüzyılında yaşanan savaşlar birçok sanat akımını ve sanatçıyı 

etkilediği ve sanatçıların da eserlerini bu durumdan yola çıkarak oluşturdukları görülmek-

tedir. Picasso’da ‘Guernica’ (Görsel 2) adlı çalışmasıyla savaşın ve şiddetin karşısında yer 

alan sanatçılardandır. Sanat tarihinde savaşa karşı başkaldırının önemli bir sanat örneği 

olarak bilinen bu tablo, modern sanatın başyapıtlarından biri olarak kabul edilmektedir 

(Berger, 2010, s. 178).

20. yüzyılla birlikte Modernist sanatçılar, savaş temasını sanatsal üretimlerine işleyerek 

savaş karşıtı protest sanat öncüleri olarak sanat tarihindeki yerlerini almışlardır. Nitekim 

savaş olgusu çağdaş sanatçılar tarafından da benzer bir sanat algısıyla sanat yapıtlarına 

yansımaktadır.
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Savaş Temasının Çağdaş Seramik Sanatına Yansımaları

İnsanoğlunun günlük temel ihtiyaçlarından doğan seramik; ilk çağlardan beri insanın haya-

tında yer almış ve günümüze kadar kullanımını sürdürmüştür. Seramik üretimler tarih bo-

yunca günlük hayatta fonksiyonel eşyadan, dini inançları ifade eden heykelciklere, sanatsal 

süs eşyaları ve oyuncaklardan, seramik tabletlere kadar büyük bir çeşitlilik göstermiştir 

(Erman, 2019, s. 144).

20. yüzyılın başlarında, tüm sanat disiplinlerinde olduğu gibi seramik alanında da bir kırıl-

ma noktası yaşanmıştır. Bu dönemde, seramik başlı başına bir ifade aracı olarak kullanılma-

ya başlamış, çağının özgürlükçü hareketlerinden, sanat akımlarından ve teknolojik gelişim-

lerden de oldukça etkilenmiştir. Böylece, seramik sanatı sınırsız renk ve doku seçeneğiyle 

geleneksel kalıpların dışına çıkarak, işlevsel kapların ötesinde, estetik ve sanatsal değerler 

çerçevesinde sorgulayan, araştıran, eleştiren, tepki gösteren bir kimliğe bürünmüştür (Ba-

şar, 2018, s.156). Bu eleştirel dil, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanatçılar tarafından 

geliştirilmiş, seramik sanatçılarının büyük bir çoğunluğu, bulunduğu ortamın sorunlarını 

gündeme taşımış ve çeşitli yöntemler kullanarak bu sorunları yansıtmaya çalışmışlardır. 

Özelikle bu sorunların başında gelen silahlı savaşlar, seramik sanatı alanında pek çok sa-

natçının konusu olmuş ve silah bir obje olarak seramik sanatçılarının kullandığı artistik bir 

dile evrilmiştir. Örneğin, sanatsal çalışmalarını kadına şiddet ve savaş protestosu etrafında 

sürdüren Linda Lighton eserlerinde silah formunu kullanarak silahın ve savaşların yıkıcılığı-

nı çeşitli uygulamalarla seramik sanatında görünür kılınmaya çalışmıştır.

Savaşı protesto eden diğer bir önemli sanatçı, Ehren Tool’dır. Katıldığı Körfez Savaşı’n-

dan derinden etkilenen Tool, bir sanatçı olarak yaptığı çalışmalara bunu yansıtmaktadır. 

Seramik bardakları bir ifade aracı olarak seçen Tool, savaşla ilgili görüntülerle seramik 

bardaklarını detaylandırmaktadır (Görsel 3-4). Tool yaptığı seramik bardakları, bir içecek 

paylaşarak sohbeti başlatmak fırsatı yarattığından silahlı çatışmaların acısı ve ıstırabı hak-

kında konuşmak için tek yararlı form olarak düşünmektedir. Tool, 14.100’den fazla yaptığı 

seramik kupaların dünyada elden ele gezmesiyle her defasında savaşın gerçek maliyetle-

rinin ne olduğu konusunda yeni bir hikâye anlattığına inanmaktadır (Afshar, 2021, s. 41).

Görsel 3. Ehren Tool, 2009, Shui Bolu’m Wang için Kupa. 
Erişim: 05.10.2021.https://tinyurl.com/2p8dr7pr
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Görsel 4. Ehren Tool, 2016, 416 Bin/416 of Thousands. 
Erişim: 05.10.2021. https://tinyurl.com/2p8dr7pr

Görsel 5. Charles Krafft, 2012, Felaket Tabakları Series/Disaster Ware.
Erişim: 25.10.2021. https://tinyurl.com/4wevff76

Görsel 6. Charles Krafft, 1997, Porselen Savaş Müzesi projesi, seramik cephaneliği. 
Erişim: 25.11.2019. https://tinyurl.com/2s47ejd9

Toplumsal olaylar ve savaşlar birçok seramik sanatçısını etkilemiş ve sanatçılar da eser-

lerini yaşadıkları bu olaylardan yola çıkarak ve kendi duygu ve düşüncelerini yansıtarak 

oluşturmuşlar. Savaşın ve savaş aletlerinin kötülüğünü bir sanatçı duyarlılığıyla eserlerine 

yansıtan bir diğer önemli seramik sanatçısı, Charles Krafft’tır.

Krafft, savaşın yarattığı felaketleri anımsatan sahneleri felaket tabakları (disaster ware) adlı 

(Görsel 5) çalışmaları serisinde Delft seramiğinin mavi beyaz geleneğini kullanarak be-

timlemektedir. Ayrıca, 1995 yılında Sloven Rock gurubu ile savaşın harap ettiği Bosna 

Hersek’e gittiğinde savaşın yıkıcılığından derinden etkilenen sanatçı, savaş silahlarına karşı 

duruşunu porselen savaş müzesi projesinde (Görsel 6) zarif mavi beyaz dille anlatmaktadır 

(Mcgee ve Reid, 2002, s. 9-10).
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Savaş karşıtı seramik sanatında çalışmalar yapan diğer bir önemli sanatçı Ai Weiwei’dir. 

Ai Weiwei, çalışmalarında toplumsal sorunlara özelikle de dünyada yaşanan mülteci krizi-

ne dikkat çekmektedir. Çalışmalarında Çin mavi beyaz porselenlerinden referanslar alan 

sanatçı, güncel bir ifade tarzı ortaya koymaktadır (Ağatekin, 2018, s. 921). Ai Weiwei ço-

ğunlukla savaşın yaratığı kötü sonuçları, mültecilerin zorlu yolculuklarını ve yaşadıkları 

sorunları konu alarak, mavi beyaz porselenler üzerlerinde yorumlamaktadır. Ai Weiwei’nin 

‘Odyssey’ (Görsel 7-9) adlı porselen serisinde, kullandığı geleneksel mavi beyaz bezemeler 

ile; insanları çevreleyen silahları, mültecilerin yaşadığı zulmü, şiddeti, çatışmaları, harabeye 

dönen kentleri anlatarak savaşı protesto etmekte ve bir sanatçı olarak politik bir duruş da 

sergilemektedir.

Görsel 7. AiWeiwei, 2017, Mavi Beyaz Porselen Vazo, Savaş serisinden.
Erişim: 05.01.2021. https://tinyurl.com/2p9bhhky

Görsel 8. AiWeiwei, 2017, Mavi Beyaz Porselen Tabak, Savaş serisinden.
Erişim: 05.01.2021. https://tinyurl.com/2p9h9chu

Görsel 9. AiWeiwei, 2017, Aylan Kurdi’nin Yer Aldığı Mavi Beyaz Porselen Tabak. (Yüksel, O. A. (2018). 
Çağdaş Seramik Sanatında Politik İmge Kullanımı. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 6(28), s. 1166.)
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Çağdaş Türk Seramik sanatının önde gelen isimlerinden Hamiye Çolakoğlu da yaşadığı 

sürece toplumsal olaylara ve politik gelişmelere kayıtsız kalmamış, katıldığı toplantılarda 

yaptığı ateşli konuşmalar ve eserlerine yansıttığı savaş karşıtı çizgisini yaşamı boyunca gös-

terebilmiştir. Hamiye Çolakoğlu’nun seramik eserleri arasında Bosna Hersek savaşına bir 

ağıt niteliğinde yapılan “Bombalar Çiçek Açmalı” (Görsel 10) adlı çalışması bu yaklaşımını 

içeren önemli örneklerden biridir. Sanatçı bu çalışmada, Bosna Hersek savaşı sırasında 

dünyalıların kullandığı son bombaları hayal ederek başlıklarında gül motiflerinin yer aldığı 

top mermileri yapmıştır (Afshar, 2021, s. 47). Bombalar dizisinin bir parçası olan, “Uzay Mü-

zesi No: 333 1992 dünyalıların kullandığı son bombalar” yazılı bir seramik levha sanatçının 

savaşa karşı duygularının bir aktarımı olarak görülmektedir (Görsel 11).

Görsel 10. Hamiye Çolakoğlu, 1993, Bombalar Çiçek Açmalı.
Erişim: 25.11.2019. https://tinyurl.com/4dh7m5eh

Görsel 11. Hamiye Çolakoğlu, 1993, Bombalar Çiçek Açmalı detay. (Kişisel Arşiv)

Savaş, göç ve sınırların yarattığı dramlara değinen Candan Dizdar Terviel’de 9. Knidos Sa-

nat Festivali kapsamında yaptığı ‘Kimlikler ve Sınırlar’ isimli (Görsel 12-13) çalışmalarında, 

savaş nedeni ile yaşanan zorunlu göç sorunlarına değinirken, trajik göç yolculuğuna çıkan 

bireylerin karşılaştıkları zorlukları dikenli teller ile seramik form ve yüzeylerde göstermek-

tedir (Afshar, 2021, s. 47-48).
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Görsel 12. Candan Dizdar Terviel, 2019, Kimlikler ve Sınırlar Serisinden. (Kişisel Arşiv)

Görsel 13. Candan Dizdar Terviel, 2019, Kimlikler ve Sınırlar Serisinden. (Kişisel Arşiv)

Görsel 14. Abbas Akbari, 2020, Barış Üzerinde Notlar Serisinden/Nots on Peace Collection. 
(Kişisel Arşiv)

İranlı sanatçı Abbas Akbari, savaşı protesto eden diğer bir önemli seramik sanatçısıdır. Sa-

vaşa karşı çıkan sanatçı, yapıtlarında başta savaşın kendi olmak üzere savaş aletlerine karşı 

oldukça eleştirel bir yaklaşım sergilemektedir. Abbas Akbari’nin seramik eserleri arasında 

“Barış Üzerine Notlar” (Görsel 14-15) adlı çalışma serisi bu yaklaşımını içeren önemli ör-

neklerden biridir. Sanatçı bu çalışmada, bir dizi mermilerden oluşan bir seramik düzenle-

mesi yaparak, dünyada giderek artan silahlı çatışmalara dikkat çekmektedir.
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Görsel 15. Abbas Akbari, 2020, Barış üzerinde notlar serisinden/Nots on Peace Collection.
(Kişisel Arşiv)

Görsel 16. Elif Aydoğdu Ağatekin, 2014, Gazze-Ateş I.
Erişim: 05.01.2021. https://tinyurl.com/3wvvr4ae

Görsel 17. Elif Aydoğdu Ağatekin, 2014, Gazze-Ateş II.
Erişim: 05.01.2021. https://tinyurl.com/3wvvr4ae

Savaş karıştı seramik sanatında izler bırakan diğer bir önemli Türk sanatçı Elif Aydoğdu 

Ağatekin eserlerinde savaş nedeniyle ziyan olmuş ömürleri kırık seramik malzemelerle 

anlatma arayışındadır (Görsel 16-17). Sanatçı, savaşların yaratığı acı sonuçlarından yola 

çıkarak biçimlendirdiği kavramsal içerikli sanatsal çalışmalarında, savaşların insanlarda ya-

ratmış olduğu ruhsal durumları özelikle savaştan kaçmak için göç eden insanların veda 

acılarını ve özlemlerini göstermeye çalışmaktadır.
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Akademik ve sanatsal çalışmalarını savaş protestosu etrafında sürdüren Vafa Afshar’da 

çalışmalarında ele aldığı öncelikli konular daha çok savaş çocukları anlatımlar ile balon 

formu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Afshar çalışmalarını, savaşın yıkıcılığından etkilenen ço-

cukları anlatan en güzel malzeme olan oyuncaklar olduğu fikrinden yola çıkarak, çocuk 

oyuncağı olan ‘balon’ şeklinde tasarlamaktadır (Görsel 18-19). Savaşın içinde bulundukları 

çocukların ruh halini yansıtan bu seramik balonlar, kimi zaman göç yolculuğunda bir savaş 

çocuğu gibi bir ümit arayışı içerisinde, kimi zaman da savaşların yarattığı olumsuz bir so-

nucu olarak sönmüş ve patlamış balonlar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Afshar, eserlerinde 

kullandığı baskı teknikleri, renkler, desenler ve tamamlayıcı yan malzemelerle çalışmalarını 

anlamlandırılmaktadır (Afshar, 2021, s.73).

Görsel 18. Vafa Afshar, 2019, Sen Hiç Savaştan Çıkmış Bir Ülke Gördün Mü? Serisinden.
(Kişisel Arşiv)

Görsel 19. Vafa Afshar, 2021, Umuda Yolculuk. (Kişisel Arşiv)
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Sonuç

Tarih boyunca insanın yaşadığı ortamı çeşitli yollarla gösteren sanat, güçlü bir ifade aracı 

olmuştur. Bu bağlamda, toplumları ve insanları önemli derecede etkileyen savaş, çağlar 

boyunca sanata da konu olmuş ve yaşanan çatışmalar ve savaşlar sanatçıların en üst se-

viyede duyarlılıklarının görüldüğü eserlerle günümüze ulaşmış ve halen süren savaşların 

etkileri de yeni eserlerle devam edegelmiştir. Bütünsel büyük resimden savaş ve barışa 

bakmanın yanı sıra salt sanatçı açısından savaş ve barış kavramlarına bakıldığında Sıtkı M. 

Erinç’in Benlikte Savaş ve Barış konusunda değindiği benlik ayrıca önem taşır.

Benlik, bir bilinç dünyasını ve bilinç düzeyini ifade eder. Olunan, olmak istenen ve 
denilen benlerin dengelen dirilebilmesindeki ussal yetisini yansıtır. Bu bilinçlenme, 
tıpkı insanın biyolojik gelişmesi gibi dengeli ve sağlıklı gerçekleştirilemezse bu üç 
ben (olan-olmak istenen-denilen) arasındaki aralık gittikçe genişler ve denge, bir daha 
sağlanamayacak şekilde bozulur (Erinç,1998, s. 68).

Savaşları besleyen benlikler kadar savaşa karşı olan benlikler kapsamında sanat ve sanatçı 

olgusunu değerlendirmek, tartışmak ise çağdaş seramik sanatı örnekleri ile savaşa karşı 

duruşların çok ötesinde sanat psikolojisi ile irdelenebilir. Sanatçıların toplumsal olaylar 

karşısında gösterdikleri tepkiler ise daha çok sanat sosyolojisi ile ilişkilendirilebilen diğer 

alanlarla kıyaslandığında daha hızlı ve etkili bir alanı işaret eder. Tarih boyunca savaş tüm 

sanat alanlarının konusu olmanın yanı sıra birçok sanatçı da eserlerinde savaşla ilgili ça-

lışmalara yer vermişlerdir. Bu konuda dikkati çeken plastik sanatlar alanı içinde seramik 

sanatındaki savaş konulu çalışmalar bu yazının ana çizgisini oluşturmaktadır. Seramik mal-

zemenin yapısı ve kalıcı iletileri oluşturan özgün sanatsal dili ile savaş gibi toplumlarda 

büyük felaketlere sebep olan olaylara karşı duyarsız kalmayan seramik sanatçıları için, 

toplumsal olaylara, savaşın yarattığı yıkım ve kıyıma seramik eserlerle bir başkaldırı ve 

tarihe not düşme, savaşa karşı barışı yeğleme, barışa öykünme görülebilir. Seramik alanın 

sanat tarihi disiplini ve diğer sanat alanları ile karşılaştırıldığında çağdaş sanat içinde ele 

alınan örnekler kapsamında bu yazı ile yer bulması önemsenmektedir. Savaş konusunu 

farklı coğrafyalarda ele alan günümüz seramik sanatının önemli temsilcileri, sanat eserleri 

aracılığıyla, savaş esnasında kendi sesini duyuramayan insanların ve toplumların duyguları-

na tanıklık ederek, savaşın yarattığı yıkımı aktararak ve savaş sorununa dikkat çekerek yeni 

sorgulamalar yaratmaktadırlar. Böylece, sanatçı kullandığı form ve renk unsurlarıyla sade-

ce işlevsel kaygıyla değil aynı zaman da toplumsal endişelerle de seramiği ele almakta, bu 

yönüyle de toplumsal bilinç ve sorumluluk duygusunu ortaya koyduğu eserleri izleyici ile 

buluşturabilmektedir.

Savaş protestosunun sanat yoluyla örneklerini inceleyen bu çalışma sırasında tüm dün-

yanın odaklandığı ve Ukrayna-Rusya arasında süren savaşa dair bir resim ve video tüm 

insanlığa hazin bir mesaj iletti. Yıkılan evinde kuyruklu piyanosunun başına oturan Irina 

Maniukina ile savaşı ve ihtiyacımız olan barışı gördük (Görsel 20).



286 SAVAŞ PROTESTOSUNUN ÇAĞDAŞ SERAMİK SANATINDAKİ YANSIMALARI
DR. VAFA AFSHAR / PROF. DR. CANDAN TERVİEL / SANAT YAZILARI, 2022; (47): 273-287

Görsel 20. Irina Maniukina, 2022, Ukraynalı müzisyen yıkıntıların arasında piyano çaldı.  
Erişim: 23.03.2022. https://tinyurl.com/58vwwccm
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Öz: 20. Yüzyıl’da toplumun değişen ihtiyaçlarını karşılamak için afişin rolü ve görünümü sürekli 

olarak değişmiştir. Ancak afiş, her dönem çağdaş bir iletişim aracı olmuş; niteliği, tarzı, algısı 

değişime uğramış olsa da her alanda yaşanan teknolojik gelişmelerden de etkilenerek yeni 

bir kimliğe bürünmüştür. Son yıllarda her alanda gelişmekte olan teknolojilerden biri de fiziki 

ortam ile yapay nesneleri aynı zamanda harmanlama imkânı sunan Karma Gerçeklik uygula-

malarıdır. Üstelik, sanal nesnelerle fiziki dünya üzerinde karma gerçeklikle oluşturulan etkile-

şimli ortamın afiş tasarımına da yansıması kaçınılmazdır. Bu makalenin amacı karma gerçeklik 

teknolojisi ile afiş içeriğinin kullanıcıyı hangi yönde etkileyebileceği, izleyene neler katabileceği 

ve hangi duyguları verebileceği hakkında kuramcı McLuhan tarafından sıcak ve soğuk mecra 

tanımlaması bağlamında inceleme ve değerlendirme yapmaktır. Nitel araştırma yöntemi kul-

lanılarak yapılan analizde; yeni üretim biçimleri karşında değişen afişin işlevinin birden fazla 

duyuya hitap ederek katılım duygusunu körüklediği sonucuna ulaşılmış ve geçmişle bugün 

arasında bağ kurmanın en iyi iletişim biçimlerinden biri olduğu vurgusu yapılmıştır.    

Anahtar Sözcükler: Afiş, Kültürel Afiş, Sanal Gerçeklik (SG), Artırılmış Gerçeklik (AG), Karma 

Gerçeklik (KG).
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Abstract: In the 20th century, the role and appearance of the poster has constantly evolved for 

responding the society’s changing needs. However, the poster has always been a contemporary 

communication tool. Although its quality, style and perception have changed, it has taken a new identity 

and affected by the technological developments in every field. One of the technologies emerging 

in every field in recent years is the Mixed Reality application, which offers users the opportunity to 

blend their physical environment with artificial objects at the same time. In this regard, the aim of 

this article is to analyze and evaluate the mixed reality technology and the way the poster content 

can affect the user, what it can contribute to the viewer’s imaginative world and what emotions it can 

give to the viewer, in the context of the definition of hot and cold media by the theorist McLuhan. The 

qualitative research method was used for the analysis of the materials. It has been concluded that 

the function of the poster, which has changed in the face of new production forms, stimulates the 

sense of participation by appealing to more than one sense, and furthermore, It has been noted that 

establishing a connection between the past and the present is one of the best forms of communication.

Keywords: Poster, Cultural Poster, Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR).
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Giriş

Yaşantıda hiç durmadan devam eden teknolojik gelişmeler ile birlikte artan iletişim çeşitli-

liği olmasına karşın bir gösterge dizgesi olan afiş, bugün bile ilgisini hiç kaybetmeyen gra-

fik tasarımın iletişim biçimlerinden biri konumundadır. Çağlar boyu mesajı iletmek amaçlı 

kullanılan afiş, bulunduğu her dönemin özelliklerine göre görsel biçimi oluşturulmuş, ge-

reksinimine ihtiyaç duyulan hemen her alanda ve duyurusu yapılacak her konuda üretimi 

yapılabilmiştir. Geçen yüzyıla göre şimdi daha az merkezde olmasına rağmen, 21. Yüzyıl’da 

teknolojinin gelişmeye ve iletişim biçimlerinin evrimine devam edeceği gibi afişin de bü-

tün bu yenilikleri içinde barındırarak ilerlemeyi sürdüreceği öngörülmektedir.

Diğer yandan, bugün teknolojinin hiç durmayan genişleyişi kullanıcılar tarafından ilgiyle 

takip edilmektedir. Gerçek çevre üzerine katmanlanan yapay nesnelerle oluşan etkileşimli 

yeni ortamlar hem kullanıcıların hem de geliştiricilerin deneyimleme istemlerini tetikle-

mektedir. Gerçek ortamda olmayanı sanal nesneler vasıtasıyla fiziki ortamda mümkün kıl-

ma fikri, bu teknolojilere duyulan ilginin giderek artışına neden olmaktadır.

Özellikle, teknoloji ile birlikte artan iletişim çeşitliliği günlük yaşantıya girmekte ve bulut 

tabanlı ortamlardan anlık olarak indirilen paylaşımlar hayatın içinde birbiriyle kaynaşmak-

tadır. Sanal gerçeklik (VR) teknolojileriyle başlayan bu serüven, birçok yeni teknolojik araç 

ve ortamların geliştirilmesi yönünde imkanların önünün açılmasına neden olmuştur. Artı-

rılmış gerçekliğin (AR) ardından geliştirilen teknolojilerden biri de Karma gerçeklik (MR) 

teknolojisidir. Karma gerçeklik, Erbaş ve Demirer’in ifadesine göre; “Gerçek dünya ortamı 

üzerine, deneyimi geliştirmek amacıyla yerleştirilmiş sanal nesnelerle oluşturulan, gerçek 

ve sanal nesnelerin bütününden oluşan ortamlardır” (Erbaş ve Demirer, 2014, s. 9). Diğer 

bir deyişle karma gerçeklik, bulunduğumuz fiziki ortama etkileşimli biçimde katmanlanan 

yapay nesnelerle oluşan karma bir ortamdır.

Bu nedenle, ekranlar yoluyla izlenmesine imkân sağlayan akıllı cihazlar ve teknolojileri 

aracılığıyla geleneksel iletişim araçlarından biri olan afiş için karma gerçeklik teknolojisi-

nin izleyiciye neler katabileceği ve ne gibi bir deneyim sunabileceği bu makalenin genel 

çerçevesini oluşturmaktadır. Kısaca bu makale, görme, işitme ve etkileşim algısına ilişkin 

olumlu yönler sağlayan karma gerçeklik (MR) uygulamalarının afiş içeriği ile birlikte görsel 

çekicilik yaratmak üzere kullanıldığında izleyeni hangi açılardan etkileyeceğinin yanıtını 

aramak içindir. Ayrıca, yapılan çalışmalar araştırma ve yayın etiğine uygun biçimde hazır-

lanmıştır.

Öncelikle, son yıllarda afiş tasarımının teknolojik gelişmelerle birlikte oluşan yeni kimli-

ği ve denenmiş kullanım biçimleri yorumlanacaktır. Ardından, karma gerçeklik teknolojisi 

üretim biçimlerinden hareketle, afişi görsel olarak daha çekici hale dönüştürme çabasının 

kullanıcıyı hangi yönde etkileyebileceği nitel olarak araştırılacak ve irdelenecektir. Nihaye-

tinde, bugünün afiş tasarımının nasıl bir biçime dönüşmekte olduğu tartışılacaktır.
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1. Kültürel Afişin Son Yıllarda Oluşan Yeni Kimliği

Toplumsal yaşantının başlangıcından günümüze kadar sosyal ilişkilerin kurulmasında ile-

tişim önemli bir rol üstlenmiştir. Genişleyen teknolojiye dayalı olarak çeşitlenen iletişim 

araçları, farklı işlevler ve özellikler kazanarak topluma aktarım sağlayabilen önemli birer 

unsur olmuştur. 

Bu bağlamda, toplumun inançlarının veya kültürel birikimlerinin, davranış biçimlerinin, de-

ğer ve geleneklerinin afiş tasarımı yapım ve üretim biçimlerini bağladığı düşünülebilir. 

Kültürel afiş tasarımlarının, hedef kitlenin algılayabileceği görsel bir dil ile oluşturulması 

önem arz etmektedir. Bu nedenle, afişte yer alan iletiler hedef kitle için anlaşılabilir kültü-

rel kodlardan oluşmalıdır. Bu kültürel kodlar belirli simgeler, mekân dili, inanışlar, gelenek-

ler, değerler veya renkler olabilir. Toplumun bireylerinin paydaş olduğu bu kültürel kodlar, 

kültürel afiş tasarımının şekillenmesi bakımından önemli kavramlardır.

O halde kültür; toplumsal bütünlüğün kazandığı bilgi, inanç, davranış, her türlü yaşayış, 

düşünce ve sanat varlıklarının tamamı anlamına geldiği söylenebilir. Başka bir deyişle Ro-

binson da “insanlar dünyayla ilgili kendi imajlarını inşa ederken birbirlerinin yarattığı gö-

rüntüyü öylesine etkiler ki, sonunda yaratılan dünya, büyük ölçüde ortak özelliklere sahip 

olur. Ortak inşa edilen şey kültürdür” (Robinson, 2001, s. 192) biçiminde ifade eder.

Her yaştan, kültürden ve sosyo-ekonomik düzeyden insan için görsel iletim aracı konu-

munda olan kültürel afişler, o toplumun kültürel değerlerine uygun kodların anlaşılır bir 

biçimde görselleştirilmesi ile oluşmaktadır.

Sarıkavak’ın da ifadesine göre, “afiş sosyolojik yapı içinde gereksinimine ihtiyaç duyulan 

her alanda; politik, ticari, sosyal ve kültürel gibi duyurusu yapılacak hemen her konu için 

üretilebilmektedir  (1993, s.iv). Afiş kültürel bir gösterge olarak, üretildiği dönemin toplum-

sal paydaşları içine kendi biçimsel ifadesini yansıtmış, işlevinin ötesine geçerek kimi zaman 

da çağının sanatsal imgesi biçiminde hayat bulmuştur.

Başka bir ifadeye göre, “Kültürel Afişler: Festival, seminer, sempozyum, balo, konser, si-

nema, tiyatro, sergi ve spor gibi kültürel etkinlikleri tanıtan afişler bu gruba girer” (Becer, 

2018, s. 202) biçimindedir. Birer gösterge olarak kültürel afişler, genellikle ticari beklen-

tilerin en düşük olduğu, sanatsal ve kültürel etkinlikleri tanıtmak veya duyurmak üzere 

toplumun kültürel değerlerinden beslenen ve tasarımcısının yorumu ile şekillenen aktarım 

araçlarıdır.

Dijital çağla birlikte izleri her alanda beliren teknolojik gelişmelerin tasarım alanlarındaki 

yansımaları, genişleyen iletişim çeşitliliği ve bilginin zengin görselliğe dönüşümü kaçınıl-

maz bir olgudur. Bu bağlamda geliştirilen yazılımlar ve akıllı cihazlar ile üretilen görsellerin 

izlenebilir hale dönüşümü izleyicinin yeni davranış biçimlerini de beraberinde getirmiştir.
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Yeni ortamlar ve akıllı cihazlar üzerinden sürdürülen iletişim biçimlerinin izleyiciyi giderek 

daha bağımlı hale getirişi dijital mecranın geleneksel yöntemlere göre daha çok tercih 

edilme sebebidir. Bu nedenle, içinde birçok disiplini barındıran etkileşim tasarımı üretim 

çabaları belirgin olarak izleyicinin dikkatini daha fazla çekebilmek üzere kurgulanmaktadır. 

İşte bu kez afiş, durağan kabuğundan sıyrılıp farklı ortamlarda hareketli ve etkileşimli ola-

rak hayat bulmasının ardından hem zenginleştirilmiş biçimlere evirilmekte hem de kullanı-

cı odaklı bilgiyi içermesi nedeniyle görsel tasarıma yeni bir dinamizm katmaktadır.

Örneğin hareketli afişlerde, tasarımcı Au Chon Hin 2015 yılında Present Future (Şimdiki 

Gelecek) adlı film festivalinin hareketli afişlerini tasarlamıştır (Görsel 1). Hin, çalışmasında 

film veya filmlerin doğasında olan akışı gösterebilmek için afişinin ortasında yer alan ge-

ometrik biçimleri hareketlendirmektedir. Afişteki geometrik biçimlerin açısı çekilen film 

kadrajlarına çağrışım yapabilecek biçimde tasarlanmıştır.

Görsel 1. Au Chon Hin, 2015, Şimdiki Gelecek Film / Present Future Film Festivali afiş tasarımı.
(Ekran görüntüsü) Kaynak: t.ly/mHYO, Erişim: 18.10.2020.

Weltformat Grafik Tasarım Festivali’nde düzenlenen Hareketli Afişler #3 (The Moving Poster 

#3) etkinliği 2018 yılında grafik tasarımcı Josh Schaub2 küratörlüğünde gerçekleştirilmiştir 

(Görsel 2). Dünya çapında dikkat çekici üçüncü seride ortamın çeşitliliğine dair bir araştır-

ma ve statik posterlerin hareketli görsellere dönüşümü sayesinde geleceğe yeni bir bakış 

sunulmuştur. Tasarımcı Josh Schaub, diğer tasarımcılarla birlikte hareketli afişlerin gelece-

ği, imkanları ve sınırları hakkında araştırmalarda bulunmuştur. Düzenlenen panellerde ha-

reketli afişlere ihtiyaç olup olmadığı, hangi yaklaşımların en iyi sonucu verdiği ve mecranın 

geleceğinin nasıl görünebileceği sorularına odaklanılmıştır.

2 Josh Schaub: İsviçreli tasarımcı 2013’ten beri Zürih’te kendi stüdyosunu yönetiyor, infografik, afiş ve hareket tasarı-
mı konusunda çalışmaktadır. Aynı zamanda, animasyonlu afişlerin çeşitli olanaklarını gösteren ve şimdiden sekizden 
fazla ülkede sergilenen “hareketli afişler” sergi dizisinin küratörüdür.
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Görsel 2. The Moving Poster #2, 2017, afiş tasarımında AR olanaklarını gösterilmektedir. 
Kaynak: t.ly/F7lM, Erişim: 18.01.2022.

Görsel 3. Erman Yılmaz, 2017, Kadıköy Mural İstanbul hareketli afiş tasarımı. 
Kaynak: t.ly/hIaR, Erişim: 18.01.2022.

Anlatım yöntemlerinin yanı sıra çok çeşitli teknikleri gösteren afişlerin yer aldığı Hare-

ketli Afiş sergisinin 2016 yılındaki başarısının ardından daha da ileri gitmeye karar veren 

Schaub, 2017 ve 2018 yıllarında artırılmış gerçekliğin sunduğu imkanlar doğrultusunda 

izleyicilere hareketli afişleri hem deneyimleme hem de sorgulayabilme fırsatı sunmuştur.

Elbette, Weltformat Grafik Tasarım Festivali’nde düzenlenen hareketli afiş sergilerinin ar-

dından, bu gibi gelişmelerin Türkiye’deki yeni nesil bazı tasarımcıları etkilemiş olması ka-

çınılmazdır. Öncü olacak çalışmalardan biri de Erman Yılmaz tarafından üretilen Kadıköy 

Mural İstanbul (Görsel 3) hareketli afiş çalışmasıdır. Ayrıca bu çalışma, 2017 yılında düzen-

lenen Weltformat Hareketli Afişler #2’de (Moving Poster #2) sergilenmek üzere seçilmiştir.
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İstanbul Grafik Tasarım Günleri 2018 (Grafist 22) hareketli afiş tasarımının oluşan yeni 

kimliğini sorgulayan ‘Sıfırdan Başlamak’- Hareketli Afişin Olasılıkları Üzerine Bir Araştır-

ma- (Görsel 4) başlığıyla düzenlenen serginin ev sahipliğini İstanbul Studio-X’in yaptığı 

etkinlikte görülmektedir. Hareketli afişlerden oluşan bu etkinlik, genç kuşak tasarımcılar 

tarafından yoğun ilgi görmüştür.

Görsel 4. Sıfırdan Başlamak, 2018, Studio-X’de düzenlenen hareketli afiş etkinliği. 
Kaynak: t.ly/RgeU, Erişim: 18.01.2022.

Mimar Sinan Üniversitesi’nin Grafik Bölümü yüksek lisans öğrencileri tarafından oluşturu-

lan afiş çalışmaları, yedi farklı yaklaşımla afişte hareketin ele alındığı bir araştırma sergisi 

biçiminde gerçekleştirilmiştir.

Genişleyen teknoloji ile birlikte artan iletişim çeşitliliğinin birçok alanda yansımaları olduğu 

gibi afiş üretiminde yaratacağı etkilerin yanı sıra hala araştırılması gereken daha birçok ala-

na ihtiyaç duyulduğu açıktır. Diğer yandan etkileşim bağlamında ele alınan tasarım anlayışı 

Saffer’a göre; “iki taraf arasında, tipik olarak bir bilgi değişim işlemi veya durumudur. Ancak 

aynı zamanda bu etkileşim mal veya hizmet alışverişi de olabilir. Etkileşim tasarımcılarının 

çalışmalarına katmaya çalıştıkları bu değişim (değiş-tokuş) durumudur” (Saffer, 2010, s. 4).

Fundação Pró-Sangue kan bağışı vakfı ve sanat yönetmeni Rodrigo Guaxupé tarafından 

ortaklaşa gerçekleştirilen kan bağışının gerekliliği ve önemine dikkat çekmek üzere tasar-

lanan etkileşimli afişler ilgi çekicidir. Tasarlanan etkileşimli afişlerde telefonu şarj etmek 

(Görsel 5) gibi bir özelliği ile kullanıcının hizmet alımı bulunmaktadır. Kanın geçtiği temsili 

kabloyu şarj kablosu olarak kullanıcıya kullandıran afiş, bir yandan kişiye fayda sağlarken 

bir yandan da bilgilendirmek ve kan bağışı için yüreklendirmektedir. Görüldüğü gibi kulla-

nıcı-sistem etkileşimine açıkça gönderme yapan bir afiş olma özelliği taşımaktadır. Bu bağ-

lamda, kullanıcı hem afişte verilmek istenen mesaja ulaşmakta hem de afişin tasarlanma 

biçiminden dolayı hizmet almaktadır.
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Görsel 5. Rodrigo Guaxupé, 2014, etkileşimli ‘Kan Değişim Afiş’ tasarımları. 
Kaynak: t.ly/9XFA, Erişim:18.10.2021.

Nihayetinde teknolojik gelişmelere bağlı olarak incelenen son yıllardaki afiş tasarımları, 

yeni üretim biçimlerinin varlığına işaret etmektedir. Üstelik, bu teknolojik gelişmeler kar-

şında afiş tasarımının etkilenmemesi mümkün değildir. Açıkça kullanıcıyı (insanı) merkez 

alan etkileşim tasarım anlayışının her tür alanda görülen yansımaları olduğu gibi afiş tasa-

rımında da izleri görülmektedir. İşte bu kez, artan iletişim çeşitliliğiyle birlikte oluşan afişin 

yeni kimliğine, karma gerçeklik teknolojileri üretim biçimlerinin nasıl bir izlenim yaratacağı 

ve hangi yönde etkileyeceği önem kazanmaktadır.   

2. Karma Gerçeklik

Günümüz iletişim çeşitliliği, teknolojik gelişmelerle birlikte büyük bir genişleme göster-

mektedir. İnsanın bilgi alma, eğlence ve iletişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen 

mecralar hem kendini dönüştürmekte hem de insanları uyumlu birer kullanıcı biçimine 

evirmektedir. Teknoloji, günlük yaşantıya tamamen entegre olduğu noktaya ulaşarak bu-

gün her yönüyle hayatı kolaylaştırmada önemli roller üstlenmektedir. Bu yönüyle genişle-

yen teknoloji kullanıcıları tüketmeye teşvik etmekte ve aynı zamanda bağımlılık derecesin-

de yaşantıyı sarmalamaktadır.

Karma gerçeklik (MR: mixed reality), gerçek zamanlı olarak etkileşimli bilgisayar grafikleri, 

metin, video ve sesten oluşan gerçek dünya üzerinde dijital bir kaplama biçimindedir. Kar-

ma gerçeklik hem fiziksel hem de sanal unsurları içeren bir tür hibrit sistemdir.

Karma gerçeklik (MR), gerçek zamanlı olarak etkileşimli yapay nesnelerle görselleştirme 

üretmek üzere gerçek ve sanal dünyaların birleşimidir. Karma gerçeklik yalnızca fiziksel 

yaşamda veya sanal ortamda gerçekleşmemektedir, gerçeklik ile sanal gerçekliğin bileşimi 

melez bir oluşumdur. Kısaca karma gerçeklik; artırılmış gerçeklik vasıtasıyla sanal olarak 

eklenen bilgi veya nesnelerin fiziksel dünya ile harmanlanmasıdır.
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Görsel 6. Gerçeklik-sanallık sürekliliği. Kaynak: Peters v.d., 2019, s.2.

Milgram ve Kishino (1994), karma gerçekliği en basit haliyle Görsel 6’daki gibi betimle-

mişlerdir. Bu diyagrama göre karma gerçeklik hem sanal hem de artırılmış gerçekliğin 

bileşenlerini içeren fiziksel ve sanal öğelerin bir kombinasyonu olarak tanımlanmaktadır. 

Bu nedenle, “fiziki ortam ve sanal nesnelerin ortak bir bileşende, yani sanal sürekliliğinin 

uç noktaları arasında herhangi bir yerde birlikte sunulduğu ortamdır” (Milgram ve Kishino, 

1994, s.3). Bu görselden hareketle, gerçek ve sanal dünyalar arasında bir “gerçeklik-sa-

nallık sürekliliği” oluşturdukları taksonomi (türüne göre sınıflandırma) ile açıklamaya ça-

lışmışlardır. Görselde bulunan “Artırılmış Gerçeklik (AR), gerçek dünyayla kaynaşmış sanal 

görüntüler olarak ve Artırılmış Sanallığı (AV), gerçek dünyayı temsil eden ek bileşenlerle 

zenginleştirilmiş büyük ölçüde sanal (bilgisayar tarafından oluşturulan) bir dünya olarak 

tanımlanmaktadır” (Peters v.d. 2019, s.1).

Karma gerçeklik, üç boyutlu (3B) sezgisel sanal nesnelerin insan, bilgisayar ve çevre et-

kileşimlerine imkân veren fiziksel ve dijital dünyaların bir karışımı biçimindedir. Bu yeni 

gerçeklik kavramının bilgisayarla görme, grafik işleme, görüntüleme teknolojileri, girdi sis-

temleri ve bulut bilişimdeki gelişmelere dayanarak oluşturulduğu söylenebilir.

Yengi ve Bayrak’a göre; “Karma gerçeklik, sanal nesnelerin gerçek nesnelerle etkileşime 

geçebildiği bir teknolojiyi içermektedir. Böylelikle kullanıcı birey tam katılımlı bir şekil-

de gerçek yaşam alanı ile sanal nesneleri ilişkilendirmektedir” (Yengi-Bayrak, 2018, s.57). 

Başka bir ifadeye göre; “Karma gerçeklik (MR), bilgisayar tarafından oluşturulan verilerin 

birleşimiyle ilgilenen ve bilgisayar ile oluşturulan grafik nesnelerin gerçek ortamla gerçek 

zamanlı görsel olarak karıştırıldığı bir bilgisayar araştırması alanıdır” (Sobota vd. 2020, s.1).

Karma gerçeklik (MR), dijital içeriğin ve fiziksel gerçekliğin (yani, gerçek dünya ve sanal 

nesneler arasında) etkileşime olanak sağlayacak şekilde birleştirildiği bir kullanıcı ortamı-

dır. Kullanıcıyı tamamen dijital bir ortama sokan sanal gerçeklikten (VR) veya dijital içeriği 

fiziksel bir ortamın üzerine katmanlayan artırılmış gerçeklikten (AR) farklı olarak, karma 

gerçeklik yapay nesneleri ve gerçek dünya ortamlarını harmanlamaktadır. Karma gerçek-

lik bazen bir tür artırılmış gerçeklik (AR) olarak kabul edilir ancak gerçek dünya ve dijital 

öğeler arasındaki etkileşim kabiliyeti onu bir tarafta fiziksel gerçekliğe ve diğer tarafta ise 

sanal gerçekliğe sahip olan özellikleriyle etkileyici bir konuma yerleşmektedir.

Yöntem olarak karma gerçeklik çeşitli sensörler, algoritmalar, arayüzler ve ekranlar ara-

cılığıyla sanalın fiziksel alan üzerine bindirilmesiyle oluşmaktadır. Sanal nesneleri fiziksel 

alan üzerine bindirebilmek için fiziksel model geometrisi ve hareketi göz önünde bulundu-
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rulmalıdır. Ayrıca, sanal nesneler fiziksel ortama doğru bir şekilde bağlanması için fiziksel 

alan ölçülmeli, lokalize edilmeli (yani, yeri belirlenip konumlandırılmalı) ve yorumlanma-

lıdır. Diğer yandan fiziki ortama katmanlanmış üç boyutlu nesnelerin ölçümlenebilir ve 

haritalandırılabilir olması gereklidir. Karma gerçeklik ortamında yer alan sanal nesneler 

fiziki ortam ile parametrik biçimde eşzamanlı (senkronize) olarak çalışması sağlanmalıdır.

Karma gerçeklik sistemi, sürükleyici bir sistem olarak düşünülebilir ve kullanıcı gerçek 

dünyaya daha fazla dalamaz. Burada amaç, sanal görüntüyü kullanıcının görünümüne bağ-

lamaktır. Bu bağlantı karma gerçeklik sistemleri için çok önemlidir, çünkü insanlar görsel 

hatalar konusunda sanal gerçeklik sistemlerine göre çok daha hassastır.

Karma gerçeklik teknolojilerinin uygulanması esnasında çeşitli aşamalara ihtiyaç duyul-

maktadır. İlki, sanal nesnelerin 3B modeller olarak hazırlanmasıdır. Ancak bu, çeşitli tekno-

lojiler ve ilkelerle gerçekleştirilebilir. Sanal nesneler 3B modelleme araçları, 3B tarayıcılar 

ya da yaratılmış bir 3B modelin modifiye edilmesi (dönüştürülmesi) yoluyla hazırlanabilir. 

İkinci aşamada, oluşturulan model doğrulanır ve gerekli çıktı formatına (OBJ, 3DS, GLTF, 

VRML, FBX, vb.) göre kaydedilir. Gerekli çıktı formatının türü, karma gerçeklik uygulaması-

nı kullanan motora ve grafik kitaplığına bağlı olarak belirlenir. Üçüncü aşama ise fiziksel 

bir ortama model yerleştirme için kullanılan işaretleyicilerin hazırlanmasını içermektedir. 

Dördüncüde ise karma gerçeklik uygulaması çalışırken işaretleyici algılamaya odaklanılır. 

Ardından sanal nesnenin uygun görsel çıktısı gerçekleştirilir. MR işaretçilerinin (Görsel 7) 

tespiti ile görsel çıktı işlenerek gerçek zamanlı olarak görüntüleme cihazına aktarılır.

Görsel 7. İşaretli karma gerçeklik sisteminin çalışma süreci, 2020. 
Kaynak: t.ly/QPQo. Erişim Tarihi: 07.12.2021.

Sanal ile gerçek dünyayı birleştirmek için kullanılan işaretleyicilerin yanı sıra, sanal nes-

neleri tanımlayan QR kodları veya AR kodları gibi özel işaretleyiciler de ek olarak kullanı-

labilmektedir. Mobil cihazlarda bulunan optik okuyucu ile taranan QR kod, basit bir biçim-

de karma ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını deneyimlemeye izin vermektedir. QR kod, 

iliştirildiği öğe hakkında bilgi içeren, tarayıcılar tarafından okunabilen bir optik etikettir. 

Tipik bir işaretçi olarak, QR kodları (Görsel 8) genellikle bir web sitesine veya uygulamaya 

yönlendiren bir konumlandırıcı, tanımlayıcı veya veriler içeren bir yapıya sahiptir.
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Görsel 8. QR kod işaretleyici ile karma-artırılmış gerçeklik deneyimi. 
Kaynak: t.ly/oIeb. Erişim Tarihi: 07.12.2021

Bu bağlamda önemli bir husus olarak, daha önce bahsedilen işaretçi (tetikleyici) gibi işaret-

siz (yarı tetikleyici) nesne ve görüntülerin tanınması için AR kodun aksine özel işaretçilere 

ihtiyaç yoktur. Sanal bir nesneyi gerçek sahneye yerleştirmek için GPS koordinatları, Wi-Fi 

sinyali, kamera çıktı analizi (görüntü tanıma) ve diğer araçlar kullanılır. Bu nedenle, girdi 

görüntülerindeki farklılıkları tanımlamak için algoritmaların etiketli girdilerle eğitilmesi ge-

reklidir.

Karma ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını tetikleyecek görsel bileşenler, araçlar ve ko-

numlarını yüklemek için başlatma aşamasında işaretsiz (yarı tetikleyici) tabanlı bir algorit-

ma kullanılmaktadır. Uygulamanın montaj işlemi sırasında hangi nesnenin seçileceği ve 

nereden seçileceği operatör için sağlanması gereken önemli bir bilgidir. Bu montaj işleyişi, 

ilgilenilen nesneyi tanıyan sistem, nesnenin sanal görselleri kullanılarak oluşturulan sente-

tik bir veri tabanı üzerinde eğitilmiş bir derin öğrenme sinir ağına dayanmaktadır.

Temel olarak karma gerçeklik uygulamaları çevredeki ortamı belirlemek, tepki vermek ve 

etkileşim için birlikte çalışan kamera, ekran, kulaklık, mikrofon, sensörler ve bulut tabanlı 

sunuculara dayanan bir dizi bileşenden oluşmaktadır.

Karma gerçeklik uygulamaları başa takılan ekranlar, kontakt lensler, akıllı gözlükler gibi 

mobil cihazlarla veya taşınabilirlik açısından kolaylık sağlayan akıllı telefonlar ve tabletler 

üzerinde deneyimlenebilir. Bilgisayara bağlı ekranlarda oluşturulan bir arayüz görüntüle-

nirken, ihtiyaç duyulan bileşenlere sahip akıllı mobil cihazlar, artırılmış ve karma gerçeklik 

uygulamalarını deneyimlemeye imkân vermektedir. Mobil cihazlarda bulunan karma ger-

çeklik bileşenleri, geliştiriciler tarafından hazırlanan sanal nesnelerin fiziksel dünya üzerine 

bindirmesine olanak tanır bir yapıdadır.

Öte yandan, karma gerçeklik uygulama örneklerinin görüldüğü alanlar genişleyen tekno-

lojilerle birlikte her geçen gün kullanımının artacağı ihtimali yüksektir. Özellikle, eğitim 

alanına sağladığı katkıların yanı sıra tıp sektörünün eğitim ve cerrahi alanlarında başarılı 
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uygulamalarıyla dikkat çekmektedir. Karma ve artırılmış gerçeklik teknolojisi hem askeri 

hem de havacılık alanlarındaki haritalama veya termal görüntüleme gibi taktik bilgilere 

erişim sağlamada kullanılmaktadır. Diğer yandan, ürünlerini sunmak için 3B modelleri kul-

lanan mobilya, inşaat ve turizm sektörleri için de etkili bir yöntem olarak karma gerçeklik 

uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Ayrıca, karma gerçekliğin sürükleyici gücünden yararla-

nan restoranlar da müşterileri için basılı kâğıda hazırlanmış menü yerine, yemeğin hazırla-

nışına tanık edebilecekleri, etkileşimli görsellerle fark yaratmaya çalışmaktadır.

Genişleyen teknolojinin yaşamdaki etkinliği her alanda belirgin bir biçimde görüldüğü gibi 

bir sergileme yöntemi olarak yansımalarının görülmesi kaçınılmazdır. Sanatçıların, karma 

ve artırılmış gerçeklik uygulamaları sayesinde sanat eserlerini izleyicilere etkileşimli bir 

ortamda sunma çabaları her geçen gün hızla artmaktadır. Almanya’nın Duesseldorf kentin-

deki NRW-Forum’un ev sahipliği yaptığı ve 19 uluslararası sanatçının katıldığı 22 Ağustos 

2021’de kapalı ve açık alanlarda sanal olarak sergilendiği dünyanın ilk AR Bienali (Görsel 

9) ilgiyle izlenmiştir. Organizatörlere göre, gerçekliğin dijital bir uzantısı olarak artırılmış ve 

karma gerçeklik, “çağdaş sanat için en heyecan verici güncel temsil biçimlerinden” biridir 

(Kaynak: t.ly/9aU0, Erişim: 08.12.2021).

Görsel 9. Duesseldorf kentindeki AR Bienali, 2021, açık havada sergilenen AR uygulamaları.
Kaynak: t.ly/9aU0. Erişim Tarihi: 08.12.2021.

3. Marshall McLuhan’ın Sıcak-Soğuk Medya Ayrımı Yöntemi

Teknolojik belirleyicilik gibi bir perspektiften yaklaşan Marshall McLuhan, kültür ve medya 

alanında bilinen en önemli kuramcılardan biridir. 1964 “Understanding Media” (Medyayı 

Anlamak) eserinde, medyaya dair teknolojik araçların toplumsal ve kültürel değişiminde 

önemli roller oynadığı görüşünü savunmaktadır. McLuhan’ın “Ortam Mesajdır” (The Medi-

um is the Message) söylemine göre; iletişim araçlarının, toplumsal ve kültürel değişimde 

önemli roller üstlendiği görüşünü savunur.

McLuhan, insana ait organları teknolojik araçların bir uzantısı olarak kabul eder ve yetersiz 

kaldığında kullandığını vurgular. Örneğin “tekerlek, ayağın bir uzantısı… kitap, gözün bir 

uzantısı… giyim, tenimizin bir uzantısı” der (2019, s.32). Ayrıca, McLuhan’a göre; “Bir duyu-
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nun uzantısı (extension) olduğunda, bu durum düşünüşümüzde, eylemlerimizde, dünyayı 

algılayışımızda değişmeye neden olur. Bu duyu algı oranları değiştiğinde insan da değişir” 

(2019, s.41).

Marshall McLuhan, sıcak araç ve soğuk araç olarak ikiye ayırdığı medyayı özelliklerine göre 

yeniden tanımlamıştır. Sıcak araçların sadece görme veya duyma duyularına yönelik olan 

gazete, fotoğraf, sinema ve radyo gibi araçlar olduğunu belirtir. Televizyon, telefon vb. 

teknolojik araçların birden fazla duyuya hitap edebilen durumlarını ise soğuk araçlar ola-

rak ifade etmektedir. Ayrıca, soğuk mecralarda tamamlanması gereken duygu nedeniyle 

katılımın daha yüksek olduğu vurgusunu yapmaktadır.

Sıcak medyada, bireyin tek duyusuna yüksek çözünürlüklü biçimde duyusal bilgilerin daha 

zengin olmasından ve izleyici katılımının daha az olduğunu vurgular. Soğuk medyada ise 

düşük çözünürlüklü daha az duyusal bilgi sağlaması ve izleyici katılımının daha yüksek 

olduğunu belirtir. McLuhan’a göre iki ayrımının esasında, “katılım duygusu uyandırma” ve 

“katılım duygusu uyandırmama” düşüncesi yer almaktadır. McLuhan, insanın zihinsel çaba-

ları üzerine sıcak ve soğuk medya ayrımını temellendirmektedir. Erken’in örneğine göre, 

“tek duyuya seslenen fotoğraf yüksek çözünürlüklüdür ve sıcak bir medya aracıdır. Ancak 

karikatür düşük çözünürlüklüdür. Çünkü, karikatürde daha az görsel bilgi vardır” (Erken, 

2017, s.46). Başka bir deyişle, sıcak medya ayrımına göre izleyenlerin tamamlayacağı duy-

gular tam olarak doldurulmuştur ve katılım duygusunu tetiklemesi düşüktür. Ancak, soğuk 

medyada aktarılan duyguların eksik veya verinin tamamlanması gerekliliği nedeniyle ka-

tılım duygusu yüksektir. McLuhan’ın sıcak araç ve soğuk araç ayrımını açıklarken; radyoyu 

yalnız bir duyuya (işitme) hitap etmesi nedeniyle sıcak araç, birden fazla duyuya (işitme, 

konuşma) hitap etmesi nedeniyle telefonu da soğuk araç biçiminde ifade etmiştir. Bunun 

nedenini, sıcak ve soğuk araçların izleyen üzerinde etkilerinin apayrı olduğu biçiminde 

açıklamaktadır.

4. Kapsam, Örneklem ve Bulgular

Bu makale, teknolojideki gelişmeler karşısında değişen tasarım üretim biçimlerinin kültü-

rel afişler üzerinde yarattığı izleri dikkate almakta ve görsel çekicilik yaratmak üzere kul-

lanılan karma gerçeklik (MR) uygulamalarının fayda ve kullanım kolaylığına ilişkin olumlu 

algıları araştırmaktadır. Bu nedenle, karma gerçeklik teknolojisi ile afiş içeriğinin kullanıcıyı 

hangi yönde etkileyebileceği, izleyene neler katabileceği ve ona ne gibi bir deneyim suna-

bileceği bu makalenin araştırma, inceleme ve tartışma çerçevesini oluşturmaktadır.

Nitel araştırma yöntemi kullanılarak, afişin değişen işlevi kendi farklı nitelikleri ile karşılaş-

tırılarak karma gerçeklik uygulamalarının afişi hangi işlevsel ve estetik özelliklerle nasıl ve 

ne gibi zenginleştireceği tartışılacak ve geleceğin afişinin nasıl olması gerektiği hakkında 

somut öneri ve sonuçlar belirlenecektir.
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McLuhan, medya araçlarını ikiye ayırdığı sıcak ve soğuk tanımlaması üzerinden yüksek 

çözünürlüklü ya da düşük çözünürlüklü veya izleyici katılım eylemlerine göre belirlenen 

örnekler irdelenecektir. Bu yöntemle birlikte durağan, hareketli ve artırılmış-karma gerçek-

lik teknolojileri ile üretilmiş afiş türlerinin birbirleri ile karşılaştırılması yapılacaktır. Burada 

amaç, özellikle karma-artırılmış gerçeklik teknolojileriyle birlikte değişen afiş üretim bi-

çimlerin iletişim açısından sağlayacağı avantajlar, dezavantajlar, fayda ve kullanım kolaylığı 

bakımından incelenmesi biçimindedir.

Durağan afiş kategorisi için incelemek üzere tasarımcı Stephan Bundi3’nin Federico Felli-

ni4‘nin 100. doğum gününe saygı projesi için tasarladığı “Fellini 1920-2020” afişi (Görsel 

10) yer almaktadır. Seçilen afiş tasarımı Graphis Poster Annual 2021 ve Golden Bee Mos-

cow 2020’de altın ödüle layık görülmüştür.

Hareketli afiş kategorisinde incelemek üzere tasarımcı Erich Brechbühl5’ün Orta İsviçre 

Film Ödülleri 2021 (Innerschweizer Filmpreis 2021) için tasarladığı afiş (Görsel 11) bulun-

maktadır. İki yılda bir verilen Orta İsviçre Film Ödülü için hazırlanan hareketli afiş tasarımı 

İsviçre’nin Luzern sokaklarında sergilenmiştir.

3 Stephan Bundi: Film yapımcısı, konser organizatörü, müzeler, tiyatrolar ve yayıncılar için tasarımcı ve sanat yö-
netmeni olarak sıra dışı fikirleri pratik İsviçre geleneğiyle birleştirmektedir. Çeşitli üniversitelerde ders verdi, dünya 
çapında konferanslar ve atölyeler düzenledi ve Bern Sanat Üniversitesi’nde profesördü (1999–2013). 

4 Federico Fellini, fantezi ve barok görüntüleri dünyevilikle harmanlayan kendine özgü tarzıyla tanınan bir İtalyan film 
yönetmeni ve senaristti. Tüm zamanların en büyük ve en etkili film yapımcılarından biri olarak kabul edilmektedir.

5 Erich Brechbühl: İsviçreli grafik tasarımcı Luzern’deki kendi tasarım stüdyosu Mixer’i kurmuştur. Weltformat Grafik 
Tasarım Festivali’nin kurucu ortağıydı. Afiş tasarımları ile çok sayıda uluslararası ödül kazanmış ve 2007’den beri 
Alliance Graphique Internationale (AGI) üyesidir.

Görsel 10. Stephan Bundi, 2020, Federico Fellini’nin 100. doğum günü için afiş tasarımı.
Kaynak: t.ly/vRXl, Erişim Tarihi: 04.02.2022.

Görsel 11. Erich Brechbühl, 2021, Orta İsviçre Film Ödülleri afiş tasarımı.
Kaynak: t.ly/VIE4, Erişim Tarihi: 04.02.2022. 
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6 AR-MR: Artırılmış ve Karma Gerçeklik (Görsel 6), gerçek ile sanal dünyalar arasında ve karma gerçekliğin bulunduğu 
taksonomide yer almaktadır. Bu nedenle, incelemede yer verilen AR-MR (Artırılmış ve Karma Gerçeklik) afiş katego-
risi için her iki teknoloji birlikte ele alınmıştır.

Karma-Artırılmış afiş kategorinde irdelenmek üzere Gaia Uluslararası Forumu (Eylül 2019) 

yeni Şiir Bloğunun açılışı için tasarlanan AR-MR6 afiş tasarımı (Görsel 12) seçilmiştir. Et-

kinlik için hazırlanan afiş tasarımını Portekiz’in Porto şehrinden Diana Ferreira ve Serafim 

Mendes yapmıştır. Afişin 3B tasarım/canlandırma çalışmaları Serafim Mendes ve karma-ar-

tırılmış gerçeklik çalışmalarını da Londra’dan Oliver Ellmers tarafından hazırlanmıştır. Özet-

le bu çalışmanın amacı; marka bilinci oluşturma, kimlik, basılı ve dijital materyaller, gazete, 

web sitesi ve etkileşimli bir karma-artırılmış geçeklik deneyimi tasarlamak ve sunmaktır. 

Kullanıcılar, Gaia RA uygulaması aracılığıyla reklam panoları, afişler ve el ilanları şeklinde 

şehri süsleyen festival malzemeleriyle etkileşime geçebilmekte ve deneyimlerini çevrimiçi 

olarak paylaşabilmektedir. Ayrıca, şiirler için AR-MR uygulaması sayesinde kullanıcılar de-

neyimlerini şehrin etrafına yerleştirebilecekleri, oluşturdukları şiir bestelerini kaydedebile-

cekleri ve sosyal kanallarda paylaşabilecekleri, yorumlara dönüştürebilecekleri bir ortam 

oluşturulmuştur.

Görsel 12. Gaia Uluslararası Forumu, 2019, Şiir Bloğunun, AR-MR afiş tasarımı. 
Kaynak: t.ly/ctmB, Erişim Tarihi: 04.02.2022.

Araştırmada McLuhan’ın sıcak ve soğuk medya kuramı bağlamında iki başlık altında ele 

alınan afişler üç kategoriye göre durağan/hareketli/AR-MR olarak araştırma yapılmıştır. 

Sıralamada ilk olarak durağan afiş, ardından hareketli afiş ve son olarak AR-MR afişi ince-

lenmiştir.
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Örneklemde ele alınan afiş tasarımları üretim bakımından belirli bir maliyeti gerektirir. 

Tasarım maliyeti bakımından hareketli ve AR-MR afiş tasarımları, durağan afişe göre daha 

yüksek maliyetli olabilir. Durağan afiş üretiminin matbaa/dijital baskı maliyetini de unut-

mamak gereklidir. Matbaa veya dijital basım maliyetinin diğerlerine göre daha mütevazı 

kalacağı öngörülebilir. Öte yandan, hareketli afişlerin gösterimi için dijital billboard’lara 

veya dijital CLP raketlere ya da ekrana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mecralar süreli olarak 

kiralanmaktadır, ayrıca kiralama adedi ve süresine göre daha yüksek maliyet getirmektedir. 

AR-MR afiş tasarımları da durağan afişlerde olduğu gibi basımı gerektirdiğinde ek bir mali-

yet oluşması mümkündür. Durağan afişlerin gösterildiği/asıldığı yerlerde esasen bulunmak 

gereklidir. Ancak, günümüz internet ortamları ve sosyal mecra paylaşımları ile bulundu-

ğumuz ortamdan kolayca birçok şeye ulaşmamız sağlanmaktadır. Bu bağlamda bakıldığın-

da, durağan afişlerin çevrim içi ortamlarda görülebildiği söylenebilir. Aynı biçimde hem 

hareketli afişler hem de AR-MR afişlerin gösteriminin yapıldığı yerde esasen bulunmak 

gereklidir ancak bu afişler dijital ortamda bulundukları için internet mecralarıyla yayılımı 

çok daha yüksek olacaktır. Örnek afiş tasarımları genel olarak üretim maliyet durumları ba-

kımından incelendiğinde, durağan afiş üretimi daha az maliyetli ve izleyici tarafından düşük 

erişimlidir fakat izleme maliyeti yoktur. Hareketli ve AR-MR afişlerin ise tasarımı, üretimi 

ve gösterimi daha yüksek maliyetli, izleyici tarafından yüksek erişimli fakat izleme maliyeti 

(internet, bilgisayar, akıllı telefon) daha yüksektir.

Stephan Bundi’nin “Fellini 1920-2020” afişi tasarımı (Görsel 10) McLuhan’ın ‘sıcak ve so-

ğuk’ medya ayrımı bağlamında incelendiğinde; Erken’in (2017) ‘fotoğraf ve karikatür’ de-

ğerlendirmesine gönderme yaparak durağan afişi “sıcak” medya olarak nitelemek yerinde 

olacaktır. Bundi’nin illüstratif çözümleme ile tasarladığı afiş, karikatür örneğinde olduğu 

gibi daha az görsel bilgiye sahiptir ve izleyici tarafından doldurulması beklenen duygu 

izlenimi vermesi beklenmektedir. Ancak, burada gözden kaçırılmaması gereken; Bundi’nin 

“Fellini 1920-2020” doldurulması gereken bir duygu bırakmamaktadır. Afiş, bütünüyle tek 

duyuya (görme) hitap etmektedir. Afişte Fellini’nin doğumunun 100. yılı oluşu açıktır. Fel-

lini’nin kendi düşsel fantezileri arasında mizahı ve düşündüren yaklaşımı nedeniyle afiş 

görseli, yüksek bir duygu vermektedir. Hangi yöne çevrilirse çevrilsin ya da hangi ortama 

asılırsa asılsın yüksek duyguyu vermeye devam edecektir. Ayrıca, burada karşılaştırma yapı-

lan tüm örnekler, afiş kategorisinde olması sebebiyle kullanılan mecralara göre tartışılmak-

tadır. McLuhan’ın daha önceden de belirtildiği gibi; “sıcak araçlar, sadece görme veya duy-

ma duyularına yönelik olan araçlardır” söylemine göre basılı/durağan afiş tasarımı “sıcak 

mecra” olarak nitelemek yerinde olacaktır. O halde, Stephan Bundi’nin Fellini 1920-2020 

afiş tasarımı McLuhan’a göre duyusal bilgilerin daha zengin olması ve izleyici katılımının 

daha az olması niteliğini taşımaktadır.

Hareketli afiş kategorisinde tasarımcı Erich Brechbühl’ün Orta İsviçre Film Ödülleri 2021 

(Innerschweizer Filmpreis 2021) için tasarladığı afiş (Görsel 11), McLuhan’ın sıcak ve so-

ğuk medya ayrımı bağlamında incelendiğinde; hareketli afişler birden fazla duyuya hitap 

etmektedir (görme, işitme gibi). Ayrıca, izleyiciye duyusal anlamda boşluklar bırakmaktadır 
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Görsel 13. Erich Brechbühl, 2021, afiş tasarımı caddelerde gösterimi. 
Kaynak: t.ly/vRXl, Erişim Tarihi: 04.02.2022.

Görsel 14. Gaia Uluslararası Forumu, 2019,  AR-MR afiş tasarımı. 
Kaynak: t.ly/ctmB, Erişim Tarihi: 04.02.2022.

ve tamamlaması gereken bu duyular ya da aracın otoritesi nedeniyle katılım duygusu ya-

ratmaktadır. Bu bağlamda incelendiğinde Brechbühl’in hareketli afiş tasarımı, düşük çö-

zünürlüklü duygu izlenimi yaratmaktadır ve izleyicinin katılım değerleri bakımından daha 

yüksek olması beklenmektedir. Öte yandan, dijital ortamda üretilmiş hareketli afiş tasarı-

mının çevirimiçi ortamlarda yayılımı ve izleyiciye daha yüksek oranda ulaşımı gerçekleşe-

cektir. Brechbühl’in hareketli afiş tasarımı, sadece caddelerde yer alan CLP raket (Görsel 

13) ya da dijital billboardlarda veya ekranlarda değil aynı zamanda akıllı telefon, tablet ve 

bilgisayarlarda bulunan oynatıcı (player) vasıtasıyla izlenebilmektedir. Bu yönüyle daha çok 

izleyici kitlesine ulaşması beklenmektedir. Erich Brechbühl’in hareketli afiş tasarımı McLu-

han’ın sıcak ve soğuk mecra ayrımına göre irdelendiğinde; birden fazla duyuya gönderme 

yapması ve duygusal verinin düşük çözünürlükte oluşu nedeniyle izleyicinin katılım duygu-

sunu körüklemektedir. O halde, Brechbühl’in hareketli afiş tasarımı “soğuk mecra” olarak 

nitelendirmek yerinde olacaktır.  

Durağan ve hareketli afiş açısından bakıldığında; durağan afişte tek karede anlatılan bir 

hikâye yer almaktadır. Öte yandan, hareketli afiş tasarımında yüzlerce kareden oluşan bir 

hikâye panosu bulunur. Hareketli afişin zamana bağlı biçimde her bir sekansı düşünülmeli, 

ışık, ses, sahne ve efektler bağlamında kurgulanmalıdır. Durağan afiş ise tüm imgeler kendi 

içinde yer alan hiyerarşik yapıya göre tek karede oluşturulmalıdır. 

AR-MR afiş kategorisinde Gaia Uluslararası Forumu 2019, Şiir Bloğunun açılışı için tasar-

lanan afiş (Görsel 12), McLuhan’ın sıcak ve soğuk medya ayrımına göre incelendiğinde; 

AR-MR afişler birden fazla duyuya hitap etmektedir (görme, işitme, etkileşim gibi). Ancak 

burada dikkate alınması gereken şudur; AR-MR afiş hem durağan hem de dijital etkileşimli 

afiş özellikleri barındırır. Artırılmış-Karma gerçeklik teknolojilerinde uygulamanın başla-

yabilmesi için bir işaretçiye ihtiyaç duyulur. Daha önceden bahsedildiği gibi; yarı işaretçi 

olarak görsel tanıma yöntemi kullanılmıştır. Kısaca, görselini algılayan uygulama kullanılan 
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7 Gaia RA uygulaması hem App Store hem de Google Play’den indirilebilir, iOS ve Android üzerinden izlenebilir.

cihazda afiş aktif biçimde görselleşecektir. AR-MR afiş tasarımı bu haliyle hem durağan 

hem de etkileşimli-hareketli afiş olarak iki özelliği birden taşımaktadır. O halde, bu ka-

tegoride incelenen afiş McLuhan’ın sıcak ve soğuk medya ayrımına göre; durağan afiş 

haliyle bireyin tek duyusuna (görme) yüksek çözünürlüklü biçimde duyusal bilgileri aktarır 

ve izleyici katılımının daha az olması beklenmektedir. McLuhan’ın ayrımına göre ilk bakışta 

“sıcak medya” olarak nitelemek yerinde olur. Öte yandan, izleyicinin birden fazla duyusuna 

(görme, işitme, etkileşim gibi) düşük çözünürlüklü bilgileri aktarır ve katılım duygusunu 

körükler. McLuhan’a göre incelendiğinde, duygusal boşluklar yaratan AR-MR afişler, ta-

mamlanmayı bekleyen duyguları içermektedir ve katılım duygusu bu yüzden yüksek sevi-

yeye taşımaktadır. Bu durumda, McLuhan’ın ayrımına göre ikinci olarak “soğuk mecra” diye 

nitelemek doğrudur. Bu bağlamda, Gaia’nın Şiir Bloğu AR-MR afiş tasarımı baskın biçimde, 

düşük çözünürlüklü duygu izlenimi yaratmaktadır ve izleyicinin katılım değerleri bakımın-

dan daha yüksek olması beklenmektedir. Ayrıca, AR-MR afiş tasarımları bulut ortamında 

bulunması nedeniyle yayılımı diğerlerine göre daha hızlıdır. Bu tür afiş tasarımlarının men-

zili ise diğerlerine göre daha geniştir. Hem esasen bulunarak hem de bulut tabanlı AR-MR 

uygulamaları ile izlenebilen afiş, uzun menzili nedeniyle çok daha fazla izleyiciye ulaşabilir. 

Gaia Uluslararası Forumu 2019 için Şiir Bloğu afişi AR-MR görünümünü izleyebilmek için 

(Görsel 14) Gaia RA7 uygulaması üretilmiştir. Bu uygulama (Gaia RA) festivalin merkezi bir 

özelliği haline gelmiş, kullanıcılar uygulama sayesinde yapılan paylaşımlarla festivalin yayı-

lımına katkıda bulunmuşlar, diğer festivallerin keşfedilmesi yönünde teşvik etmiş ve daha 

geniş bir izleyici katılımına katkı sağlamışlardır.

Hareketli ve AR-MR afiş tasarımı açısından bakıldığında; her ikisinde de yüzlerce kareden 

oluşan bir hikâye panosu bulunur ve hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu nesnelerin kulla-

nımıyla oluşturulurlar. Yine, her ikisi de zamana bağlı biçimde ışık, ses, sahne ve efektler 

bağlamında kurgulanmaktadır. Farklı olarak, AR-MR afiş tasarımı kodlamayı gerektirir ve 

hem üretim maliyeti hem de üretim süresi bakımından daha yüksektir. Ayrıca, durağan ve 

hareketli afişin üretimi için belirli mecra formatlarını kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Durağan afişlerde de yatay ya da dikey olarak kâğıt, CLP raket veya billboard formatlarına 

uygunluğu aranmaktadır. Elbette, AR-MR afiş tasarımının izlenebilmesi için belirli ekran 

formatlarının kullanımı gerekmektedir, fakat karma gerçeklik teknolojileri gerçek ortam ile 

sanal nesneleri harmanlayan yapısı nedeniyle sınırsız bir sahne sunmaktadır. Dolayısıyla, 

tasarımda kullanılan nesneler format ile sınırlı değildir ve her yönden, her mesafeden (işa-

retçi algılandığı müddetçe) izlenebilmektedir.
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Tablo 1. McLuhan’ın “sıcak ve soğuk” medya ayrımı bağlamında afiş analizi.

Birçok farklı yönleri ile ele alınan üç kategoride bulunan afiş tasarımlarının McLuhan’ın sı-

cak ve soğuk medya ayrımına göre çözümlemeleri Tablo 1.’de gösterilmektedir. Araştırma-

da elde edilen verilere göre; durağan afişlerin, tek duyu ile sıcak mecra, yüksek çözünür-

lüklü duygu ve düşük katılım; hareketli afişlerin, birden fazla duyu ile soğuk mecra, düşük 

çözünürlüklü duygu ve yüksek katılım; AR-MR afişlerin, birden fazla duyu ile soğuk+sıcak 

mecra, düşük+yüksek çözünürlüklü duygu ve daha yüksek katılım verileri bulunmaktadır 

(Tablo 1). Bu sonuçlar, McLuhan’ın mecraların izleyiciye verdiği duygulara göre sıcak/so-

ğuk ayrımını ve katılım duygusunu göstermektedir.

Sonuç 

Teknolojik genişlemenin her alanda yansımaları olduğu gibi tasarım alanında da etkileri 

görülmektedir. Dijitalleşmenin yaşandığı günümüzde afişler de giderek bu dünyanın içine 

dahil olmaktadır. Genişleyen teknoloji sayesinde, tek duyuya hitap eden durağan afişler-

den hareketli, işitsel ve etkileşimli gibi birden fazla duyuya gönderme yapabilen afiş ta-

sarımı yapabilmenin imkânı doğmuştur. Afişin teknolojik araçlarla yeniden hayat buluşu, 

günümüze uyumlu biçimde daha ilgi çekici, daha faydacı ve erişimi açısından daha geniş 

bir menzile sahip olduğunu söylemek gereklidir.

Marshall McLuhan’ın “sıcak ve soğuk medya” ayrımı üzerinden irdelenen söz konusu afiş 

kategorilerinin katılım duygusu yönünden izleyene bıraktığı etkiler araştırılmıştır. Sıcak ve 

soğuk medya ayrımı izleyende oluşan katılım duygusunun sonucudur. İletişim açısından 

bakıldığında, koşullar ne olursa olsun afiş her biçimde mesajı iletmektedir. Açıkça, bugü-

nün teknolojilerinin hayatı kolaylaştırmada önemli rolleri üstlendiği söylenebilir. Özellikle, 

karma gerçeklik teknolojilerinin insanı merkeze alan anlayışın ivme kazanarak yükselişi 

sadece bilgi sistemi üzerinde ilgiyi artıran görsel bileşenlerin etkinliğini ifade etmemek-

tedir, aynı zamanda duygusal çekicilik açısından izleyenin istemlerini tatmin edebilecek 

bileşenleri de içermektedir. Bu durumda karma gerçeklik (MR) uygulamalarının faydalılık 

ve kullanım kolaylığına ilişkin olumlu algıları desteklediği, birden fazla duyuya hitap eden 

yönüyle de katılım istemini arttırdığı söylenebilir.
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Nihayetinde, afişin yeni serüvenlere yönelmesi, sayısal ortamda hareketli ve etkileşimli 

afişler olarak karşımıza çıkmaya başlaması, geleneksel/durağan afişin dijital ekranlar tara-

fından yok edildiği anlamına gelmemektedir. Aksine afiş, etkisini ve gücünü farklı mecrala-

ra yayarak yeni alanlarda yaşamını sürdürmekte ve gelişmektedir. Dijital mecra ve ekranlar 

afişin süregelmiş özelliklerini çok hızla benimsemiştir. Bugün akıllı telefonlarda ve kişisel 

bilgisayarlarda karşılaştığımız hareketli imgeler ile görselleşen afişler, geçmişten bugünle 

bağ kurmanın en çarpıcı iletişim biçimlerinden biridir.
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Öz: Grafik tasarım hem bilgi üreten hem de bilginin yayılımını sağlayan, ticari, kültürel ve aka-

demik faaliyetlere konu olan kapsamlı bir disiplin olarak bilinmekte ve aynı zamanda evrensel 

görsel iletişim araçlarından biri olarak kabul edilmektedir. Toplumsal konularda ve kültürle-

rarası etkileşimlerde zedeleyici ve yıkıcı yönde üretilen bilginin görsel dil yoluyla evrenselleşti-

rilmesi, grafik tasarımın kendi evrenselliğine de zarar vermektedir. Bu sebeple özellikle siyasal 

iletişim, reklam ve eğitsel ürün alanlarındaki ırkçı, cinsiyetçi ve ideolojik söylemler çağdaş 

grafik tasarım için bir evrensellik sorunu olarak düşünülmelidir. Tarihsel süreçte grafik tasa-

rımın evrensel hale gelişiyle, ‘kültür farklılığı’ olarak açıklanmaya çalışılan ayrımcı tutum ve 

davranışların toplum tarafından evrensel olarak kabul edilmesi arasında yakın bir sosyokül-

türel ilişki söz konusudur. Bu ilişkinin incelenmesi; evrenselcilik sorununun, görsel dilin yay-

gınlaşması ve görsel kültürün gelişimi üzerinden şekillendirildiğini göstermektedir. Bu çalışma 

ile; evrenselcilik sorununu grafik tasarımda görsel dil eleştirisi bağlamında tartışmaya açmak 

amaçlanmaktadır1.     

Anahtar Sözcükler: Grafik Tasarım, Evrenselcilik, Görsel Dil, Görsel Kültür, Kültürel Miras, 

Kültürel Terörizm, Toplumsal Tasarım.
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Abstract: Graphic design is accepted as a comprehensive discipline subject to commercial and 

academic activities, as well as a universal visual communication tool which produces and transfers 

knowledge. The universalization of the information produced in a damaging and destructive way in 

social issues and intercultural communication through graphic design also harms the universality of 

graphic design itself. The racist and sexist discourses, especially in the fields of political communication, 

advertising and educational products, should be considered as a problem of universality for 

contemporary graphic design. There is a close socio-cultural relationship between the universalization 

of graphic design in the historical process and the universal acceptance of discriminatory approaches, 

which are tried to be explained as cultural differences by the society. Examination of this relationship; 

shows that the problem of universalism is shaped by the spread of visual language and the development 

of visual culture. With this study, it is aimed to open the question of universalism to discussion in the 

context of visual language criticism in graphic design.

Keywords: Graphic Design, Universalism, Visual Language, Visual Culture, Cultural Heritage, Cultural 

Terrorism, Social Design.
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Giriş

“Evrensel” ve “evrensellik” terimleri özellikle son yüz elli yıldır bilimde, felsefede ve sanatta 

olduğu kadar gündelik dilde de yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Evrensellik Mitosu 

kitabının yazarı Doğan Özlem’in savı, adcı gelenek doğrultusunda kullanılagelen “evrensel” 

ve “evrensellik” terimlerinin bir gerçekliği işaret etmediği üzerinedir. Adcı gelenek veya 

adcılık (İngilizcede “nominalism”) kavramların, sözcüklerin, tanımların, tasarımların, hatta 

konuşulan dillerin gerçek ya da nesnel hiçbir varlığının veya anlamının bulunmadığını öne 

süren bir felsefe anlayışıdır. Özlem’e göre insanı, tarihi ve toplumu konu edinen felsefe 

alanlarında ve bilimsel etkinliklerde “evrensellik” bu alanları kavramakta geçersiz ve hat-

ta yanlışlara sürükleyici, bu alanların bilgisine ulaşmayı engelleyen bir işlev taşımaktadır 

(Özlem, 2015, s. 11). Bu açıdan evrenselliğin grafik tasarımda var olduğunu söyleyebilmek 

“nasıl gördüğümüz, nasıl görebildiğimiz, neyi görmemize izin verildiği veya neyin gösteril-

diği” (Foster, 1988, s. 9) durumunun üzerimizdeki dramatik etkisine bağlıdır. Grafik tasarım 

ise görsel dili kullanarak teknik imkanlarıyla ve yeni fikirleriyle bakma ve görme arasındaki 

farklılıkların kontrolünü sağlamaktadır.

Evrensellik algısı ve evrenselcilik kavramı üzerine araştırma yapmak felsefenin doğuşunu, 

Batı’nın modern bilimini, Rönesans’ını, özgür kent anlayışını, demokrasi, kapitalizm, faşizm, 

aşk, nefret, iyilik, kötülük, güzellik ve çirkinlik gibi kavramları icat etmesini sorgulamak de-

mektir. Bu çerçevede kültürel olguların kabul edilmiş evrenselliği irdelenerek özellikle Av-

rupamerkezci bakış açısının evrenselleşme sürecinde estetik ve felsefe aygıtlarının hangi 

amaçlarla kullanıldığını gündeme getirmek gerekmektedir. Avrupamerkezcilik (İngilizcede 

“Eurocentrism”) terimini; “dünyayı Anglo-Amerikan değerleri ve deneyimleri açısından yo-

rumlama eğilimi” olarak tanımlanmaktadır (Mariam-Webster). Şüphesiz, evrenselliğin tam 

olarak ne olduğunu, tartışmalara ve çatışmalara yol açan farklılıkları ve diğer tüm sebepleri 

birbirleriyle bağıntılı şekilde kavramak ve aktarmak mümkün değildir. Ancak evrenselliğin 

tarih boyunca nasıl algılandığı konusunda rehberlik etmesi açısından önce bu kelimenin 

ortaya çıkış biçimine, ardından bir algılama biçimi olarak hangi koşullarda olgunlaştığına 

ve son olarak bir yaklaşım biçimi olarak günümüzdeki kullanım alanlarına daha ayrıntılı 

şekilde bakılabilir. Dyer şu saptamada bulunmuştur:

Araştırmalar – kitaplar, basın, reklam, filmler, televizyon, yazılım – mütemadiyen Batı 
temsilinde beyazların ezici ve orantısız olarak baskın olduğunu, merkezi ve ihtimam 
gösterilmiş rollere sahip olduğunu, her şeyin üzerindeki norm, sıradan ve standart 
olduğunu gösteriyor (Dyer, 1997, s. 11). 

Bu alanlarda etkin bir role sahip olan grafik tasarım aydınlatıcı örneklere sahip olup, çeşitli 

evrenselcilik sorunları grafik tasarım ürünlerinde gün yüzüne çıkmaktadır. Evrenselcilik; 

“genel olarak, geçerliliğin ve doğruluğun ölçütü olarak tüm insanların onayı dışında hiçbir 

otorite kabul etmeyen görüş” (Cevizci, 1999, s. 323) olarak tanımlanmaktadır. Evrensel-

ciliğin grafik tasarım açısından sorunlu olmasının altında ideolojik tutum ve davranışların 

görsel dil aracılığıyla uygulamaya geçirilmesi yatmaktadır. Ruben Pater’in, yazdığı öncü 
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Görsel 1. Pater, Ruben (2016), Politics of Design.

niteliğindeki Tasarım Politikaları adlı kitapta Görsel 1’deki örneklerle açıkladığı “kültürel 

hırsızlık” saptaması grafik tasarımdaki evrenselcilik sorununa bir örnek teşkil etmektedir 

(2016, s. 127).

Grafik tasarımın büyük etki ettiği reklam, kurumsal kimlik, siyasal iletişim, bilgilendirme 

grafiği ve eğitsel ürün tasarımı gibi alanlar için eleştirel bir yaklaşım geliştirilmek her 

dönemde yeniden gerekli görünmektedir. Özellikle iktidar mekanizmalarının hizmetindeki 

görsel ürünler – ülke bayraklarından kartografik çizimlere, propaganda afişlerinden ders 

kitaplarına – grafik tasarımda evrenselcilik bağlamında irdelenebilir haldedir. Yves Zim-

mermann ve Ana Alavedra’nın “Bizim için grafik tasarımın görevi, bir müşterinin görsel 

iletişimle ilgili problemini iyice anlamak ve ona bu soruna mümkün olan en iyi çözümü 

sunmaktır” (Zimmermann ve Alavedra, 2013) ifadesi, grafik tasarımda mesleki anlamda 

evrensel bir yaklaşım örneği olabilir. Bununla birlikte Stefan Sagmeister grafik tasarımın 

“genişledikçe daha da zorlaşan bir alan” (Sagmeister, 2005, s. 7) olduğunu ileri sürmüştür. 

Öte yandan, geçmişe ve bugüne bakıldığında hem bir evrensellik algısı oluşturmada hem 

de evrensellik algısını yıkmada grafik tasarımın etkili bir toplumsal araç olduğu anlaşıl-

maktadır. Dolayısıyla grafik tasarımın evrenselliğinin sınırları yalnızca görsel zenginliğiyle 

ve hitap kitlesinin genişliğiyle değil, aynı zamanda toplumsal yararla olan ilişkisiyle de 

ölçülmelidir. Alman düşünür Walter Benjamin’e göre “Politik bir eğilim, bir işin örgütsel 

işlevinin gerekli ancak asla yeterli bir şartı değildir” (Benjamin, 2015, s. 89). Buna göre, bir 

yapıtın politikasını sorgularken, sanatçının beyan ettiği sempatiye değil, onun üretim ko-

şullarına istinaden yapıtın işgal ettiği toplumsal konuma bakılmalıdır. Aynı şekilde Pater’a 

göre, “Görsel iletişim eşit bir oyun alanı değildir. Görsel iletişimin tasarımı, tasarımcıların 

kültürel ve politik önyargılarıyla şekillenir. Tasarımcıların kendileri genellikle bunun farkın-

da değildir” (Pater, 2017, s. 1).
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Grafik tasarım uygulamalarının biçimsel olarak sorun teşkil etmeyişi, içerdikleri evrenselci 

yaklaşımlar sebebiyle yerel veya küresel sorunları tetiklemeyeceği anlamına gelmez. Bu 

anlamda grafik tasarımda evrenselcilik kavramının hangi bağlamlarla çalıştığı ve bunun 

karşısında grafik tasarımın kendi evrenselliğinin nasıl korunabileceği sorgulanabilir. Örne-

ğin, tüketim toplumu, görsel kültür ve dijitalleşme kavramıyla eş zamanlı olarak evirilmiş 

olması, grafik tasarım mesleğinin ve eğitiminin evrensel hale gelmesinde yeterli bir sebep 

midir? Grafik tasarımda görsel dilin evrensellik ölçütlerini kimler belirlemektedir? ‘Evren-

selci Grafik Tasarım’ söyleminin yaptırımları ve toplumun oluşturduğu tepkiler hangi yazılı 

ve görsel kaynaklarda eleştiriye açık haldedir? Bunların cevaplanmasında ve evrenselci 

grafik tasarıma yönelik bir eleştirinin geliştirilmesinde ‘toplumsal tasarım’ kavramı ele alı-

nabilir. Toplumsal tasarım, İngilizcedeki “social design” teriminden gelmektedir ve karma-

şık insan sorunlarıyla başa çıkmak ve öncelikli hale getirmek için tasarım metodolojilerinin 

uygulandığı alanları kapsamaktadır. Tarihsel olarak toplumsal tasarım sürecinin toplumsal 

değişimi sağlamak için kullanıldığı dikkat çekmektedir. Çağdaş sosyolojik düşüncenin te-

mel akımlarını ortaya koyan Frankfurt Okulu’nun son büyük temsilcisi Jürgen Habermas’ın 

önerdiği gibi, anlarken edilgen kalınmamalı, aynı zamanda eleştirel de olunabilmelidir. 

Grafik tasarım da toplumsal tasarım kavramının ilişkide olduğu pratiklerin başında gelmek-

tedir. Bu açıdan özellikle toplumsal dönüştürme gücüne sahip olan; (1) propaganda ve 

aktivizm görselleri içeren siyasal iletişimde, (2) etik açıdan sorunlu reklamlarda ve (3) okul 

öncesi oyuncaklar ve ders kitapları gibi eğitsel ürünlerde grafik tasarım uygulamalarının 

evrensel olarak kabul edilip tüketilmesinin yerel ve evrensel etkileri hem akademik plat-

formlarda hem de mesleki yaşamda dikkate alınmalıdır.

Bu makalede, ‘evrensel grafik tasarımın’ duyarlı ve sade bir tanımını yapmaya çalışmaktan 

ziyade, evrenselliğin algılanma şeklini yönetmek isteyen evrenselci tutum ve davranışların 

grafik tasarım aracılığıyla kolaylaştırılıp yaygınlaştırılmasının eleştiriye açılması amaçlan-

mıştır. Bu yüzden bu çalışma, grafik tasarımının evrensel olup olmadığını savunmakla ilgili 

değildir; daha ziyade, grafik tasarımla evrensellik algısı arasındaki etkileşimi sorgulamayı 

önermektedir. Kısaca, görsel dilde evrensel kabul edilen uygulamaların neden evrensel 

hale geldiğini çözümleyebilmek için bir çıkış noktası sunma çabasındandır. Bu sebeple, 

grafik tasarım örneklerini iletişimin alt katmanlarından daha fazlası olarak görme eko-

lünde, Raymond Williams’ın medya için önerdiği gibi “maddi bir toplumsal uygulama; bir 

beceriler, alışkanlıklar, teknikler, araçlar, kodlar ve gelenekler dizisi” (Williams, 1977, s. 

158) olarak incelemek elzem görünmektedir. Evrenselcilik kavramının grafik tasarımda 

nasıl bir işlevi olduğu; çeşitli görsel kültür nesnelerine, görsel terörizm kavramına ve görsel 

aktivizm üretimlerine ilişkin örnekler üzerinden aktarılmaya çalışılmıştır. Bu nitel araştır-

ma makalesinin yöntemi olarak, evrenselcilik bağlamındaki geleneksel ve güncel grafik 

tasarım örnekleri taranarak, araştırma ve yayın etiği çerçevesinde evrenselciliğe yönelik 

eleştirel bir yaklaşım geliştirilmiştir. Evrensellik ilkesinin sorunlu olarak çalıştığı bulgusuyla, 

grafik tasarımın hem akademik eğitiminde hem de mesleki operasyonlarında farkındalığın 

arttırılması önerilmiştir.
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1. Evrensellik Kavramı ve Evrenselcilik

Günümüzde evrensellik kavramının yarattığı sorunlar ve ortaya koyduğu çözümler neler-

dir? Evrensellik, çok anlamlı ve çeşitli bağlamlarda kullanılabilen bir evrensel olma duru-

munu ifade ederken bir takım evrensel kabullerin yaygınlığına ve geçerliliğine de işaret 

etmektedir. Örneğin doğanın (tabiat olan) ve doğa kanunlarının evrensel olduğu düşünce-

sinin kanıtlarıyla birlikte tekrar savunulmasına gerek yoktur. Ancak doğa haricinde evrensel 

olduğu kabul edilen şeylerin ne zaman ve neden evrensel olarak algılanmaya başlandığı 

konusu tartışmalı bir konudur. Bu noktada bir sınıflandırma sorunu ve gereksinimi oluş-

maktadır. Evrenselliğin türleri ve kullanım alanları nasıl saptanabilir? Hukuk, siyaset, tarih, 

felsefe, bilim ve sanat alanında nasıl bir evrensellik anlayışı gelişmiştir? Günümüzde evren-

sellik kavramı hangi amaçlarla ve bağlamlarla kullanılmaktadır? Evrensel olan, “iyi” olan 

mıdır? Ya da evrensel olan, “güzel” olan mıdır? Örneğin Yunan mitolojisinde iyi olmanın iki 

yolu vardır: (1) Tanrıların lütfunu kazanmak için iyi olmak. (2) Kendin için iyi olmak. Bunlar 

bireyin iç ve dış dünyası için “iyi” olmanın ayrı yollarıdır ve o zaman dilimindeki insanlar 

için evrensel bir yasa işlevi görmüştür.  Dolayısıyla, evrensellikle ilgili bu tür sorulara ancak 

tarih cevap vermeye çalışabilir. Buna ek olarak, bugün evrensellik algısını oluşturan kabul-

lerin olgunlaşması ve yaygınlaşmasının nasıl mümkün olduğu incelenebilir.

“Evrensellik” kelimesi, “fiziki olarak içerisinde bulunduğumuz uzay” ve aynı zamanda “ilişki-

leri barındıran ortam” anlamlarına gelen “evren” kökü ile “sel” ve “lik” eklerinin birleşimin-

den oluşmaktadır. “Evren” kelimesinin İngilizcesi olarak bilinen “universe” kelimesinin kö-

keni Proto-Indo-Avrupalılar’a dayanmaktadır. Avrasya’da milattan önce 5500 ve 4500 yılla-

rı arasında yaşamış bu insanların kullandığı “oi-no” ve “wer” sözcüklerinin Latince’ye “unus” 

ve “versus” olarak geçişinden sonra “universum” şeklinde birleşmiştir. Proto-Hint-Avrupa 

kökenli “oi-no” sözcüğü “tek” ve “eşsiz” anlamlarında kullanılmış ve İngilizcedeki “one” 

ve “unique” kelimelerinin temelini oluşturmuştur. Aynı döneme ait olan “wer” sözcüğü 

“dönüş” ve “çevirmek” anlamlarında kullanılmış ve İngilizcedeki “adverse” ve “version” 

kelimelerinin temelini oluşturmuştur. Daha sonra 14. yüzyılda Fransızcada “bir araya gel-

miş”, “bütün” ve “tüm” anlamlarına gelen “universalis” şeklinde bir kullanım yaratılmış ve 

1580’lerde “universal” olarak Modern İngilizcedeki yerini almıştır. Modern İngilizce; Yeni 

İngilizce olarak da bilinen ve dilin 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanan dönemini tanım-

lamaktadır. William Shakespeare’in eserleri ve Kral James’in Onaylı Kitab-ı Mukaddes (İncil) 

temel örneklerdendir. İngilizcede “evren” anlamına gelen “universe” kökünden “universal”; 

“evrensel”, “universally”; “evrensel olarak”, “universalism”; “evrenselcilik”, “universalize”; 

“evrenselleştirmek”, “universals”; “tümeller” ve “universtiy”; “üniversite” kelimeleri türe-

tilmiştir. Üniversite sözcüğünün kökeni “öğretmenler ve akademikler cemiyeti” anlamına 

gelen “universitas magistrorum et scholarium” lafıdır.

“Evrensel”; herkesçe uygulanabilir veya altında bulunan her bir birey veya tür için öngörü-

lebilir bir yapıyı adlandırmak için kullanılan genel bir soyut kavramdır. Ahlak felsefesinde 

evrensellik, her bireyin tüm insanların iyilik, mutluluk ve refahını amaçlaması gerektiğini 



317SANAT YAZILARI 47
ÖĞR. GÖR. MERT ASLAN

savunan bir ahlaki öğreti olarak ortaya çıkmıştır (Özlem, 2015, s. 25). Ancak bu kavram ilk 

kullanılma amacını aşmış ve sayısız içerik ve bağlamda yer almaya başlamıştır. Örneğin fel-

sefe tarihinin ilk dönemlerinden beri “etiğin evrenselliği” konusu tartışılırken 1805’ten bu 

yana Batı teolojisinde evrensellik kavramı “evrensel kurtuluş ilkesi” olarak okunmaktadır. 

Bu bağlamda evrensellik; “hiçbir ulus, halk ya da ırkın Tanrı’nın koruması altında ayrıcalığa 

sahip olmadığını ve bütün insanların iyiliksever Tanrı tarafından kurtarılacağını savunan 

akımdır” (Cevizci, 1999, s. 324). Dolayısıyla “evrensel” olanın ve “evrensellik” teşkil edenin 

sınıflandırılması yalnızca anlam ve kavrayış üzerinden değil aynı zamanda tarihsel ve kültü-

rel açıdan ele alınmalıdır. Bu sebeple, evrenselliğin sınıflandırmasını; “hukukta evrensellik”, 

“siyasette evrensellik”, “bilimde evrensellik”, “tarihte evrensellik”, “dilde evrensellik” ve 

“sanatta evrensellik” ayrımlarına göre yapmak mantıklı olmayacaktır. Ancak kültürün ev-

rensel olup olmadığı tartışması diğer konuları etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir.

Evrenselcilik kavramı ‘Evrensel Doğa Yasalarından’ ayrı olarak kültürel farklılıkları kendi 

yüzeyinde eriten ve ‘aynılık’ fikrinin tüm yüzeye yayılmasını sağlayan, çoğunlukla kültürü 

ilgilendiren alanlarda kullanılan yardımcı bir kavramdır. Evrensel Doğa Yasaları, Temeli 

Plato’ya dayanan, Aristo ve Stoacılardan sonra Katolik felsefeci Thomas Aquinas’ın (1225-

1274) “doğal hukuk” olarak geliştirdiği ve Kraliçe I. Elizabeth’in mentör ve yargıçlarından 

Sir Alberico Gentili ile “uluslararası hukuk” niteliğine evirilen bir yasalar sistemidir. Örne-

ğin, Evrensel Doğa Yasalarına dayanan Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi (1776), çiğnenmez 

yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama haklarını içerir. Benzer şekilde Fransız İnsan ve Vatan-

daş Hakları Bildirgesi (1789) ise insanların doğal, vazgeçilmez ve kutsal haklarından bah-

setmektedir. Bulgar tarihçi Tzvetan Todorov, bir kültürün “diğerlerinden üstün, evrenselin 

benzersiz bir tecessümü (vücut bulması)” olarak ilan edilebileceğini reddetmekle beraber, 

kültürlerin “karşılaştırılabilir ve bir yerde övgüyle karşılanırken başka bir yerde suçlanabilir” 

olduğunu öne sürmektedir (Todorov, 1993). Özlem’in evrensellik kavramı üzerine düşün-

celeri şu şekildedir:

Esasen evrensellik fikri, düşünce tarihinin hemen her döneminde çok cazip bir fikir 
olmuştur. Öyle ki, büyük çoğunluğun felsefe ve bilimde evrensele ulaşma çabası ka-
dar ahlakta, hukukta ve siyasette evrenseli toplum yaşamına sokma, evrensel kurallara 
göre düzenlenmiş bir toplumsal yaşam oluşturma girişiminden vazgeçilmediği görü-
lür. Ne var ki, bilgi alanında evrenseli arama serüveni kadar toplumsal yaşama, hukuka 
ve siyasete de evrenseli sokma çabaları, herkes için istisnasız geçerli olanı bulma 
aşkına ve tüm insanlığın yararı düşünülerek sürdürülmüş olsalar bile, beklenenin ter-
sine, düşünce ve eylemde farklılaşmanın, hizipleşmenin, gruplaşmanın, kamplaşmanın 
ve çatışmanın en etkili güdümleyicileri olmuşlardır (Özlem, 2015, s. 12).

Özlem’in vurguladığı, ayrılık ve çatışmaya sebebiyet veren faktörler hem düşünsel hem de 

nesnel anlamda evrenselliğin tanımını ve evrensel olanın tarifini etkilemiştir. Evrenselliğin 

ve evrensel olanın algılanma şekillerinin zaman ve mekân içerisinde gösterdiği değişiklik-

ler, bu konuda keskin yargılara ve katı davranış biçimlerine bir harita oluşturmuştur. Sonuç 

olarak bir “evrenselcilik” kavramı ortaya çıkmış ve tüm siyasi ve kültürel etkileşimlerde var-
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lığını göstermiştir. Kültür öğeleri üzerinden gerçekleştirilen bu ‘evrensel etkileşim’ kültürel 

hakimiyeti sürdürme çabasında olanların evrenselcilik politikasından başka bir şey değildir.

2. Tasarımda Evrensellik Düşüncesi Üzerine

Tasarım, basit tarifiyle insani ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde hayatın her alanında mü-

temadiyen gelişmekte olan bir düşünce ve üretim yöntemidir. Çekyalı gazeteci Vilem Flus-

ser’in tasarım felsefesine göre tasarım;

Bir isim olarak, diğer şeylerin yanı sıra “niyet”, “plan”, “kasıt”, “amaç”, “şema”, “olay 
örgüsü”, “motif”, “temel yapı” anlamına gelir - tüm bunlar (ve diğer anlamlar) “kur-
nazlık” ve “aldatma” ile bağlantılı olmak. Bir fiil olarak (“tasarlamak”) “bir şeyi uydur-
mak”, “taklit etmek”, “taslak yapmak”, “eskiz yapmak”, “şekil vermek”, “bir şey üzerinde 
tasarımlara sahip olmak” anlamlarını içerir. Kelime, “işaret” anlamına gelen Latince 
“signum” kelimesinden türemiştir ve aynı eski kökü paylaşır (Flusser, 1995, s. 50).

“Tasarım”, “makine”, “teknoloji” ve “sanat” kelimeleri birbiriyle yakından ilişkilidir ve bir 

terim diğerleri olmadan düşünülemez. Ancak bu bağlantı Rönesans’tan beri reddedilmiş 

ve modern burjuva kültürü, sanat dünyası ile teknoloji ve makinelerin dünyası arasında 

keskin bir ayrım oluşturmuştur. Bu nedenle üretim, birbirini dışlayan iki dala ayrılmıştır. Biri 

bilimsel, ölçülebilir ve “sert”, diğeri estetik, değerlendirilebilir ve “yumuşak”.  Bu ayrılık, 

ondokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru geri döndürülemez hale gelirken yirminci yüzyılda 

“tasarım”, iki dünya arasında bir köprü oluşturarak “tasarım kültürü” denilen yeni bir kültür 

biçiminin yolunu açmıştır. Tasarım kültürü; tasarım üretimi ile günlük yaşam arasındaki iliş-

kiyi ifade etmektedir. Tasarım tarihinden farklı olarak çağdaş tasarım nesneleri ve bunların 

şekillendirilmesi, işleyişi ve yeniden üretimiyle ilgilenen çok sayıda aktör arasındaki ağlarla 

ilgilenmektedir.

Yirminci yüzyılda sanat ve tasarımda ortaya çıkan yeni ihtiyaçlardan biri, geleneğe ait ola-

rak kabul edilen olguların modern unsurlar taşıdığını, diğer tarafta da sadece “modernist” 

olarak kabul edilenin arkasında bir gelenek olduğunu görünür hale getirmektir. Moder-

nizm ve postmodernizm akımları doğrultusunda Doğu ve Batı temsillerini barındıran sanat 

öğelerinin küresel olarak yaygınlaşması sürecinde “otantik” ve” modern” kavramlarına dair 

belirgin bakış açıları oluşmuştur. 1960’lı yıllarda post-modern sanatçıların ve tasarımcı-

ların, Bauhaus’un ve diğer modernist kurumların kurucuları tarafından beslenen bir fikri; 

iletişimin evrensel bir temele sahip olabileceğini reddetmeye başladığı gözlemlenebilir. 

Ayrışmaya ve zıtlığa göndermede bulunma veya mesajların dar tanımlı kullanıcı toplu-

luklarını uyarma eylemlerinden dolayı küreselleşmenin kötü bir şey olduğunu savunanlar 

olmuştur. Diğer taraftan, resmin ve yazının çoğaltılabilmesi, hitap kitlesini genişletmekle 

beraber sanat yapıtlarına da yeni nitelikler kazandırmıştır. Düşünce ve öz, kopyalanabilir 

hale gelmiştir. Nitekim sanatın özü, yeniden üretilebilirlik gibi teknik imkanlar ile yeni 

kuramsal katmanlar kazanmıştır. Alman düşünür Walter Benjamin, “Teknik Olarak Yeniden 

Üretilebilirlik Çağında Sanat Yapıtı” metninde sanatın özünü tartışırken tarihsel bir döne-

meçten söz etmektedir.
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“Teknik olarak yeniden üretilebilirlik çağıyla birlikte sanat tapınma temelinden kopa-
rılınca, bütün sanatsal özerklik biçimleri sonsuza dek ortadan kalktı. Ama neticede, 
sanatın işlevsel değişiminin nedenini on dokuzuncu yüzyıl ufkunun ötesinde aramalı-
yız” (Benjamin, 2015, s. 28).

Bu saptamayı günümüz açısından değerlendirebilmek için sanatın ne olduğunu bilmenin 

ötesinde sanat tarihinin neyle ilgili olduğunu da genel olarak kavramak gerekir. Peki sanat 

tarihi nedir? Cevap, soruyu kimin sorduğuna bağlıdır. Ülkeler, tasarımcılar, müze çalışan-

ları, akademisyenler, sanat eleştirmenleri, koleksiyonerler, tüccarlar ve sanatçıların hepsi 

farklı tanımlamalar yapabilir. Çoğu zaman rekabet halindeki kurumlara bağlı olan ve onlar 

tarafından sürdürülen sanat tarihi, tasarım tarihi için referans olmaya devam etmektedir. 

Sanat tarihi çalışmaları, popüler kültür dönemindeki sanatsal üretimlerin ve tasarımların 

yoğun bir şekilde evrensellik kavramını konu edindiğini göstermektedir. Sanat eleştirmeni 

David Carrier’e göre “Çin, Avrupa, Hindistan ve İslam’daki gelişmeleri tek hikâyede anla-

tan, evrensel tek kültürlü sanat tarihi olamaz” (Carrier, 2008, s. 44). Carrier, sanata farklı 

noktalardan bakışın sorunsal durumunu kendi kökeni ve kendi yazarlığı üzerinden örnek-

lendirmektedir.

Geleneğime ait filozoflar, argümanlarının evrensel olarak geçerli olduğuna inanırlar, 
ancak çoğu sanat tarihçisi bu düşünce tarzına direnir. “Kültürümüz” veya “bizim sana-
tımız” derken ve Avrupa dışından gelen egzotik sanatı zıtlaştırırken, ataları Avrupa’dan 
göç etmiş bir Amerikalı olarak yazıyorum. Ve “Avrupa sanatı” ya da “Batı sanatı”ndan 
bahsettiğimde, Amerika’da yapılan sanatı da dahil ediyorum, çünkü görsel geleneği-
miz esasen Avrupalı. “Kültürümüz” ve “egzotik”, referansı yazarın pozisyonuyla bağlan-
tılı olan “burada” ve “şimdi” gibi endeksli terimlerdir (Carrier, 2008, s. xii).

1960’lı yıllardan sonra izlenen Neo-Avangard sanat, “Tarihsel Avangard” olarak tanımla-

nan Romantizm, Konstrüktivizm, Dada, Sürrealizm gibi sanat hareketlerinin yerleşmiş sanat 

kalıplarına karşı geliştirdikleri eleştirel tutumu ilerletmiştir (Bürger, 2017). Avangard ve 

sonrası sanat pratikleri, sanatçıların toplumsal, siyasal ve kültürel alanlarda kendi rollerini 

sorgulamalarını teşvik etmiştir. Avangard akımın savunduğu fikir bireysel arzuların ötesine 

geçip rasyonel akılcılığa ulaşmak gerektiğidir. Bu yoğun üretim süreci, kültürel alışverişi ve 

insanların tanımlı kullanıcı kümeleri haline getirilmesi gibi iletişimsel olguları içermekte-

dir.  1980’ler ise, kendisinden önceki postmodernist dönem olan 1970’lere ve 1980’lere 

dair araştırmaların ve üretimlerin en yoğun olduğu dönemdir. Odabaşı’nın saptamasına 

göre “postmodernizm ilk olarak II. Dünya Savaşı’ndan sonra, edebiyat, mimari ve plastik 

sanatlarda ortaya çıkmış bir kavramdır. 1980’ler, postmodernizm ile ilgili yayınların, araştır-

maların en yoğun olduğu dönemdir” (Odabaşı, 2006, s. 165). Postmodernizm; kültürel bir 

eserin yalnızca belirli bir yer, zaman ve izleyici açısından anlaşılabileceğini iddia etmekte-

dir. Bu göreceli konumlandırmaya göre, bir görüntüdeki ya da nesnedeki herhangi bir do-

ğal anlamdan bahsetmek manasızlaşmaktadır, çünkü tüm insanlar yorum yapma eylemini 

gerçekleştirebilmek için kendi kültürel önyargılarını ve kişisel deneyimlerini beraberinde 

getirecektir.
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Postmodernizm 1980’lerde ve 1990’larda hem kültürel alanda hem de endüstride baskın 

bir ideoloji haline geldiğinden, ulaşımda ve iletişimde küreselleşmiş bir dünyayı şekillen-

diren etkilerden biri olmuştur. Fransız sanat eleştirmeni Charles Baudelaire, tüm toplum 

biçimleri için ortak değerler olan sanatı ve estetiği merkeze almıştır. Tarihin ve toplumun 

tek yönlü bir süreç olarak algılanmasına karşı çıkmaktadır. Buna karşın, sanatta öznelliğin 

aynı zamanda nesnel ve evrensel bir güzellik kavramına katkıda bulunması tartışmalı konu-

lardan biridir. Modernist bakış açısı, güzellik olgusunu temel olarak almayıp, onu dışarıda 

bırakarak yerine bireyi, özneyi, aklı alır. Baudelaire ise sanatta tek bir evrensel güzellik 

kavramına vurgu yapmıştır. Teorisine göre, sanatı insan etkinliklerini yöneten determinist 

bir faktör gibi görmemek gerekmektedir. O, güzellik unsurunu insan eylemlerinin bir ışı-

ması olarak görmüştür. Evrensellik kavramına karşın, “birliğin çelişkisi olan ikilik” kavramını 

vurgulamıştır.

Evrensel ilke tek olsa da, doğa mutlak ya da eksiksiz hiçbir şey sunmaz; ben (akıl) tekil 
varlıklardan başka bir şey görmem. Aynı türden her hayvan bir yanıyla hemcinsinden 
farklıdır, bir ağacın verebileceği binlerce meyve içinde birbirinin eşi iki tane bulmak 
olanaksızdır. ... Ve birliğin çelişkisi olan ikilik aynı zamanda onun sonucudur (Baude-
laire, 2003, s. 145).

Baudelaire, kuramsal ön kabullerden esinlenerek toplumu çözümlemeye girişmektense, 

toplumsal etkileşimden hareketle kuram üretmeyi tercih etmektedir. Ekonomi, toplum, 

politika gibi büyük ve daha soyut konularla ilgilenmemiş ve bunlar arasındaki ilişkiyi ele 

almak yerine evrensel ve kültürel oluşum süreçleriyle ilgilenmiştir. Tasarım kültürü, ulusla-

rarası alışverişle evrensel hale gelerek endüstriyel üretimleri, toplumsal yaşamı ve iletişim 

mecralarını etkisi altına almıştır. Sağlıklı bir tasarım kültürüne mensup bir tasarım, yalnızca 

ürüne veya hizmete değil, aynı zamanda üretici kuruluşun kendisine de uygulanmaktadır. 

Özellikle dijitalleşmenin etkisiyle artık imgeler birbirleriyle sonsuz defa bir arada düşünü-

lebilir hale gelmiştir.

Görsel 2. Hiedentor Carnuntum, Avusturya. Erişim: 10.11.2021. 
https://bit.ly/3tc4Hur ve http://bit.ly/3WOO6KY
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Tasarım alanında evrensellik ilkesi, tasarlanmış nesnelerin, görüntülerin ve ortamların çe-

şitli algılanma ve kullanım engellerinin aşılmasını hedeflemektedir. Evrensel tasarım kav-

ramının başlangıcının tasarım odaklı düşünme olduğu söylenebilir. İngilizcedeki “design 

thinking” lafından gelen tasarım odaklı düşünme, insanların ihtiyaçlarıyla başlayan, yaratıcı 

bir problem çözme sürecidir. Herkes tasarım odaklı düşünme yöntemini çeşitli becerileri 

geliştirmek ve verimi arttırmak için kullanabilir. Görsel 2’deki arkeolojik alan için grafik 

restorasyon uygulaması böyle bir düşünme şeklinin ürünüdür. Tasarım odaklı düşünmede 

amaç, çeşitli problemleri çözebilmek için tasarıma ihtiyacı olan herkesle etkileşim kurabil-

mek ve tarafsız olmaya odaklanarak evrensellik ilkelerini kullanmaktır. Buna göre her farklı 

tasarım sorunu için yeni bir iletişim yönteminin geliştirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 

İletişim olgusu, evrensel tasarımın başarılması karşısındaki zorluklardan sadece birisidir. 

Pater, iletişim olgusunu şu şekilde değerlendirmiştir:

İletişim, yanlış yorumlamaların tamamen önlenemeyeceği geçici bir süreçti ve hala 
öyle. Yanlış iletişimin temelinde, ‘evrensel’ veya ‘objektif’ iletişim kullandığımız için 
insanların bizi anlayacağı varsayımı yatar. Tasarımda tarafsızlık ve evrensellik varsa-
yımları, Batı tasarım eğitiminde öğretildiği gibi modernist tasarım ilkelerine yakından 
bağlıdır (Pater, 2016, s. 3).

Evrensel tasarımın ne olduğu, tasarımın nasıl geliştiği ve o mertebeye nasıl ulaştığı gibi 

sorular, tarihsel verilerin yanı sıra, tasarım felsefesi göz önünde tutularak yanıtlanmalıdır. 

Çünkü modernist tasarım bu felsefe ve zihniyetin bir ürünüdür. Evrensel tasarım terimi, 

1990’ların sonlarında kapsayıcı, yardımcı ve erişilebilir tasarımın bir yan ürünü olarak orta-

ya çıkmıştır. Evrensel tasarımda temel fikir, bilgilere eşit önemde erişmek için ortam sağla-

maktır. Evrensel tasarımın, kullanıcılarına değer veren ve her kullanıcı grubu için kullanıla-

bilen ürünler tasarlamaya çalışan bir tasarım kriteri olduğu anlaşılmaktadır. Örnek olarak, 

farklı yaş gruplarının ilgisini ve son kullanıcının yeteneklerini incelemeyi, nihayetinde onlar 

hakkındaki bilgileri tasarımda uygulamak için kullanmayı amaçlamaktadır. Bu açıdan ev-

rensel tasarım, “ömür boyu tasarım” veya “nesiller arası tasarım” olarak da bilinmektedir. 

Öyleyse evrensel bir tasarımı fark etmeyi sağlayan ve aynı zamanda tasarımda evrenselliğin 

ölçütlerini oluşturan ilkeler neler olmalıdır?

Tasarım genel olarak yararlı ürünler üretme faaliyeti olarak anlaşılmaktadır. Fakat bu üre-

tim şeklinin politik bir faaliyet olduğu kolayca fark edilmemektedir. Buna karşın, bir tasarım 

her zaman insanların nasıl yaşaması, iletişim kurması veya davranması gerektiğine dair po-

litik bir karar dayatmaktadır. Heller’a (2016) göre “tasarımın politik olarak sterilize edilmesi 

gerektiğini söylemek, tasarımın ne işe yaradığı noktasını gözden kaçırmaktır”. Politikanın 

kendisi de planlama, karar verme ve yasalar tasarlamayı içerdiği için bir tasarım biçimi ola-

rak anlaşılabilir. Tasarımın maddi boyutu ve tasarım ürünlerinin politik boyutu, uluslararası 

düzeyde araştırmacılar ve tasarımcılar tarafından incelenmiş ve eleştirilmiştir. Tasarım ve 
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politika arasındaki ilişki üzerine yazıları olan tasarım teorisyeni Tony Fry “Her tasarım ya sta-

tükoya hizmet eder ya da onu altüst eder” (Fry, 2007, s. 88) ifadesini kullanmıştır. Tasarımın 

politik eğilimlerini göz ardı etmek tasarımın işlevini tartışmayı eksik kılacaktır.

Söylemsel bir gerçeklik olarak evrenselliğin görsel iletişim yoluyla neleri başardığı ve bu 

evrenselci kalıpların ne işe yaradığı, tasarım politikaları bağlamında tartışmalar üretmiş-

tir. ABD’li endüstriyel tasarımcı Victor Papanek’in 1971’de yayınlanan ve 22 dile çevrilen 

“Design for the Real World: Human Ecology and Social Change” adlı kitabında tasarımın 

evrenselliğine işaret eden şu ifadeyi kullanmıştır:

Tüm tasarım bir insani ihtiyacı karşılamalıdır [... bu] tüm insan faaliyetlerinin temelidir. 
İstenilen, öngörülebilir bir sona doğru herhangi bir eylemin planlanması ve biçimlen-
dirilmesi bir tasarım sürecini oluşturur. Tasarımı, kendi başına herhangi bir şey olarak 
ayırmaya çalışmak, yaşamın temelini oluşturan temel matris olarak tasarımın içsel 
değerine aykırıdır (Papanek, 1971, s. 3).

Bu evrensel bakış açısı, salt tasarımın kendisine faydası olacak atılımlara değil, özellikle 

toplumsal değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine ilişkin çabaların da arttığına işaret 

etmektedir. Sonuç olarak tasarım sadece tasarımcılar için değildir. Sağlıklı bir tasarım kül-

türünde, organizasyondaki herkes tasarım sürecine katılma yetkisine sahip olmalıdır. Ve 

herkes, tasarımla ilgili olmadığı açık olan sorunlara tasarım düşüncesini uygulamaya teşvik 

edilmelidir. Sali Sasaki, günümüzde birçok grafik tasarımcının, her zamankinden daha küre-

selleşmiş bir dünyada hem sosyal hem de kültürel sorumluluklarla ilgilendiğinin altı çizer.

Son yıllarda tasarım alanı hızla yeni alanlara doğru genişledi. Tasarımın sosyal ve in-
sani faydaları, sosyal açıdan sorumlu davranış etrafında şekillenen yeni bir uygulama 
türünün yolunu açtı. Tasarımla ilgili bu yeni bakış açısı, değişimin yeni temsilcileri 
olarak önemli bir rol oynayan tasarımcılara daha fazla sorumluluk verdi. Günümüzde 
tasarımcılar, sosyal farkındalık yeteneklerini sergilerken yaratıcılık ve stratejik tasarım 
düşüncesini kullanarak dünya için yeni bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar (Sasaki, 2010).

Kültürel terörizme karşı geliştirilen tasarım uygulamaları buna başka bir örnek olarak gös-

terilebilir. Afganistan’daki faal aşırıcı örgüt Taliban’ın 2 Mart 2001’de Görsel 3’teki 1500 

yıllık Bamyan Budaları’nı yıkması kültür terörüdür. Aşırıcılık ya da radikalizm, belirli bir 

yaşam biçimi ve dünya görüşünü savunanların, bu kümenin dışında kalanlara verdiği zararı 

ifade eden bir kavramdır. Kültürel terörizme dair örneklerin genellikle “sosyo-politik ya-

bancılaşma, derinleşen dinî kimlikler ile bazı devletlerin dış politikalarına duyulan nefret ve 

öfke” (Kurum ve Avcı, 2014, s. 44) gibi faktörlerden beslenen radikalizmden kaynaklandığı 

görülmektedir.
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Görsel 3. Tahribattan önce ve sonra Bamyan Budaları, Afganistan. 
Erişim: 11.11.2021. https://bit.ly/3sRkZsm

Afganistan’daki kültürel mirasın radikalizmin kurbanı olması, bazı kültür nesnelerinin belli 

gruplar tarafından ideolojik temsiller olarak algılandığının bir göstergesidir. Bu tür tem-

sillerin yok edilmesi durumu, Batı literatüründe “ikonoklazma” yani ikonların yıkımı olarak 

okunmaktadır. Bu terim, Batı resim sanatının en önemli bölümünü oluşturan “ikonografi” 

kavramının da kökü olan ve Yunancada “imge” anlamına gelen “eikon” kelimesi ile “yık-

mak” anlamına gelen “klastes” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Batı, bu kavramın 

başına “İslami” kelimesini ekleyip “İslami ikonoklazma” adı altında “ayrı bir imge yıkımı” 

söylemini savunarak Batı dışı kesime ve Doğu kültürüne yeniden bir yakıştırmada bulun-

maktadır. “İslam’da Resim Yasağı Söylemi: İslami İkonoklazma Tezi’nin Soykütüğü” adlı ki-

tabının yazarı Nuh Yılmaz’a göre;

İslami İkonoklazma Tezi’nin temel kabulüne göre, İslam kültüründe belli görsel fi-
gürlerin bulunmayışı, sanatsal değeri olsun ya da olmasın her türlü görsel imgenin 
yok edilmesi ve özellikle belli imgelere karşı var olduğu savunulan nefretin tümü 
“İslam”ın tasvire karşı genel tutumundan kaynaklanmaktadır. Bir başka deyişle, İsla-
mi İkonoklazma Tezi, bu İslam dininde ikonoklazma olduğu inancını sorgulamadan 
kabul etmekte ve bu ikonoklazmanın kaynağı olarak da bizzat İslam’ı göstermektedir 
(Yılmaz, 2017).
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Görsel 4. Tahribattan sonra hologram yöntemiyle canlandırılan Bamyan Budaları, Afganistan. 
Erişim: 11.11.2021. https://bit.ly/3LO5sCk

Bamyan Budaları’nın yeniden görünürlük kazanabilmesi için 2015 yılında Afgan hükü-

meti ve UNESCO iş birliğinde Görsel 4’te gösterilen teknolojik bir yeniden canlandırma 

gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada Bamyan Budaları’nın görüntüsü hologram olarak yeni-

den oluşturulmuştur. Tamamen tahrip edilen tarihi eserlerin teknoloji aracılığıyla yeniden 

canlandırılması bu kültür mirasının evrenselliğine verilen değerin altını çizmiş ve aynı za-

manda kültürel terörizme karşı istikrarlı bir duruşu temsil etmiştir. Bu çerçevede yeniden 

düşünülecek olursa Benjamin’in “Sanatın gelişimsel eğilimlerini tanımlayan tezler siyasi 

mücadeleye katkı sağlayabilir” (Benjamin, 2015, s. 19) sözü, ideolojilerle tasarım arasında-

ki bağın geçerliliğini desteklemektedir. Bu örnekte, somut kültürel mirasın terör nedeniyle 

zarar görmesinin sonucunda yeni bir tasarım uygulaması geliştirilmiştir. Tasarımın kültürel 

karşılaşmalar dahilinde daha evrensel olduğu sonucuna varılmaktadır. Evrenselci tasarım 

ise buna zarar veren ve tepki gösterilmesi zorunlu görünen bir yapıdır.

3. Anti-Evrenselci Grafik Tasarım

Antik Yunanistan’da yaşamış klasik dönem filozofu Aristo (M.Ö. 384 - 322) beş duyuyu 

tanımladığında ilk saydığı duyu görmeydi. Bugün buna “görsellik” denmektedir. Görsellik, 

çok geçmeden yeni bir iletişim biçimi haline gelmiştir. İnsanoğlunun sözel iletileri yazılı 

soyut tipografik dile çevirmesinden önceki dönemde iletişim kurma yöntemleri arasında 

görsel dilin kullanımı oldukça yoğun olarak gözlemlenmektedir. Taşpınar’a (2017) göre 

“görseller evrenseldir; yerel kültürlerin etkisinde kalmış ya da bölgesel ifadelerle oluştu-

rulmuş olsalar bile görseller evrensel dillerinden hiçbir şey kaybetmemişlerdir”. Günümüz-

de “görsel kültürün en önemli taşıyıcısı konumunda görülen imgelerin tüm sınırları aşmak-

ta ve hemen herkes tarafından kolayca anlaşılmakta” (Parsa, 2004, s. 215-229) olduğu 

düşüncesi yaygın olarak benimsenmiştir.
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Disiplinlerarası bağları kuvvetli bir alan olarak görülen grafik tasarımın yazı dil gibi evrensel 

yönergelerle hareket ettiği söylenebilir. Buna göre evrensel grafik tasarımın işlevi, farklı 

tarihlerde ve kültürlerde görsel dilin algılanış biçimleriyle birlikte ele alınmalıdır. Grafik 

tasarım ile evrensellik arasındaki ilişkinin hangi koşullarda geliştiğini saptamak, görsel dilin 

ortaya çıkışını ve kültür tarihi boyunca yaşadığı dönüm noktalarını göstergebilim üzerinden 

incelemeyi beraberinde getirmekte ve evrenselleşmiş bir grafik tasarım algısının toplumsal 

hayata nasıl yansıdığını tartışmaya açmaktır. Göstergebilim batılı bir kavramdır. Kavramın 

birbirinden habersiz iki öncüsü ABD’li felsefeci ve matematikçi Charles Sanders Pierce ve 

İsviçreli dilbilimci Ferdinand de Saussure’dür. Pierce göstergebilimin bağımsız bir bilim 

dalına dönüşmesini sağlayarak hem dilsel hem de dil dışı göstergelerle ilgili tasarladığı 

kurama “semiotic” adını vermiştir. Çağdaş göstergebilimin Avrupa’daki öncüsü Saussure, 

dilsel göstergeleri dilbilimin alanında değerlendirirken, dil dışındaki göstergelerin işleyi-

şini araştıracak bir bilim dalının olarak “semiology” başlığını önermiştir. Fransız felsefeci 

Roland Barthes göstergeyi “en genel anlamıyla bir ifadenin ya da oluşun dışavurumsal 

dizgelerini kapsayan üst yapının adı” (Barthes, 1979, s. 8) olarak tanımlamaktadır. Fransız 

antropolog Claude Levi Strauss antropolojiye göstergebilimsel açıdan bakarken, bu kav-

ramı Doğu Avrupa’yla tanıştıran Rusyalı Yuri Lotman’dır. Göstergebilimi mimari, kullanım 

nesneleri ve reklam gibi alanlara taşıyan ise İtalyan düşünür Umberto Eco olmuştur.

Grafik tasarımın ortaya çıkışı hakkındaki yaygın düşünceye göre matbaanın icadı yazının 

çoğaltılmasını ve dağıtılmasını kolaylaştırmış, bu olay da grafik tasarım alanının tanınmasını 

sağlamıştır. Grafik tasarım, esas olarak sanayi devriminin ihtiyaçlarına cevap vererek başla-

yan, nispeten genç bir üretim alanıdır. ABD’li kitap tasarımcısı William Addison Dwiggins’in 

29 Ağustos 1922’de Boston Evening Transcript gazetesinde bir kısmı yayınlanan “New 

Kind of Printing Calls for New Design” adlı yazısında ortaya attığı “grafik tasarım” terimi, 

alandaki en büyük etkiyi yaratmıştır (Clifford, 2013, s. 60). Fakat reklamı yaratan kişiyi 

tanımlamak için “grafik tasarımcı” terimi California Sanat Okulu yöneticisi Prof. Frederick 

H. Meyer tarafından ilk kez 1917’de kullanılmıştır (Shaw, 2020). Grafik tasarımın güncel 

tanımı onun hem antik hem de çağdaş bir alan olduğunu göstermektedir ve onun tarihi 

konusunda çeşitli bulgular ve farklı görüşler mevcuttur. Bir çağdaş grafik tasarımcı, görsel 

olarak çekici bir sayfa oluşturmak için bu sayfada kelimeler, resimler ve renkler gibi çeşitli 

unsurları bir araya getiren kişi olarak tanımlanmaya başlanmıştır. Bu özellikleriyle ilk grafik 

tasarımcılığın aslında binlerce yıl öncesinin mağara resimleriyle başladığı söylenebilir. Ta-

rihçilerin bu konudaki en büyük katkısı, imgelerin toplumda bir karşılığı olduğunu keşfet-

meleri olabilir. Yazılı bir dilin yaratılmasıyla da insanlar ilk kez hem metni hem de resimleri 

birleştirme yoluna gitmiştir. Yazı ve imgelerin yayılması fikirlerin yayılmasına dönüşmüş, 

grafik tasarım ise bu akıştaki en temel sorumlulardan biri haline gelmiştir.

Dijital teknoloji, tasarımcının elinde yaratıcılığı, üretimi ve dağıtımı özgürleştirerek sanatsal 

varlıklarını resmileştirmiştir. Özellikle yeni medya etkisiyle ortaya çıkan yeni bir tür grafik 

yazarlık eylemi; disiplinlerarası (yapay zekâ tabanlı, interaktif, sinematografik) yönde üreti-

ci-tüketici ilişkisini temelden değiştiren, daha geniş bir kolektif yazarlık modeline dönüş-
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müştür. Bu durum grafik tasarımın evrenselliğinin sorgulanmasını gereksiz kılar. Günümü-

ze kıyasla, ilk grafik tasarım modelleri anonimlik ideallerine dayanmaktadır. Tasarımcı ve 

eğitmen Hellen Armstrong’un bulgularına göre, 1990’ların başında El Lissitzky, Aleksandr 

Rodchenko, Herbert Bayer ve Laszlo Moholy-Nagy gibi avangard sanatçılar eski sanat dün-

yasını utanç verici bir şekilde ayırt edici ve ego odaklı olarak görmüşlerdir (Armstrong, 

2009, s. 9). Makineden ilham alan bir formun geleceğini daha fazla işlev, minimalizm, dü-

zen ve rasyonellik açısından öngörmüşlerdir. Grafik tasarım bir meslek olarak şekillenirken, 

nesnellik ideali öznelliğin yerini almış ve tarafsızlık da duyguların yerini almıştır. Avangard 

hareket, tasarımcıyı tarafsız iletişim arayışına maruz bırakmıştır.

Grafik tasarımda kalitenin yargısı grafik tasarım tarihinin tanıtımının merkezinde yer almış-

tır. Yani onun başarısı, teknolojik gelişmelerle harmanlanmış bir sınıflandırma yöntemiy-

le açıklanmaya çalışılmıştır. Ancak toplumsal etkisi bakımından grafik tasarım ürünlerinin 

eleştirilmesinin bir gereksinim olup olmadığı ya da eleştiriye kapalı evrensel bir görsel 

dilin mümkün olup olmadığı konusu halen çözümlenmemiştir. Ayrı bir grafik tasarım tarihi 

tartışması 30 yılı aşkın süredir devam etmektedir. ABD’li tasarım tarihi profesörü Victor 

Margolin, “Grafik Tasarım Tarihinin Anlatım Sorunları” adlı makalesinde farklı bireylerin 

tasarım ürünlerini nasıl değerlendirdikleri sorusunun gerekliliğini kabul etmekle birlikte, 

kalitenin birincil endişesi olmadığını belirtmiştir (Margolin, 1994, s. 233-243). Tasarım ku-

ramcılarından Steven Heller ise tasarım tarihindeki boşlukların altını çizer.

Tasarım tarihinin neyle ilgili olduğu sorusu hiçbir zaman kapsamlı bir şekilde ele 
alınmamış veya tartışılmamıştır, bu da alanda ciddi karışıklığa yol açmıştır ve tasarım 
tarihinden ayrı bir konu olarak grafik tasarımın baştan kurulması hareketi kaçınılmaz 
olmuştur (Heller, 1984, s. 5).

Tasarım tarihinin öncülerini ve materyal kültürü araştırmalarının yöntemlerini takip eden 

grafik tasarım tarihi çalışmaları, odağını modernizmden ve ünlü tasarımcılardan sıradan in-

sanların deneyimlerine ve sıradan nesnelerin anlamlarına kaydırmaktadır. Grafik tasarımda 

ulaşılabilirlik, onun evrenselleşmesini kolaylaştırırken, diğer tarafta yeni grafik tasarım un-

surlarının ve öğelerinin devamlı olarak ortaya çıkması kültürel gecikme kavramı karşısında 

hız kazanmıştır. İngilizcedeki “cultural lag” kavramından gelen “kültürel gecikme” fikrine 

göre kültürün teknolojik gelişmeleri yakalamasının zaman alması sonucunda toplumsal 

sorunlar oluşmaktadır. Bu gecikmenin sebebinin maddi bir öğe hala yeniyken kültürün 

yansıttığı bir tür uyumsuzluk olduğu düşünülmektedir. Bu anlamda grafik tasarımın evren-

sel hale gelebilmesi yalnızca görsel materyallerin üretimi ve tüketimine ilişkin zorlukları 

değil aynı zamanda bilişsel süreçleri kapsamaktadır. Grafik tasarım hakkında Gavin Ambro-

se ve Paul Harris, alanın tümüne hâkim olunamadığının ve bunun gerekli olmadığına işaret 

etmişlerdir.

Grafik tasarım birçok farklı bakış açısını ve unsuru kapsayan geniş bir alandır. Parça-
lar halinde tarif edilemez çünkü çeşitli çevrelere yönelik olarak çalışan tasarımcılar 
varken, aynı zamanda nadiren, hatta hiçbir zaman bu alanın tüm parçalarıyla ilgilen-
meyen tasarımcılar da vardır (Ambrose ve Harris, 2009, s. 9).
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Kültürel göstergelerin bulunduğu görsel kültür alanında felsefi ve bilimsel üretimler ge-

nellikle siyaset tarihinden beslenmektedir. Örneğin, iki toplumbilimci olan Theodor W. 

Adorno ve Max Horkheimer, “Aydınlanmanın Diyalektiği” kitabında kültürün kitlesel nitelik-

te üretilmesini ve tüketilmesini elverişli kılan kültür endüstrisinin asıl amacının insanların 

bilinçlerinin belli bir doğrultuda biçimlendirilmesi olduğu vurgulanmıştır (Adorno ve Hork-

heimer, 2010). Bu yazarlar kültürü siyasi bağlamında konumlandırmaktadırlar. Siyaset ise 

görsel kültürde evrenselci söylemleri dolaşıma sokmaktadır. Bu anlamda görsel iletişim, 

sosyolojik yaklaşımlar açısından verimli bir alan haline gelmiştir. Nitekim bugün görsel 

dilin, toplumsal tasarım kavramıyla birlikte ele alınması ve kullanılması söz konusudur.

Görsel kültür çalışmalarında evrenselcilik kavramı bağlamında Doğu-Batı tartışmasına iliş-

kin başlıca sorunlardan biri, “İslam sanatının mütemadiyen estetikle, hele sanatla hiç ilişki 

olmayan terimlerle izah edilmesi” (Leaman, 2010) çabasıdır. Bu izahı Batı’nın üstlenerek 

özellikle kültürel nesneler aracılığıyla kendi çıkarlarına uygun bir algılama şekli yaratması, 

Batımerkezci bir evrensellik düşüncesi yaratmaktadır. Diğer taraftan yine bazı Batı ülkeleri 

kültürel nesnelerin korunmasına yönelik olarak, aynı zamanda kendi başarılarını ön plana 

çıkarabileceği uluslararası kuruluşları ve destek programlarını geliştirmektedir.

Görsel 5. Zarah Sultana, 2016, Twitter Paylaşımı. Erişim: 12.11.2021. https://bit.ly/3H4eAik

Görsel 5’te gösterilen, Zarah Sultana’nın Berlin metrosunda fotoğraflayıp Twitter üzerinden 

paylaştığı çantanın üzerinde Arap yazısıyla “Bu metnin Arapça dilinden korkanları korkut-

maktan başka bir amacı yoktur.” yazmaktadır. Bu görüntü 78 bin kez ‘retweet’ almış ve 

dünyadaki haber sitelerinde yer almıştır. Bu bez çanta, Hayfa merkezli bir grafik tasarım 

stüdyosu olan Rock Paper Scissors tarafından üretilmiştir. Tasarımcılar Sana Jammalieh ve 

Haytham Charles Haddad bir Avustralya haber sayfası SBS’e verdikleri röportajda (Alaz-

zeh, 2016) şu ifade yer almaktadır: “Ne yazılacağı hakkında kafa yorarken, aslında sadece 

yazmanın değil, yazı tipinin ve dil varlığının önemli olduğu sonucuna vardık”. Tipogra-
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finin Arap-İsrail çatışmasını kolayca tetikleyebildiği Hayfa şehrinde yaşayan iki tasarımcı 

şöyle devam etmiştir: “Burada Arapça’nın sokaktaki yönlendirme ve işaret tabelalarından 

ve kamusal alandan kaybolduğunu görüyoruz.” Bez çantanın popülerliği, Avrupa’da ar-

tan yabancı düşmanlığı ve Ortadoğu kültürünü dini ya da aşırı İslamcı olarak etiketleyen 

islamafobik politikacılara karşı bir tepki olarak devam etmiş ve üretilen çantaların tümü 

tükenmiştir. Leaman’ın şu ifadesi burada bir bakış açısı teşkil edebilir:

Pisagorcu bir tutum takınmak durumundayız. Yani belli bir nesnenin estetik yönünü 
takdir edememek, nesneye bakan kişinin kendi eksikliğidir, çünkü bu estetik unsurlar 
nesnenin renginde, şeklinde ve şemalinde, orada öylece durmaktadır (Leaman, 2010).

Toplumsal sorunlara karşı bir duruş sergileyen eleştirel grafik tasarım türü, uluslararası 

tasarım bienalleri gibi kapsamlı etkinliklere konu olmaktadır. Dünyanın her yerinden tasa-

rımları kabul eden “Posters of Discontent” adlı oluşum, kurumsal web adresinde ırkçılık, 

cinsiyetçilik ve ideolojik ayrımcılık karşıtı afişlerin tarihe görsel bir iz bırakırken bunların 

toplumsal dönüşüm gücüne sahip olması fikrini desteklemektedir. Bu platformda yayın-

lanan Lopez’in Görsel 6’daki kendi poster tasarımı üzerine yaptığı açıklama, bu etkinliğin 

toplumsal sorumluluğuna dikkat çekmektedir: “Posterin ana fikri, kapalı bir zihnin tehlike-

sine, bu şiddetli ve aşırı ideolojinin dikenli telden yapılmış bir beyinle temsil edilen kısa ve 

uzun vadede nasıl zarar verebileceğine atıfta bulunuyor” (Macías, 2016).

Görsel 6. José Luis López Macías, 2016, Close Minded. Erişim: 12.11.2021. https://bit.ly/3LI11J8

Görsel 7. Naufan Noordyant, Afiş Tasarımı. Erişim: 29.08.2022. bit.ly/3SystvN

Irkçılık gibi toplumun evrenselliğini zedeleyici bir konuya benzer olarak Görsel 7’deki No-

ordyant’ın eleştirisi ise doğal yaşamın endüstriyelleştirilmesine yöneltilmiştir. Bu tür ör-

neklere bakıldığında, grafik tasarımın, yaşamın devamı için gerekli olan maddi ve manevi 

kaynakların tüketilmesine karşı bir dikkat çekme aracı olarak kullanıldığı söylenebilir.
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Pater “Yaratıcı profesyoneller olarak, günümüzün ağ toplumunda işimizin siyasi anlamı ve 

etkisinin gerçekten farkında mıyız?” sorusunu yöneltmiştir (Pater, 2016). Geniş bir çevrede 

yalnızca estetik ve popülarite bağlamlarıyla ele alınan tasarım becerilerinin ve tasarım 

ürünlerinin artık kitlesel bir araç olma yönü vurgulanmaya başlamıştır. John Berger’in “Her 

imaj bir görme biçimini bünyesinde barındırır” (1986, s. 9) ve Emre Şan’ın “İmajlar sorgu-

lanmadıkları için gerçekliğin kendisinden daha gerçek hale gelirler” (2020, s. 6) önerme-

leri, grafik tasarımın toplumsal sorumluluklarının zannedildiğinden daha fazla olduğunun 

altını çizmektedir.

Görsel 8. Mert Aslan, 2018, Tetrapylon. https://bit.ly/3I6M8xJ

Görsel 8’deki afiş kültürel terörizm kavramı üzerine hazırlanmış ve UNESCO projesi olarak 

Hacettepe Üniversitesi’nin dahil olduğu “Görsel Mirasın Yıkımına Karşı Görsel Belleğin Sür-

dürülmesi” sergisinde yer almıştır. Bu afişte Mayıs 2015’te IŞİD terör örgütünün Suriye’de 

bulunan Palmira antik kentindeki arkeolojik eserleri yıkmasına dikkat çekilmiştir. Afişin kur-

gusuna göre; tahribata uğratılan bir kütüphanede kısmen yanmış bir tarih kitabında Antik 

Yunan eseri olan Tetrapylon çizimi gösterilmektedir. Afişin alt kısmında yer alan alıntıda 

ise Amerikalı yazar George Orwell’in “İnsanları yok etmenin en etkili yolu onların kendi 

tarihlerini bilme şekillerini yok saymak ve geçersiz kılmaktır” sözüne yer verilmiştir.

Nitekim grafik tasarımın, yalnızca ticari ihtiyaçlara yönelik yaratıcı çözümler için başvurulan 

teknik bir araç olarak değil, aynı zamanda siyasi bir biçimlendirmede stratejik bir alan ol-

duğu da anlaşılmaktadır. Bu sebeplerle alana dair daha önceki tartışmalar grafik tasarımın 

toplumsal olup olmadığı üzerinedir. Ancak grafik tasarım alanının sınırlarının tanımlanması 

sürekli güncel bir sorundur. Sasaki, 2008 tarihli Seoul Tasarım Olimpiyatı konferansında 

yayınlanan makalesinde grafik tasarımcılara aşağıdaki mesajı iletmiştir:



330 GRAFİK TASARIMDA EVRENSELCİLİK SORUNU
ÖĞR. GÖR. MERT ASLAN / SANAT YAZILARI, 2022; (47): 311-333

Grafik tasarımın geleneksel referans çerçevelerinin ötesine genişlemesini teşvik et-
mek ve aynı zamanda uluslararası tasarım söylemini ve sosyo-kültürel gelişimdeki 
rolünü sürdürmeye yardımcı olmak için, grafik tasarımcılar ve diğer ilgili kuruluşlar 
öğrenmeli, desteklemeli, ağ kurmalı ve iş birliği yapmalıdır (Sasaki, 2010).

Benzer kaygıları taşıyan, OCAD (The Ontario College of Art and Design) Üniversitesi dekan-

larından Dori Tunstall’ın tasarım eğitimi konusundaki hedeflerini aşağıdaki şekilde ifade 

etmiştir:

”Öğrencileri tasarladıkları şeyin kültürel sonuçlarını anlamanın yanı sıra bir şeyler 
yaparak kültürün yaratılmasında oynadıkları rolü anlamaya hazırlayın. Bu, etik, sosyal 
adalet soruları, hesap verebilirlik, kendine mal etme, yerlileştirme ve sömürgesizleş-
tirme sorunlarına yol açar” (Andersen, 2017).

Bu önermeler ışığında grafik tasarımın evrensel değerlere karşı son derece sorumlu ve 

doğru kullanıldığında aydınlatıcı bir güce sahip olduğu söylenebilir. Nitekim grafik tasarı-

mın toplumsal algısı, çağdaş grafik tasarım için aynı zamanda bir evrensellik sorunudur ve 

görsel dil kullanımında kültür farklılığının savunulması ise bu sorunu açıklamaya çalışan 

yıpranmış bir tez haline gelmiştir.

Sonuç

Evrenselcilik; ilk çağlardan modern Batı düşüncesine kadar izleri olan, sanatın ilk ortaya 

çıktığı zamanlarda ve estetiğin ilk dönem kurucu metinlerinde de görülen, aynı zamanda 

oldukça geniş bir entelektüel-akademik çevrede benimsenmiş bir kavram ve bir yaklaşım 

biçimidir. Tasarım anlayışı olarak gelenekselden moderne ulaşılması gerektiği söylemi de 

Batı’ya ait bir söylemdir. Modern sanat eğitimi ve tasarım pratikleri doğrultusunda evrensel 

hale gelen Batılı görsel dil algısı, tüm dünyada egemenliğini sürdürmektedir. Görsel dilde 

egemenlik, yalnızca erken modernleşmiş ve hiç modernleşememiş toplumların kendi ara-

larındaki bir konu değil, aynı zamanda Türkiye’de de dikkate alınması gereken bir sorundur.

Grafik tasarım, evrenselciliğin belirgin olarak kullanıldığı ve aynı zamanda evrenselciliğe 

karşı eleştirel bir silah olarak geliştirilmiş etkili bir teori ve uygulama alanıdır. Çeşitli gra-

fik tasarım ürünleri, görsel dil eleştirisinde evrensellik algısının irdelenmesini mümkün 

kılmaktadır. Grafik tasarım uygulamaları, sayısız ortamda ve bağlamda bilginin üretimini, 

aktarımını, algılanmasını ve kabulünü sağlar. Bu çalışmada, grafik tasarımın toplumsal etki-

lerinin öngörülmesi hedeflenerek, evrensellik kavramı görsel dil eleştirisi bağlamında ele 

alınmıştır. Bu tür bir eleştiriyi ikiye ayırmak gerekir. Çünkü amaç bakımından iki farklı yak-

laşım görülmektedir. Birinci yaklaşım, grafik tasarımda evrenselci söylemlerin bir araştır-

masını sunmakta, ikincisi ise grafik tasarımın evrenselcilik sorunları karşısındaki konumunu 

belirginleştirilme çabasındadır. Grafik tasarımın evrensellik politikaları içerisinde devasa 

bir role sahip olduğunu öne sürmek, aynı zamanda onun evrenselci anlayışa karşı ortaya 

koyabildiği yerel ve küresel tepkilere dikkat çekmek anlamına gelir.
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Grafik tasarımın evrensel olduğu tezi, görsel dilde Batımerkezci hükümlerin evrensel ola-

mayacağının bir savunmasıdır. Ancak Batımerkezci bir evrensellik algısının önemli bir par-

çası olan evrenselci grafik tasarım uygulamaları, görsel dilde ve kültürde ırkçı, cinsiyetçi 

ve sömürgeci bir yaşam tarzının yerleşik hale getirilmesi çabalarının birer kanıtıdır. Bu 

çabalar grafik tasarımın evrensel bir görsel dil yaratma sürecine zarar vermektedir. Sonuç 

olarak eksik, taraflı ve yanıltıcı bilginin görsel kültürün inşası üzerinden evrensel olarak 

kabul ettirilmesi grafik tasarım için bir evrenselcilik sorunu olarak yerleşik hale gelmiştir. 

Dolayısıyla, evrensellik kavramının üretim ve tüketim süreçlerine olan katkılarını ve zararla-

rını nelerin oluşturduğu grafik tasarım teorisyenleri ve pratisyenleri için temel sorulardan 

biri olmalıdır.

Akademik bakış açısı, dünyanın çeşitli yerlerine ait farklı görsel iletişim uygulamalarını 

eleştiriye tabii tutma çabasında olmuştur. Bu eleştiriler eğitsel mekanizmaları desteklemek 

için sürdürülmüş gibi görünse de grafik tasarımcıların mesleki yaşamını köklü bir şekilde 

değiştirme potansiyelindedir. Bu bakımdan, grafik tasarımda görsel dil eleştirisi bağlamın-

da evrensellik algısı ele alınarak grafik tasarımın toplumsal fayda yönüne daha fazla dikkat 

çekilmelidir.
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Öz: Teknolojinin gelişimi, endüstriyelleşme, toplumsal değişimler sanatsal üslup ve akımları  

etkilemiştir. Sanatsal üretim teknik ve yöntemleri de zaman içerisinde değişikliğe uğramıştır. 

Geleneksel üretim yöntemleri dışında, özgün baskı, fotoğraf, video ve dijital sanatlar zamanla 

sanatsal üretim teknik ve yöntemleri içerisinde yerini almıştır. Teknoloji, kültür endüstrisi ve ile-

tişim alanındaki değişiklikler sanat eserinin üretim yolculuğunu etkilemiş,  sanat eserinin gele-

neksel bağlamından  kopmasına neden olmuştur. Bu nedenle sanat eserinin özgünlük, biriciklik 

ve hakikat kavramları da sorgulanır hale gelmiştir. Araştırmada, Walter Benjamin’in “Tekniğin 

Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı” adlı denemesinden yola çıkarak sanat 

eserinin aurası ve aurasının yitimi tartışılmaktadır. Araştırma ve yayın etiğine uygun olarak 

hazırlanan araştırma makalesinde, farklı sanatsal üretim ve yöntemler aracılığıyla gerçekle-

şen teknik çoğaltmaların sanat eserinin aurası ve biricikliğine olan etkisi sanatsal dönem ve 

üslup özellikleriyle birlikte değerlendirilmektedir. Zaman içerisinde teknik ve dijital olanakların 

gelişmesi ile sanat eserinin tarihsel bağlamda geleneğinden sıyrılarak, kitlesel bir yolculuğa 

çıktığı, eserin orijinalliğinin ve aurasının  bambaşka bir boyutta algılandığı görülmektedir. Sanat 

eserinin aurası, yakaladığı anlık bütünlük ve yansıttığı dönemin özellikleriyle var olmaktadır.   
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Abstract: The development of technology, industrialization, social changes have affected artistic styles 

and movements. Artistic production techniques and methods have also changed over time. Apart from 

traditional production methods, original printing, photography, video and digital arts have taken their 

place in artistic production techniques and methods over time. Changes in technology, culture industry 

and communication have affected the production journey of the work of art and caused the work of art 

to break from its traditional context. For this reason, the concepts of originality, uniqueness and truth of 

the work of art have also become questionable. In the research, the aura of the work of art and the loss 

of its aura are discussed, based on Walter Benjamin’s essay “The Artwork in the Age of Reproducibility 

with the Possibilities of Technique”. In the research article prepared in accordance with research and 

publication ethics, the effect of technical reproductions realized through different artistic production 

and methods on the aura and uniqueness of the work of art is evaluated together with the artistic 

period and stylistic features.With the development of technical and digital possibilities over time, it is 

seen that the work of art has left its tradition in the historical context and embarked on a mass journey, 

and the originality and aura of the work is perceived in a completely different dimension. The aura of 

the work of art exists with the instant integrity it captures and the characteristics of the period it reflects.

Keywords: Aura, Technical Production, Reproduction, Artwork, Walter Benjamin.



337SANAT YAZILARI 47
DOÇ. MUTEBER BURUNSUZ

Giriş

Sanatın yeri ve temsil şekli sanat tarihi boyunca farklılıklar göstermektedir. Mağara duvar-

larına yansıtılan resimler törensel ve büyüsel amaçlar içerirken, Ortaçağ ve Rönesans’ta 

dini bağlamda temsillerle karşılaşılmaktadır. 20. yy. ile birlikte teknoloji, kent kültürü ve 

iletişim alanındaki değişikliklerle sanat eserinin içeriği ve temsilindeki öne çıkan öğeler 

değişiklik göstermektedir. Kendi iç evrenini anlamaya çalışan ve ifade eden sanatçı; ken-

diliğinden gelişen üretim serüveninde öznel yorumlar geliştirmektedir. İçsel dünyası ve 

üslubu aracılığıyla, zengin ve derin olan yapıt üretiminde etkin bir biçimde yer almaktadır. 

Yapıtın üretiminde derinliğinde yer alan giz ise kendine özgü olmasından ve biricikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Sanatçıya özgü olan üslup, teknik ve yöntemin bir aradalığı ile özsel 

bilinçle aurası olan eserler oluşmaktadır.

Tarihin uzun dönemleri boyunca, insanın duyuları algılayış biçimi, insanlığın tüm varoluş 

biçimiyle birlikte değişmiştir. İnsan algısının örgütlenme tarzı ve gerçekleştirildiği ortam, 

yalnızca doğa tarafından değil, aynı zamanda tarihsel koşullar tarafından da belirlenir (Dini, 

2021, s. 40).

Teknolojinin farklılaşması ve değişimi ile her türlü eserin görüntüsüyle dijital ortamda kar-

şılaşmak mümkündür. Sanat tarihi boyunca, sanatsal üslup ve hareketler aracılığıyla sa-

natçının yaşadığı döneme  ve dönemin sosyokültürel ortamına tanık gösterilecek eserler 

oluşmuştur. Görünenin arkasında yakalanmayı bekleyen duygu ve düşünce birikimini, çağı-

nın tanığı olarak ortaya koyan sanat yapıtları; toplumsal ve tarihsel bağlamda gizler bütünü 

olarak izleyiciyle buluşmaktadır.

Sanat yapıtı, içinde doğduğu koşullardan bağımsız değildir, dolayısıyla sanat yapıtını tarih-

sel bir çözümlemenin dışında anlamaya olanak yoktur (Benjamin’den akt. Lenoir, 2004, s. 

106).

Tarihsel bağlamı içerisinde üretilen sanat eseri, tarihsel bağlamından teknik  olarak yeni-

den üretimle yok olmaktadır.  Duygu ve düşüncelerin somutlaştığı ve görünür hale geldi-

ği sanat yapıtı, toplumla yüzleşerek dünü tanımlayan bugün içerisinde görünür kılınarak 

geleceğe doğru yol almaktadır. Nejat Bozkurt “Sanat ve Estetik Kuramları” adlı kitabında 

Benjamin’in aura yitimi konusundaki fikirlerini şöyle aktarır;

Sanat yapıtının teknik olarak yeniden üretilebilir olması (Reproductible, Reproduzier-
barkeit), sanatın, biricikliğini (unique) ortadan kaldıran bir koşuldur. Benjamin sanat 
yapıtının teknolojinin ilerlemesiyle birlikte yitip giden bu özelliğini “aura” terimiyle 
kavramsallaştırmıştır. Ona göre “aura” modern sanatın alegorik yapısının yansıttığı 
parçalanmışlığın karşıtıdır ve geçmişte yatan gizemli bütünselliktir. Özgün ve ilk ola-
nın ifadesi olan “aura”nın yok olması, kültürel mirasın geleneksel değerinin silinmesi 
ve gelenekle beslenen “deneyim”in (Erfahrung) çözülmesidir (Bozkurt, 2000, s. 193).
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Sanat yapıtının orijinalliğinin yitimi, tekrarlanabilir olması ve yeniden üretimi ile sanat tarihi 

boyunca farklı dönemlerde karşılaşılmaktadır. Farklı baskı teknikleri ile üretilen bir eserin 

tekrar basımları mümkün olmaktadır. Sanat yapıtı yeniden üretimler ve çoğaltmalarla de-

ğer kaybı yaşamaktadır. 

En kusursuz yeniden-üretimde dahi eksik bir şey vardır: sanat yapıtının şimdiliği-belirli bir 

mekandaki özgün mevcudiyeti. Yapıtın nesnesi olduğu tarihçenin izini taşıyan şey, işte, bu 

özgün mevcudiyetidir-ve yalnızca budur. Bu tarihçe yapıtın zaman içinde, mülkiyet ilişkile-

rinde yaşanan değişimlerle birlikte, fiziksel yapısının geçirdiği değişimleri de içermektedir 

(Benjamin, 2020, s. 11-12).

Değer kaybı ile sanat eserinin, orijinalliği, özgün değeri ve halesinden uzaklaşılmaktadır. 

Bir kavramın veya düşüncenin somutlaşması, duygu ve sezgilerin birleşmiş halinin farklı 

ifade biçimlerinin ortaya çıkışı eserin estetik yolculuğunda oluşmaktadır. Sanatsal üretimin 

nihai amacı özgün biçimler oluşturmaktır. Sanatçı kendi iç evreninde oluşturduğu, kendi 

benliğinden getirdiği bileşenleri ile, özgün ve özel olan ifadeler bütününe ulaşır. Sanatın 

özgünlüğü ise özgün duygu ve düşünce bütünlüğünün dışlaşması sonucunda oluşmaktadır.

Benjamin’e göre burjuvazinin sanat alanındaki temel baskı uygulama yöntemi, sanatın etra-

fında bir “aura” yaratmak ve ona otantiklik, emsalsizlik ve özgünlük gibi nitelikler atfetmek-

ti. Sanat eserinin güzelliği üzerine yapılan tartışmaların da-eğer yapıtın sosyal içeriği yadsı-

narak yapılırsa-bu sahte “aura”yı pekiştirici işlevi olabilirdi (Kul-Want, Piero,  2013, s.  87).

Sanat yapıtının aurası çoğaltmalarla tekrara neden olmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle, 

yeniden üretim tekniklerinin çoğalmasıyla, sanat yapıtının biricikliği yok olmaktadır. Sine-

ma, film ve fotoğraflardaki teknik çoğaltımlar, sanat yapıtının biricikliğinin yok olmasından 

dolayı sanat eseri adına olumsuz bir bakış açısı gelişmesini sağlamaktadır. Teknolojinin 

gelişmesiyle hızla gelişen çoğaltma teknikleri, sanatçının üretiminin makineleşmesine, sa-

natsal üretime makinelerin dahil olmasına neden olmaktadır.

Orijinalin şimdi ve burada oluşu, sahicilik kavramının temelinde yatar; sahicilik kavramı 

üzerinden, nesnenin bugüne, aynı ve özdeş şey olarak geçmesine ilişkin bir gelenek fikri 

doğmuştur. Sahicilik katmanının tümü, teknik-tabii ki yalnızca teknik olarak değil-yeniden 

üretimden sakınır. Ama sahici yapıt, el ürünü yeniden-üretim karşısında tüm sahiciliğini 

korurken, bu yeniden-üretimler genelde sahtecilik içermekle birlikte, teknik olarak yeni-

den-üretimde böyle bir durum söz konusu değildir (Benjamin, 2020, s. 12).

Öte yandan sanat yapıtının teknolojinin olanakları ile çoğaltımının hız kazanması  daha 

geniş kitlelere hızlı bir biçimde yayılması söz konusudur. Hızlı yayılma ve eserin sürekli 

çoğaltımı sanat eserinin tekliğinin yok olmasına neden olmaktadır. Eserin aurası (atmosferi, 

halesi) ise tarihin farklı zamanlarında farklı dönem ve üslup özelliklerini yansıtan, sanat-



339SANAT YAZILARI 47
DOÇ. MUTEBER BURUNSUZ

çının eşsiz eserini tanımlamaktadır. Bugünde ve şimdide yer alan sanat eseri geçmişten 

gelen tüm gizemi içerisinde taşır. Bu nedenle özel bir atmosfere sahip “aura” sanat eserini 

değerli kılmaktadır.

O halde aura nedir? Zaman ve mekanın alışılmadık dokusudur: bir uzaklığın eşsiz biçimde 

ortaya çıkışıdır, ne kadar yakın olduğu fark etmez (Benjamin, 2020, s. 16).

Sanatın gelenekle bağlantısının koparılması, geçmişle olan deneyimlerin sonlandırılması, 

tüketilmesine yol açmaktadır. Tarihsel bağlamı ve dönemleri içerisinde değerlendirmek 

eseri daha anlamlı kılmaktadır. Dönemin tanığı ve taşıyıcısı konumunda olan eserler; döne-

min izleri, toplumsal değişiklikleri, sosyokültürel ortamı ile ilgili bilgileri de yansıtmaktadır. 

Sanatçının yaşadığı dönemin tanığı olan sanat eserleri, sanatçının hissettikleri ve aktardık-

larıyla anlamlı bir bütün haline gelmektedir. İlk zamanlardan bu yana sanat tarihinde farklı 

dönem ve üsluplarda eser üretiminde farklılıklar görülmektedir. Sanat eserinin üretiminde 

farklı tekniklerin kullanımı Yunanlılar’a kadar uzanmaktadır.

Yunanlılar sanat yapıtının teknik olarak yeniden-üretimiyle alakalı yalnızca iki yöntemden 

yararlanırdı: maden dökümü ve damgalama. Bronzlar, çömlekler ve madeni paralar çok 

sayıda üretebildikleri yegane sanat eserleriydi. Geri kalanlar emsalsiz olup, teknik olarak 

yeniden-üretilmeleri mümkün değildi (Benjamin, 2020, s. 26).

Sanatçının üretim anında sonsuz bir içsel deneyim ve varoluş çabası görülmektedir. Sana-

tın hakikiliği ve gerçekliği geleneğin kaybolmasıyla bozulmuş, yerle bir olmuştur. Eserler 

sonsuz kez çoğaltılmaya başlamış, sanat eserinin gizeminin kaybolmasına neden olmuştur. 

Bireysel iletişim yerine çoğul  etkileşime geçilmiştir. Sanat sadece tek bir tabakaya değil, 

herkese hitap etmeye başlamıştır.

Fotoğrafın “Aura” Kavramı İçerisindeki Yeri

Sanat yapıtında çoğaltma ile meydana gelen eksiklik, sanat eserinin hakikatini, sanat ese-

rinin eser olabilmesini sağlayan ön koşulu yok etmektedir. Bir tiyatro, konser veya perfor-

mans anlık olarak icra edildiği için aurası yok olmaz, fakat fotoğrafı çekilen bir sanat eseri 

başka bir yerde sergilendiği anda biricikliği yok olmaktadır. Sanatçının eser üretim anındaki 

özgün arayışları, duygu ve düşünceleri çerçevesinde, alışkanlıkları ve belleğinde getirdik-

leriyle şekillenerek etkin bir eyleme dönüşmektedir. Geiger’in de belirttiği gibi dış dünya 

deneyimlerini estetik çabalara dönüştüren sanatçı;  yalın ve alışılmışın dışında olanı, yeniyi 

ve özgünü aramaktadır. Özgün ve orijinal olanı arayan sanatçı, estetik yapı ve bütünlük 

içerisinde derine inerek nesnenin özüne ve hakikatine ulaşmaktadır.

Duyularla algılanabilirliğin ötesinde olan vital ve ruhsal öğeler, estetik nesnenin özünde 

yer alır, hatta estetik dünyasının çekirdeğini oluştururlar. Eğer nesnelerin özünü tasvir edi-

yorsa, her şeyden önce ruhsal-vital öğelerdir sanatçının ortaya koymaya çalıştığı (Geiger, 

2015, s.  92).
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En genel imgeler, dış dünya izlenimleri, belirgin ve öne çıkan sanatsal öğelerle estetik de-

neyimin yaşanmasına katkıda bulunurlar. Uzun ve deneysel olan süreç sonunda ise biricik 

olan ve auraya sahip  eserler ortaya çıkmaktadır. Teknolojik ve dijital olanakların gelişmesi, 

kameralar ve fotoğraf makineleriyle mekanikleşen ve sonsuz sayıda üretilebilen eserlerde 

ise aura yitimi gerçekleşmektedir.

Fotoğrafçılık genel olarak sadece resmin mimetik olasılıklarını mükemmelleştirmek olarak 

düşünülür. 1830’larda fotoğrafçılığın icat edilmesi, sanat topluluğu içerisinde bir tür rahat-

sızlık yarattı çünkü bu icat, teknolojinin yaratıcı sanata saldırısı olarak algılanmıştı (Kulka, 

2014, s. 123).

Sanat eserinin tarihselliği gelenek içerisindeki bütünlüğü bozularak, tekrarın artması ve 

kalabalığa hitap etmesi söz konusudur. Eserin duygusal ve düşünsel birliğinin bozulma-

sıyla özgün içerik yok olarak, tek ve orijinal olan auranın yitimi gerçekleşmektedir. Eser 

açısından meydana gelen bozulmalarla sanatçının üretim anındaki evreni ve iç benliğinin 

bütünlüğünde de kayıplar yaşanmaktadır. Christopher Kul-Want-Piero “Estetik” adlı kita-

bında fotoğrafın ortaya çıkışı ve çoğaltımların hızla yayılacağı düşüncesiyle sanat eserinin 

biricikliğinin kaybolacağı düşüncesini şöyle aktarır;

Benjamin, fotoğrafçılığın ortaya çıkışıyla beraber sanat eserini saran auranın da kaybolaca-

ğına dair bir umut içindeydi (Kul-Want, Piero,  2013, s. 88).

Geleneksel yöntemlerle üretilmiş bir sanat eseri ile fotoğraf; orijinalllik ve çoğaltma bağla-

mında değişmektedir. O anın özelliğinden hızla üretilen eserler farklı uzamlarda görülme-

ye devam etmektedir. Geleneksel üretimin olduğu sanat eserinde tekrar olmadan sadece 

o ana tanıklık edilmektedir. Fotoğraf ve dijital görüntüler ise daha kitlesel olup istenilen 

sayıda baskı alınabilmesini mümkün kılmaktadır. Kitlesel, ticari ve kurgulanabilir olasılık-

larla yüzyüze olan fotoğraf teklik, çoğaltım ve biriciklik kavramları açısından geleneksel 

üretim yöntemlerine göre farklılık göstermektedir. Mekanik olan hızlı çoğaltım teknikleri, 

sanat eserinin geleneksel bağlamından ayrılmasına, çok sayıda üretilmesine olanak sağ-

lamaktadır. Özgün, orijinal olan ilk ve tek olanın her yer de olması, çoğalması, yeniden 

üretilmesi sağlanmaktadır.

Sanat eserinin kitleselleşmesi ile daha çabuk ve anlık olarak izleyiciye ulaşmasıyla sanat 

eserinin metalaştığı  ve  alınıp satılan bir ürün haline geldiği görülmektedir. Tüketim kültürü 

ve gelişen teknoloji ile sanatın metalaşması söz konusu iken, eserlerin üretim ve sergileme 

yöntemlerinde de değişiklik görülmektedir. Sergileme yöntemleri ile ifade olanakları da 

değişikliğe uğramış, çeşitlenmiştir. Geleneksel eserlerde sanat izleyicileri eserlerle  birebir 

etkileşim kurarken, çoğaltmayla tasarlanan sanat yapıtlarında  kitlesel  sanatsal deneyimler 

yaşanmaktadır. Sinemada ve galerideki eser inceleme ortam farklılığı izleyici açısından da 

değişmektedir. Sinemada kalabalık ortamda doğrudan yüzleşme olurken, galeride  bireysel 

etkileşim yaşanmaktadır.
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“Aura”nın ve geleneksel biçimlerin gizemli ve biricik yapılarının, alımlayıcıda yoğun-
laşma  ve özdeşleşme eğilimini doğurduğunu; teknik olanakların yarattığı yabancılaş-
tırıcı işlevin ise seyirciyi eleştirel, etkin ve katılımcı bir konuma sürüklediğini düşünen 
Benjamin’e göre, bu anlamda, “tek” ve “asıl” a yönelik tasarlanmış bir sanat yapıtı ile 
(resim, müzik, heykel gibi) teknolojinin gereği çoğaltmaya yönelik tasarlanmış bir sa-
nat yapıtı (fotoğraf, sinema, tv gibi) arasında, kitlelerin sanatla ilişkisi açısından önemli 
ayrımlar vardır (Bozkurt, 2000, s. 193).

Fotoğrafın yeniden üretilebilirliği, çoğaltılmasıyla sanat eserleri üretim yöntem ve süreç-

leri zamanla farklılaşarak değişikliğe uğramıştır. Sanılanın aksine fotoğraf sanatsal üretim 

teknikleri arasına hızla girmeye başlamıştır. Kavramsal sanat üretimleri ve postmodern sa-

nat içerisinde fotoğrafın sıklıkla yer aldığı görülmektedir. Geçmişte kullanılan fotoğrafın 

anlamı ile bugünün sanatında kullanılan fotoğrafın işlevi zamanla değişikliğe uğramıştır. 

Birebir mimetik özellikler içeren fotoğraflar bugün bir sanat eserinin etkin öznesi olarak 

görülebilmektedir. Öyleki kendi atmosferinden sıyrılarak başka bir gerçeklik ve kavramsal 

bütünlükle eserin yapıtaşları arasında görülmektedir.

Fotoğrafçılık müzeye iki şekilde giriyordu: Birincisi kendine özgü saf “fotoğrafik” ben-
zersizliğe ve başyapıt kanonuna sahip bir ortam olma vasfıyla fotoğrafçılık olarak; 
ikincisi ise pozla oluşturulan sahneleri, karanlık oda müdahalelerini, kolajı ve daha 
yakınlarda ise dijital resimleme ve bilgisayar desteğini kullanarak “düz” fotoğrafçılı-
ğın kurallarını ihlal etmekte bir sakınca görmeyen sanatçıların yaptıkları postmodern 
multimedya deneylerinin bir parçası olarak (Shiner, 2018, s. 394). 

Sanat eserini ve izleyiciyi sınırlayan sınırların zaman içinde  ortadan kalkmasıyla, bir ese-

rin veya filmin televizyonlarda, sinemada yoğun kitlelere kısa sürede ulaşması mümkün 

olmaktadır. Teknik olarak yeniden üretimler, çoğaltmalarla her yerde olabilir, özellikle si-

nema ve fotoğrafta tekrarlanan kopyalarla, orijinal oluşunun bir önemi kalmamaktadır. 

Çoğaltmaların ve bilgisayar teknolojilerinin gelişimi fotoğrafı da etkilemiştir. Fotoğrafa 

yönelik olan dijital uygulamalar beraberinde Barrett’ın da belirttiği gibi hakikat ve değer 

kavramlarının tekrar gündeme gelmesine neden olmuştur.

Bilgisayar teknolojilerinin fotoğraf uygulamalarına dahil olması bazı gerçekçilerin 
alarma geçmesine neden olmuştur. Çünkü bunu, fotoğrafın-onlara göre-fotoğraf ma-
kinesi ile fotoğrafladığı şey arasındaki optik ve kimyasal ilişkiyi ifade eden gerçekçi 
temeline yönelik bir tehdit olarak görüyorlar. Fotoğrafın gerçekçi temeli zarar gö-
rürse, fotoğrafın hakikat değerinin zayıflayacağından ya da hepten kaybolacağından 
korkuyorlar (Barrett, 2019, s. 61). 

Anlık olarak sahnelenen görüntü, fotoğraf karesi özünde tektir. Birdenbire gelişen ve or-

taya çıkan görüntü birliği fotoğraf sanatçısının seçimi sonucunda gerçekleşmiştir. Roland 

Barthes’ın belirttiği gibi tekrarlanan fotoğrafın görüntüsünün çoğaltılmasıdır. Görülenin 

varlığı ve başladığı an bir kere gerçekleşmiştir.

…Fotoğraf’ın sonsuza dek kopyaladığı şey aslında yalnız bir kez olmuştur. Varoluş açısından 

asla yinelenemeyecek olanı, mekanik olarak yineler Fotoğraf (Barthes, 2000, s. 18).
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Fotografik imgenin temsili, içeriği, rastlantısallığı ya da kurgusallığı eserin sanatçısı tara-

fından sahnelenir. Sanat eserinin gerçekliği, hakikati tekrarlanmaya başladığı an, ilk üre-

tilen ve sahnelenen anın gizeminin yok oluşuna ve hakikat bağlamında bir ayrıma neden 

olmaktadır.

Hızlı Üretim Teknikleriyle Pop Art

Yeniden üretimde sanat eserinin üretimi anında ortaya çıkan auranın yitimi, eksik kalan 

sanat yapıtının biricikliğinin yok oluşu, teknikle çoğaltılabilmesi ile sanat eserinin özel at-

mosferinden ayrılmasına ve metalaşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple kitleselleşen 

sanat eserlerinin üretim biçimlerindeki değişimi endüstriyelleşmesine neden olmaktadır. 

Kültürel standartlaşma, hızlı tüketimle herkesçe bilinen gündelik nesneler dönüşmeye 

farklı sanatsal mekanlarda, estetik bir boyutta yeniden yapılandırılarak izleyicinin karşısına 

çıkmaya başlamıştır. Dönüşen nesneler, dijital video ve enstalasyonlarla birlikte farklı me-

kanlarda yer alarak,  sanatın seyrinin ve izleme biçimlerinin değişimine neden olmuştur.

Eserin tarihsel tanıklığı,  gerçekleştirildiği döneme yakınlığı, eserin gizemi ve aurası açısın-

dan önem taşımaktadır. Kitleselleşme ile toplumdaki bireylerin tüm kesiminin aynı şeyleri 

tüketiyor olması aradaki sınırları ve yücelik kavramını ortadan kaldırmıştır. Tüketim kültürü 

ile hızla tükenen toplumsal alışkanlık ve değerler beraberinde yeni bir dönemi getirmiştir. 

Hızla tüketilen yaşamın bir parçası olarak Pop Art akımında sanat hızla üretilmiştir. Sınırla-

rın ortadan kalktığı toplumun her kesimini içerisine alan Pop Art akımı ile sanatsal üretim 

tekniklerinde de yeni bir dönem başlamıştır. Hızla tüketilen dönemin teknikleri arasında 

hızlı baskılar, serigrafiler yer almıştır. Daha hızlı iletişim kurulmasını sağlayan afişler ol-

dukça ilgi görmüştür. Toplumca kabul gören imgeler; eserlerin içeriğinde yer alarak yine 

izleyicilere ulaşmıştır. Herkesin ulaşabildiği kültürel üretimin bir parçası haline gelen sanat; 

popüler tüketim kültürüne atıfta bulunmuş. Uzun süreli üretilen sanat yapıtları hızla üre-

tilen çoğaltma ve baskılarla sanatın aura yitimine ve mekanikleşmesine neden olmuştur.

Carneige Teknoloji Enstitüsü’nde üniversite eğitimini tamamlayan Warhol, Newyork’a yer-

leştikten sonra sanat yapıtlarında serigrafi (ipek baskı) tekniğini kullanarak fotoğraftan ve 

teknik imkanlardan sonsuz bir şekilde yararlanmış (Artan, 2007, s. 95).

Pop Art akımında sanat yapıtının kültür endüstrisinde metalaştığı, metalaşan eserlerin tica-

rileşmeye başlayarak özünden uzaklaştığı görülmektedir. Sanat eserleri törensel bağlamda 

halesinden uzaklaşarak sosyal bir yöne doğru evrilmiştir. Popüler kültürde kabul gören te-

malara eserlerin içeriğinde sıkça yer verilmiştir. Tüketilen imgeler, görüntüler ve nesneler-

le her kesimden izleyiciye açık şekilde farklı iletişim kanallarından sunulmuştur. Antmen’in 

“20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar” adlı kitabında belirttiği gibi, tüketim kültürü sanatın 

ticarileşmesine temel seyrinin farklılaşmasına neden olmaktadır. Özellikle Pop Art’ın özü 

gereği hızlı üretime geçişi, tekrar baskılara yer vermesi  sanatın temel oluşum aşamalarının 

kaybolmasına neden olmuştur; 
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Pop, 20. Yüzyılda gündeme gelen iki eğilimin sonucu olarak değerlendirilebilir: birisi 
dışardan-konu, içerik anlamında; diğeri de içerden-estetik bir duyarlılık anlamında. 
Konu, elbette ki ticarilik ve ticari sanattır; ama Pop’un buna olan katkısı, “Şeyler’in 
soyutlanması ve yüceltilmesidir. Ticari sanat bizim konumuz değildir; bizim konumuz 
ticariliğin kendisidir ve bu anlamda da bir tür doğa gibidir; ama Rönesans dönemin-
de ve o dönemden bu yana sanatın temel yönelimlerine tümüyle karşı olduğu gibi, 
bizden hemen bir önceki akım olan Soyut Dışavurumculuk akımıyla da özellikle ters 
düşmektedir. Ticari sanat, çevreden çok nesneye; yüzeyden çok figüre odaklanması 
açısından, sanatın temel akışına karşı bir akış içindedir (Antmen, 2008, s. 169). 

Kitle iletişim araçlarıyla sanat alanında sürekli izlenen görüntülerde, hız ve tüketim  öğeleri 

görülmektedir.  Sanat ticarileşerek özel atmosferinden uzaklaşmaya başlamıştır. Gündelik 

hayatta sıkça karşılaşılaştığımız nesnelerin yüceltilerek sanatsal boyuta taşınması, izleyici-

nin sürekli karşılaşmasıyla da ürünlerin ya da kişilerin popülerliğinin artışıyla sonuçlanmak-

tadır. Andy Warhol’un eserlerinde de popüler kültüre ve tüketim toplumuna yönelik atıflar 

bulunmaktadır. Çoğaltmalarla oluşturulan “Marilyn” eseri Andy Warhol’un ünlü portreler 

serisindendir. Andy Warhol ünlülere, popüler kültür ikonlarına eserlerinde sıkça yer ver-

miş,  portreleri çoğaltıp tekrarlayarak sıradan hale getirmiştir. Sanatçı,  bireysel farklılık-

ların ortadan kalkmasına dikkat çekmiş, yüceltme, ihtişam ve şöhret kavramlarının tekrar 

sorgulanmasını sağlamıştır (Görsel 1). Sanatın sadece elitist belirli bir kesime ait olmadı-

ğı ve kitleselleştiği görülmektedir. Sanat eserinin çoğaltılması ve hızla yayılmasıyla Andy 

Warhol, eserlerini serigrafiyle yeniden üreterek ve sürekli çoğaltarak sanatsal ifadesini 

içselleştirmiş ve somutlaştırmıştır. Böylece tüketim çağında, makineleşmeyi öne çıkarmış, 

oluşturduğu eserlerde yeni bir görüntü sunmamış ve her defasında tekrar edilen eserin 

tekliği, aurası kaybolmuştur.

Warhol, tüketim toplumu ve ekonomisi hakkında dolaylı yorumlar yapıyordu ve çalışmaları 

taklit üzerine olmasalar da sembolik olarak değerlendirilebilirler (Dutton, 2017, s. 227).

Görsel 1. Andy Warhol, 1962, Yirmi beş Marilyn/The Twenty-Five Marilyns Osterwold, T. (2012). 
Pop Art. Taschen,  s. 12.

Görsel 2. Andy Warhol, 1962, Yeşil Coca Cola Şişeleri / Green Coca Cola Bottles Collection of 
Whitney Museum of American Art, New York Osterwold, T. (2012). Pop Art. Taschen,  s. 31.
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Kitle iletişimi ve yaygın sanat sadece üst sınıfa hitap etmemiş olup, tüm halkı da kucakla-

mıştır. Toplumdaki tüm bireyleri kucaklayan Pop Art gündelik yaşamda sıkça karşılaştığımız 

en sıradan nesneleri sanatın içine dahil ederek estetik bir boyuta taşımıştır. Nesnelerin 

sanata dahil olmasıyla birçok çağdaş sanat hareketine de ilham kaynağı olmuştur. Yaşamın 

içinde yer alan sürekli tüketilen ve herkes tarafından ulaşılabilen konserve kutuları, coco 

cola şişeleri ve deterjan kutuları sanatın içinde yer almıştır (Görsel 2). Whitnam ve Pooke’ın 

açıkladığı gibi  Pop Art çağdaş, güncel ve popüler olanı hem eleştirmiş, hem de sınırları 

kaldırmıştır. Metalaşan sanat eseri sanat eserinin geleneğinden halesinden sıyrılmasına 

neden olmuştur. Hızla çoğaltılan, kitleselleşen ve endüstriyelleşen sanat eseri kolay elde 

edilebilir hale gelmiştir.

Elektronik medya ve tüketimin gelişimi, çağdaş sanata hem meydan okumuş hem de kat-

kıda bulunmuştur. Sonuçta, seçkin veya yüksek sanatla kitlesel popüler kültür arasındaki 

sınırlarını belirlemek güçleşmiştir (Whitnam & Pooke, 2018, s. 95).

Tarihsel konumundan var olduğu dönemin koşullarından sıyrılan sanat yapıtları tekrarla-

rıyla sanat sahnesinde yerini almaktadır. O ana özgü koşul ve şartlarla yinelenmeye de-

vam etmektedir.Yinelenen eserler yayılmakta ve daha çok kitleye kolayca ulaşmaktadır. 

Pop Art’ın nihai amacı da buydu. Sanatın konumunu bambaşka bir boyuta taşıyan Pop Art 

kullanılan teknikler ve çıkış nedenleriyle güncel sanat anlayışları için de ilham kaynağı 

olmuştur. Gündelik nesnelerin sanat ortama dahil edilmesi fikri Duchamp’la devam ederek 

nesnelerin sanat ortamında daha çok görünür hale gelmesi sağlanmıştır. Artık Benjamin’in 

belirttiği aura kavramı, özel atmosfer yerine tüm bireylere yönelik olan tüketim kültürünü 

yakalayan bir kavram haline gelmiştir.

Yeniden-üretim teknolojisinin çoğaltılan nesneyi gelenek katmanından ayırmasını genel 

bir formül olarak sunabiliriz. Yapıtın birden çok çoğaltılmasıyla, onun biricik varlığının yeri-

ne kitlesel bir varlık konulur (Benjamin, 2020, s. 14).

Sanat zamanla günün içinde metalaşan bir eser olarak görülmeye başlamıştır. Kavramsal 

düşünce ve yapıların ön plana çıtığı eserlerde aura kavramından giderek uzaklaşıldığı, tek-

liğin ve biricikliğin  önemini yitirdiği görülmektedir. Günlük yaşamın içinden çıkan nesne-

lerin hızlıca sanat eserine dönüştüğü kavramsal olarak fikirlerin  öne çıkarıldığı görülmek-

tedir. İmgeler sürekli tekrarlanarak görünür hale gelmiş, eserlerin çoğaltılması sonucunda 

gelenek bağlamı yerine kitle kavramı merkeze koyulmuştur.

Günümüz Sanat Eserlerinde “Aura” 

Nesnenin sanat eseri olarak sanat tarihindeki sürecine bakıldığında ilk olarak kübizmde 

kolajlarla karşımıza çıktığı görülmektedir. Gazete parçaları, fotoğrafların ve malzemelerin 

eklenmesi kübist sanat eserlerinde izlenmektedir. Kübizm sonrası ise dadaizm içerisinde 

yoğun olarak kolajlar ve üç boyutlu nesnelerle karşılaşılmaktadır. Kurt Schwitters ve Han-

na Höch kolajlara, Man Ray ve Marchel Duchamp ise çoğunlukla nesnelere eserlerinde 
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yer vermişlerdir. Dadaizmle birlikte, kavramsal sanat anlayışları, fluxus, post-modernizm 

ve güncel sanat hareketlerinde de sanatsal üretim yöntemlerinin değişiklik gösterdiği gö-

rülmektedir. Yeniden üretilen ve çoğaltılabilen malzemeler de sanata ve üretim teknikleri 

arasına girebilmiştir. Kolaj ve asamblajlarda fotoğraf ve üç boyutlu malzemelere de yer ve-

rilmektedir. Sanatsal dönemlerin teknik ve üretim yöntemleri açısından belirgin olan fark-

lılıklar göstermediği birbiri içerisinde etkileşim kurduğu görülmektedir. Fotoğrafın aura yi-

timi açısından mekanikleşmesi, çoğaltılabilmesi tartışılırken, hazır nesnelerin sanatın içine 

dahil olduğu, sanatın aura boyutunu üretim, üretim anı, mekanı açısından başkalaştırdığı, 

kavramı öne çıkardığı görülmektedir. Özellikle güncel sanat hareketleri içerisinde fotoğra-

fın dijital baskı teknikleriyle çoğaltılması sanata dahil olması söz konusudur. Stallabrass’ın 

da belirttiği gibi günümüz teknolojisinin hızla gelişimi sanat eserlerinin üretim şekillerinin 

yeni teknolojilerle çeşitlenmesine ve değişmesine neden olmuştur. Sanat eserinin kendi 

içinde barındırdığı mutlak özü yeniliklerle birlikte değişime uğramıştır;

Teknolojik yenilik, sanatın korunaklı kalesi için sürekli bir tehdit oluşturmuştur. Fotoğ-
rafın sanat tarafından özümlenmesi, ancak elle baskı yöntemlerinin öne çıkarılmasıy-
la, tek kopya basılan polaraidlerin kullanımı gibi çoğaltma gerektirmeyen diğer tak-
tiklerle ve daha yakın geçmişte (gördüğümüz gibi) baskı boyutlarının müzeye uyacak 
kadar büyütülmesiyle sağlanmıştı. Son dönemde ise, videonun özümlenmesi, ütopya-
cı sosyal eleştirisinden ve geniş çaplı katılım ve dağıtım hedeflerinden vazgeçerek, 
enstalasyonla birleşip, resim ya da heykeli andıran, müzeye uygun işlere yönelmesi 
sayesinde gerçekleşti (Stallabrass, 2013, s. 112-113).  

Nesnelerin ise gündelik bağlamlarından, işlevlerinden sıyrılarak estetik boyuta taşınması 

birçok soruyu beraberinde getirmiştir. Gündelik nesnelerin sanat olup olmadığı tartışılır-

ken galeride, iç ve dış mekanlarda nesnelerin yer aldığı yerleştirmelerle her an karşılaşılır 

duruma gelinmiştir. Kulkanın’da belirttiği gibi sanatlar arasında keskin bir sınırdan söz edil-

memektedir. 

Post-modernizmin sanattaki değerlerin hiyerarşik yapısını ve standartları yok ettiğini 
de sık sık duyarız. Bu iddia, farklı sanatlar arasındaki ayrımın artık eskisi kadar belirgin 
olmadığı biçiminde de yorumlanabilir ya da güzel sanatların artık “daha az” sanatsal 
olan şeylerle daha fazla karıştığı anlamına da gelebilir (Kulka, 2014, s. 157). 

Yakın geçmişten, sanat ve üsluplarından eklektik öğeleri bir araya getiren Postmodernizm-

de, alıntı, pastiş ve temsillerle karşılaşılmaktadır. Pop Art’tan farklı olarak Postmodernizm  

farklı disiplinleri bir araya getirmektedir. Tiyatro, dijital sanatlar, enstalasyonlar ve fotoğraf 

postmodernist sanat eserlerinde kullanılan teknikler arasında yer almaktadır. Auranın yiti-

mi ve aşınması durumu güncel sanat hareketleriyle kavramsal çerçevede konumlandırıla-

rak, nesnenin estetize edildiği bir boyuta taşınmıştır. 

Benjamin’in teknolojik yeniden üretilebilirlik çağında sanat eserinin etrafında kaybo-
lan “aura”yı incelemesi, dünyayı gezen ve milyonlarca ziyaretçiyi çeken, gişe rekorları 
kıran sanat sergilerini izah edemiyor gibi görünmektedir. Bu tür sergiler, orijinal sanat 
eserinin otantikliğini, kelimenin tam anlamıyla benzersiz bir satış noktası olarak başa-
rıyla pazarlanmaktadır (Dini, 2021, s. 63). 
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Marcel Duchamp’la başlayan hazır nesne serüveni, sanatın seyrini değiştirmiş, başka sanat-

sal eylem ve üslupların gelişimini sağlamıştır. Böylece estetik beğeniler, geleneksel üretim 

yöntemleri tekrar sorgulanır hale gelmiştir. Sanatçının nesnelere yüklediği kavramlarla 

sosyo kültürel ve felsefi konular sanatsal söylemlere dahil olmuştur. Nesneler derinleme-

sine kavrama indirgenmiştir. Sürekli tekrarlanabilen, kavramsal tanımı olan güncel dene-

yimlerde, sanat yapıtları tekillikten uzaktır. 

Benjamin, yeniden üretilen sanat yapıtını alkışlarken, aura yitimiyle meydana gelen derin-

lik kaybına karşılık yeni tekniklerin sağlayacağı bir tamalgı veya yeni bir algı derinliği elde 

edebileceğini düşünmüştür (Mollaer, 2007, s. 251).

Görsel 3. Anish Kapoor, Courtesy of Lisson Gallery Erişim: 13.08.2022. 
https://www.meer.com/en/59349-anish-kapoor 

Anish Kapoor’un eserlerinde malzeme belirli renk birliktelikleriyle bir araya gelerek daha 

simgesel hale gelmektedir. Sanatçının enstalasyonları ve heykellerinde ortaya çıkan geo-

metrik, iç ve dış bükey formlar ışığın etkisi ve yansımalarla farklı uzamların oluşumunu sağ-

lamaktadır. İzleyicinin de yansımalarla heykelinin içerisinde yer alması izleyici açısından da 

farklı bir aura oluşturmaktadır. Yanılsamalar, maddesellik, renk, form ve uzam  kavramları 

Anish Kapoor’un eserlerinde izlenmektedir. Sanatçı bu kavramlar aracılığıyla eserlerinde 

boşluk, doluluk ve zıtlıklara yer vermektedir. Daha minimal ve yalınlaşmış formlar eserin 

içeriğinde uzamla buluşarak mutlak öze ve özgürlüğe kavuşurlar. Çoğu zaman gökyüzü ve 

yeryüzünü birleştiren açık havada yer alan eserleri sınırları birleştiren realiteye dönüşürler. 

Sanatçının paslanmaz çelikle oluşturduğu geometrik ve yansıyan formu, galeri mekanında 

izleyici de içine alan yüzleşmelere, karşılaşmalara ve yansıtmalara da olanak sağlamakta-

dır. İzleyicinin de dahil olduğu deneyimlerin yaşanması ile sanatın ve izleyicinin bağının 

oluşmasıyla bir aura oluşumuna da olanak sağlanmaktadır (Görsel 3).

Erzen’in “Çoğul Estetik” adlı kitabında belirttiği gibi günümüz sanat ortamına yeni soluk 

getirecek sanatçı, güncel üretim teknikleriyle günümüz sanat ortamında kendi kimliğini 

ortaya koyan eser ve uygulamalarla gündeme gelebilmelidir.
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Sanat ya da sanatsal imge, genellikle reklam imgeleri gibi kullanılmaktadır; böyle bir 
dünyada sanatçı kırılgan ve gizemli bir estetik yaratamaz; endüstriyel dünyanın ko-
şullarında tutunabilecek, yaşayabilecek bir sanat yaratmak zorundadır. Bu da biçimin 
güzelliği temelinde değil, endüstriyel bir ortamda kendini gösterebilecek ve rekabet 
edebilecek iddia ve anlamlar taşıyan bir sanat olmalıdır (Erzen, 2011, s. 165). 

Görsel 4. Yayoi Kusama Erişim: 14.08.2022. https://l24.im/RT

Güncel söylemlerle, kavramsal altyapılı üretimlerde, izleyicinin zihninde kişiye özel algı de-

neyimleri yaşanmaktadır. Bireyin kendi deneyim ve algı birikimleri ile etkileşim kurulduğu 

vakit farklı  anlamlandırmalar mümkün olmaktadır. Farklı disiplinleri bir arada eserlerinde 

ortaya koyan Yayoi Kusama beneklerle bezenmiş mekan ve eserleriyle bilinmektedir. Çe-

şitlilik, renklilik ve birim tekrarlarının yer aldığı eserlerinde çoğaltmalarla varlık ve yokluk 

kavramları sorgulanmaktadır. Bir mekan içerisinde yer alan objelerin aynı renklerde ve 

beneklerle bezenmesi izleyicinin algısına yönelik farklılıklar oluşturmaktadır. Yatay, dikey 

ve eğik düzlemler üzerinde yer alan birim tekrarları ve renk algısı yüksekliklerin ve yüzey-

lerin tek bir pencerede algılanmasını sağlamaktadır. Sanatçı  içsel serüveniyle belleğindeki 

duygu birikimini dışavurmaktadır. Canlı renk tercihleri, büyüyüp küçülen birimler, optik ya-

nılsamaların yer aldığı benekler aracılığıyla Yayoi Kusama zihninde canlandırdıklarını dışa-

vurmaktadır. Yalın renkler ve sadeleşmiş formları aracılığıyla objeler ve figürlerdeki boyut 

kavramı daha minimal bir biçimde aktarılmıştır. Mekan, nesne ve birey arasındaki ilişkileri 

farklı boyutlarıyla ele alan sanatçının eserinde, sanat yapıtının aurası ile gündelik yaşam iç 

içe geçmiştir (Görsel 4). 

Lukacs’ın da belirttiği gibi alımlayıcının etki alanına giren bağdaşık ortamda biçim ve içeri-

ğin birlikteliği ile en yalın kavrama biçimi gerçekleşir. Kavrama biçiminde izleyicinin yaşan-

tısına dahil olan ön yaşantıları, deneyimleri ve sanat eseri ile karşılaşma anında edindikleri 

izlenimlerin birlikteliği  eserin öz yapısının kavranmasında etkili olmaktadır.

Yapıtın etkisi ise alımlayıcıyı, biçim dizgesine temel olan ve bu dizgeyi olanaklı kı-
lan bağdaşık ortamın yardımıyla yapıtın dünyasına sokar. Bu noktada biçim, içeriğe 
dönüşür. Alımlamaya ilişkin bu en yalın ve dolaysız bağıntının düşünce düzeyinde 
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doğru kavranabilmesi, bu bağıntının iki ayrı yönünün göz önünde tutulması koşuluna 
bağlıdır. Bu yönlerden biri, yaşantının (Erlebnis) tümüyle içeriksel nitelik taşıyan ya da 
içeriksel yanı ağır basan özyapısıdır (Lukacs, 2001, s. 11). 

Sanat eserinin nihai amacı, sunum şekli, kullanılan teknik ve yöntemlerin sanatçının de-

neyimiyle birleşmesi sonucu bir varoluş biçimi ortaya koymaktır. Günümüz sanatsal üre-

tim teknikleriyle disipliner bir yaklaşım içinde üretimlerde bulunan  sanatçı, Pop Art’ta ve 

Postmodern Sanat ta olduğu gibi orijinal eserlerin tekrarlarıyla öne çıkarken, eser biriciklik 

açısından önemini yitirerek izleyici açısından alımlanmasıyla ön plana geçmektedir. 

Benjamin, yeniden üretimin sanat eserlerinin aurasını aşındırdığını iddia eder: Mekanik ye-

niden üretim çağındaki sanat eseri, günümüz sanat tarihçilerinin iddia ettiği gibi ayrı, özerk 

bir alanda var olmak yerine, günlük yaşamın bir parçasıdır (Dini, 2021, s. 20).

Sanat ve teknoloji bağlamında ilerleme, teknolojinin sanata dahil olmasında kaçınılmaz 

olmuştur. Sanat yapıtının çoğaltılması ile sanatın biricikliği atmosferinden uzaklaşmış, be-

raberinde de yeni üretim teknikleri ile farklı ifade olanakları ve atmosferlerin oluşumunu 

sağlamıştır. Kişisel ve geleneksel sanatsal üretimler yerini çağdaş söylemlere bırakmıştır. 

Güncel üretim yöntemleri ve hızlı baskı teknikleri  Kavramsal Sanat, Video Art, Dijital Sa-

natlar ve Postmodernizm içerisinde yerini almıştır. Bourriaud’un da belirttiği gibi sana-

tın aurası günümüz sanatı içerisinde aura kavramının ilk bağlamında uzaklaşmıştır. Seyirci 

kendi aurasını, sanat eserinin kolektif bütünlüğüne dahil olarak, birebir deneyimleyerek 

gerçekleştirmektedir.

…Sanatçılarla ürünleri arasındaki ilişkiler, feed-back alanına doğru yönelmekte: Birkaç 
yıldır, ötekiyle ilişkinin barındırdığı çeşitli olasılıkları irdeleyen, insanları biraraya geti-
ren, şenlikli, kolektif ya da katılımcı sanatsal projeler giderek artıyor. Seyirciler, gitgide 
daha çok hesaba katılıyorlar. Sanki artık, “bir uzak”ın biricik ortaya çıkışı” olan sanatsal 
aura’yı seyirci yaratıyor: İmgenin karşısında kümelenen mikro-topluluk aura’nın kay-
nağı oluyor, “uzak”, güçlerini ona devreden  yapıtı çevrelemek üzere tam zamanında 
ortaya çıkıyor. Sanatın aura’sı, yapıtın temsil ettiği arka-dünyada ya da formun kendi-
sinde değil, yapıtın karşısında, sergilenmekle ürettiği geçici kolektif formun bağrında 
yer alıyor (Bourriaud, 2003, s. 98). 

Her şeyin tüketildiği günümüz sanatında, çağın gereklerine uygun anlayışlar yer almıştır. 

Bu nedenle aura kavramı etki boyutunu değiştirerek, güncel sanat hareketleri içerisinde 

karşımıza çıkmaktadır. Günümüz sanat eserleri izleyici açısından izleyici deneyimlerinin 

çeşitlenmesine, izleyicinin tüm duyularıyla sanatın atmosferine dahil olmasına olanak sağ-

lamaktadır. Sanat eseri ile yakın temas kurabilen ve etkileşim halinde olan sanatçı, gele-

neksel aura tanımını değiştirmektedir.
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Sonuç 

Farklılıklar sadece sanatsal üretim yöntemlerini değil, izleyicinin sanat eseri ile kurduğu 

etkileşimi de  zaman içerisinde değiştirmiştir. Geleneksel eserlerde izleyici eserle birebir   

bağ geliştirirken, çoğaltmaların sıklıkla yer aldığı sinemada daha kitlesel deneyimler ya-

şanmaktadır. 

Tüketimin arttığı, daha endüstriyelleşmeye dayalı Pop Art üslubunda ise hızlı üretim yön-

temlerine, çoğaltmaya, baskılara daha sık yer verilmiştir. Hızla üretilen ve çoğaltılan sanat 

yapıtları daha mekanik hale gelmiştir. Pop Art’ın içeriği ile “aura” kavramı daha çok sosyal 

bir misyona doğru yönelmiştir.

Alışılmış sergileme mekanlarının dışında karşılaşabildiğimiz eserler içerisinde sıklıkla nes-

neler yer almaktadır. Nesnelerin, mekanın aurasıyla birlikte değişmesi farklı estetik pratik-

lerin yaşanmasını sağlamaktadır. Klasik olanın başkalaşımı sanatçının deneyimi, eserin me-

kanı, uzamı ve kavramsal içeriğiyle birlikte algılanmaktadır. Alışılmışın dışında karşılaşılan 

deneyimler, yeniden yapılandırmalar ve kurgulamalar, içsel deneyimlerin aktarımı sonu-

cunda gerçekleşmektedir. Sanatçının içsel gözlemi ve estetik deneyimlerinin sonucunda, 

değer ve gizemini koruyan eserler izleyiciyle buluşmaktadır.

Günümüz Sanatında nesnelerin üretim yöntemleri, sergileme mekanları sanatın yönünü 

bambaşka bir yöne çevirmiştir. Duyusal olandan düşünsel eyleme doğru geçişle, sanatın 

üretim yöntemlerinin daha disipliner bir hale geldiği, birbiri içerisine geçtiği görülmekte-

dir. Sergilenebilirlik açısından yeni alternatifler, alımlayıcı ile sanat eseri arasındaki ölçüt-

leri değiştirdi. Eserler geleneksel ortamından ayrılarak gündelik yaşamın içine dahil oldu. 

Dolayısıyla sanat eserinin gelenekselleşen tanımı da başkalaşarak, Benjamin’in öngördüğü 

ve değerlendirdiği sanat anlayışı başlangıçtaki tanımından giderek uzaklaştı.

Sanat eserinin ritüel değeri günümüz güncel sanat üretim teknik ve üretim yöntemleriyle 

birlikte içerik ve malzemelerin gücüyle, kavramın temsiliyle birlikte algılanmaktadır. Aura 

tanımının temel prensiplerini taşımayan güncel eserler, aura kavramının tanımını yeniden 

biçimlendirmiştir. Alımlama biçiminin giderek değişmesi, yeniden üretimler, baskılar, tek-

rarlanan sanatsal eylem ve deneyimlerle sanat eserinin özel ritüeli ve gelenekselle olan 

bağlantısı kaybolmaktadır. Sanat eserleri eser oluşum evrelerini dışarıda bırakarak daha 

çok seyirciyle birebir temas kurmaktadır. Ses, ışık ve mekanla birebir deneyim yaşayan iz-

leyici sanat eserininin iç evrenine dahil olarak aurayı kendi yönüne çevirmektedir. Çağdaş 

Sanatın kolektif birlikteliğinde seyirci de kendi payını alarak, sanat eserinin serbest ortaklı-

ğında söz sahibi olmaktadır. Sanat eserinin kendi öz ritüeli, sanatçının eserini oluşturduğu 

büyülü ortamı önemini yitirerek, izleyici merkezli ortak bir aura kavramı oluşmaktadır.
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Öz: Kahvehaneler, kamusal alanda toplulukların sosyalleşme mekânı olarak ortaya çıkmış, 

zamanla kültürlerin önemli birer parçası haline gelmiştir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak süreç 

içerisinde kahve kültüründe değişimler yaşanmıştır. Yaşanan değişimlere rağmen insanların bir 

arada olma arzusu değişmemiş bu durum kahve mekânlarının varlıklarını uzun yıllar boyunca 

sürdürmesini sağlamıştır. Ancak bu mekânlar ilk dönemlerde bilinen kahvehaneler olmaktan 

çıkmış, yaşanan değişimleri mekânsal farklılıklar ile yansıtmıştır.

Araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanan bu çalışma, üçüncü dalga kahve mekân-

larında çok fonksiyonluluğun iç mekân tasarımını biçimlendirişini örnekler üzerinden incele-

mektedir. Kahve kültürünün tarihsel arka planının ve mekânsal karşılıklarının nitel araştırma 

yöntemleri kullanılarak kronolojik çerçevede ele alınmasının devamında, kahve akımlarından 

ve bu akımların mekânlarından bahsedilmiştir. Ankara ilinden seçilen farklı fonksiyonlara sahip 

üç adet üçüncü dalga kahve mekânının mekânsal analizi, çeşitli lejantlar, renk tabloları ve 

malzeme paftalarının kullanıldığı tablolar üzerinden yapılmıştır. Sonuç bölümünde teorik kısım 

ve mekânsal analizler ortak paydada ele alınarak değerlendirilmiştir.    
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Abstract: Coffeehouses have emerged as a place for socialization of communities in public spaces 

and have become an important part of cultures over time. Due to various reasons, there have been 

changes in coffee culture in the process. Despite the changes, people’s desire to be together has not 

changed. This stiuation has enabled coffee places to continue their existence for many years. However, 

these places ceased to be known coffeehouses in the early periods and reflected the changes with 

spatial differences.

This study examines the development of multifunctionality in the interior design of the third wave coffee 

spaces through examples. Following of the chronological discussion of the historical background 

and spatial equivalents of coffee culture, the research methods are explained and later the coffee 

movements and their spaces were examined. The spatial analysis of three third wave coffee spaces 

with different functions selected from Ankara province was made on the basis of tables using various 

legends, color tables and material sheets. In the conclusion section, the theoretical part and spatial 

analyses were evaluated by considering the common denominator.

Keywords: Coffee, Coffeehouse, Office Cafe, Book Cafe, Interior.
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Giriş

Kahve, bulunduğu ilk dönemden beri Türk kültürü de dâhil olmak üzere birçok farklı kül-

türde kendine yer bulan bir içecek olmuştur. Osmanlı tarihinde ilk olarak saray ve çevre-

sindeki seçkin kesim tarafından tüketilmeye başlayan kahve, zamanla halk tarafından da 

kullanılmış ve kendine ait bir kültür oluşturmuştur (Ayalp, 2008, s. 1).  Kahvenin toplumsal 

yaşamdaki etkinliğinin artmaya başlaması ile birlikte kahve içimi evlerin dışına taşınmış ve 

kentsel yaşamda birçok alanda kahve kültürünün etkisi ortaya çıkmıştır. 

İnsanlar zamanla bu içecek aracılığıyla sosyalleşmeye başlamış ve 16. yüzyılda Anado-

lu’nun ilk kamusal mekânları olarak kahvehaneler ortaya çıkmıştır (Çağlayan, 2012, s. 95). 

İlk dönemlerinde sadece kahve içilen tüketim alanları olan kahvehaneler zaman içerisinde 

sohbet etme, dinlenme, haberleşme ve bilgi edinme mekânı olarak toplumsal ihtiyaçlara 

cevap vermiştir. Böylelikle kahvehaneler halkın büyük bir kesimi için ev ve iş yerleri dışında 

en çok vakit geçirdikleri mekânlar haline gelmiştir.

Osmanlı askerinin gittiği her yere beraberinde kahveyi de götürmesi, kahvenin yayılmasına 

ve kahve kültürünün gittikçe yerleşmesine neden olmuştur (Heise, 2001). Ancak kahve 

içme mekânında kahve ile birlikte zararlı ürün kullanımı ve kullanıcılar arasında yapılan 

sohbetlerin içeriği nedeniyle kahvehanelere karşı çıkan bir kesim oluşmuş, bu nedenle 

kahve kullanımı ve kahvehaneler zaman zaman yasaklanmıştır.

Kahve mekânlarının yasaklanmasına rağmen, kahvenin halk arasındaki kullanımının devam 

etmesi nedeniyle bu yasaklar uzun sürmemiş ve bir süre sonra tamamen kalkmıştır (Kılıç, 

2001, s. 2).  Zaman içerisinde kahve tüketimi kitlesel bir tüketim anlayışına, kahve de top-

lumsal bir içeceğe dönüşmüştür (Şahbaz, 2007, s. 43). Yayılan kahve kültürüne bağlı olarak 

öncelikle İstanbul’da, ardından ülkenin çeşitli yerlerinde, kasaba ve köylerde küçük ya da 

büyük ölçekli kahvehaneler oluşmuştur.

Dönemin ihtiyaçlarının ve tüketici davranışlarının değişmesi, kahvenin üretim, tüketim ve 

sunum süreçlerinde değişim yaratmıştır. Karşılaşılan değişiklikler kahve tüketiminde yeni 

ve daha verimli bir yaklaşım ihtiyacını oluşturmuş, bunun sonucunda da kahve akımları or-

taya çıkmıştır (Kayasu, 2017, s. 135). Bu kahve akımları birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü 

dalga kahve akımları olarak isimlendirilmiştir.

Birinci dalga kahve akımında kahve sadece uyarıcı bir içecek olarak görülmüştür. Kahve-

nin kalitesi tüketici tarafından önemsenmediği için vakumlu poşetlerde pratik kullanıma 

uygun, ekonomik kahveler üretilmiştir (Kayasu, 2017, s. 136-140).  Bu kahve akımı kahve 

kullanımını yaymak için ortaya çıkmıştır. İnsanlarda kahve tüketimini artırırken, kahveye her 

an her yerde ulaşabilme imkânı oluşturmuştur.

Tüketicinin kahve hakkında bilinçlenmeye başlaması ile birlikte kaliteli kahve içme ve içer-

ken haz alma beklentisi oluşmuştur. Birinci dalga kahvenin bu noktada yetersiz kalması 

üzerine ona bir tepki ve alternatif olarak ikinci dalga kahve akımı ortaya çıkmıştır (Tüzün, 
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2018, s. 24). İkinci dalga kahve akımının farkı kahve içme deneyimini keyifli kılan mekân-

ların varlığıdır. Bu kahve içme mekânları markalaşmış, bir iş modeli olarak görülen işlet-

melerdir.

Üçüncü dalga kahve akımında ise hem tüketici hem üretici kahvenin tadına oldukça hâkim 

konumdadır. Tüketicilerin ne içtiğine ve içtiği kahvenin nerede üretildiğine dikkat etmesi 

bu akımın simgesel özelliklerindendir (Tüzün, 2018, s. 26-27). Üçüncü dalga kahve içme 

mekânları, kahvenin demlenme sürecinin ve kalitesinin yanında, mekânsal özellikleri ve 

kullanıcı nitelikleri ile kahve içme alışkanlığında sembolik ve sosyokültürel farklılıklar oluş-

turmuştur.

Tarihsel süreci incelendiğinde kahvehaneler 450 yıl gibi bir zaman diliminden beri sosyal 

hayatta varlığını sürdürmektedir. Ancak günümüzde yaşam şartları, insan ihtiyaçları, tekno-

loji gibi pek çok alanda yaşanan değişim iç mekân tasarımlarında da zorunlu bir dönüşümü 

beraberinde getirmiştir. İnsanların kendilerini daha rahat hissettiği bir mekânda ortaklaşa 

çalışma isteği, yeni iş alanların ortaya çıkışı ve yeni nesil çalışma sistemlerinin oluşması 

gibi unsurlar birleştiğinde kahve içme mekânlarına birçok fonksiyonun eklenmesi de ka-

çınılmaz hale gelmiştir.

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, yeni nesil kahvecilerde kahve tüketim alanlarında yaşanan değişimi 

ve bu alanlara eklenen fonksiyonların mekânsal karşılıklarını incelemektir. 

Bu amaç doğrultusunda çalışmanın birinci bölümünde kahve kültürünün doğuşu, kahve 

mekânlarının ortaya çıkışı ve kahve akımlarının değişen mekân anlayışları ele alınacaktır.

Çalışmanın ikinci bölümünde iç mekân tasarımlarında görülen çok fonksiyonluluk, esnek 

tasarımlar, birbirlerini destekleyen alanların ortak kurgulanması gibi mekânsal dönüşümler 

dünyadan ve Türkiye’den örneklerle aktarılacaktır.

Çalışmanın son bölümünde Ankara ilinden, kapsam ve sınırlılık bölümünde belirtilen ölçüt-

ler çerçevesinde seçilen örnek mekânlar yerinde incelenecek, mekânsal organizasyon ve 

iç mekânı oluşturan diğer unsurların analizlerine yer verilecektir.

Kapsam ve Sınırlılıklar 

Bu çalışma kapsamında günümüzde Ankara’da faaliyeti devam eden üçüncü dalga kahve-

cilerin mekânsal analizleri yapılmıştır. İncelenen örnekler için sınırlayıcı ilk özellik kahve 

tüketiminin yanında eklenen fonksiyonun her biri için farklılık göstermesi olmuştur. Farklı 

işlevler üzerinde yapılan analizlerin çeşitlilik göstermesi nedeni ile bu durumun mekânsal 

dönüşümü açıklarken daha faydalı olduğu görülmüştür.
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Çalışmanın incelenen üç örneklemi kullanıcı profilinin ve ulaşım imkânlarının benzer oldu-

ğu lokasyonlarda bulunan işletmelerden seçilmiştir. Bu doğrultuda üç mekân da Ankara ili 

Çankaya ilçesinde bulunmaktadır.

Çalışmada yer alan ve mekânsal organizasyon analizi yapılan mekânlar tamamen bilimsel 

amaçlarla incelenmiş olup işletme sahiplerinden gerekli izinler alınmış, makalede bulun-

mak istemeyen işletmecilerin mekânları çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. Bu doğrultu-

da ilk mekân, ofis kafe özelliği bulunan bir mekândır. İkinci olarak kitap kafe örneği ve son 

olarak bir sanat galerisi kafe örneği üzerinden iki aşamalı analizler gerçekleştirilecektir.

Yöntem

Çalışmanın yöntemi iki aşamalı olup gözlem yöntemi ile konuyla ilgili doğrudan ve dolay-

lı olarak bilgi veren doküman analizini içermektedir. Doküman analizi çalışmanın amacı 

doğrultusunda ‘kahve kültürü’, ‘kahve akımları’ ve ‘kahve mekânları’ üzerinde yoğunlaşan 

akademik veri tabanlarındaki çalışmaları kapsamaktadır.

Literatürde kahve kültürü, kahve akımları, kahve tüketim mekânları ile ilgili çeşitli tezlere, 

makalelere, çevrimiçi yazılara ve kitaplara ulaşılmıştır. Ulaşılan bu kaynaklar kahve kültü-

rünün oluşumu aşamasındaki tarihsel alt yapıya ışık tutanlar ile sosyal hayat ve kahvehane 

etkileşiminin oluşum sürecini açıklamaya katkıda bulunanlar olarak sınıflandırılmıştır.

Literatürde kahvehanelerin zaman içerisinde mekânsal karşılıklarının değişimi ve yeni ne-

sil kahve akımlarının mekânlarına ait çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmada ele 

alınan çok fonksiyonluluğun mekânsal yansımalarına dair örneklem incelemesi yapılmış 

herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.

Çalışmanın örneklemleri olarak seçilen, Ankara ili Çankaya ilçesi lokasyonundaki üç farklı 

fonksiyona sahip üçüncü dalga kahve mekânındaki gözlem değerlendirmesi sonucu iki 

aşamalı analiz yapılmıştır. Analizin ilk aşaması kafe planlarının yerinde ölçüler alınarak 

çıkarılması ve lejantlarla giriş, satış alanı, çalışma alanı, toplantı odaları, kütüphane gibi 

alanların belirlenmesine yöneliktir. Analizin ikinci aşamasında iç mekanı oluşturan unsur-

lar; renk (sıcak renkler ve soğuk renk armonileri vb. gibi), aydınlatma (iç mekânda kulla-

nılan doğal ve yapay aydınlatma türleri), malzeme-doku (iç mekânda kullanılan malzeme 

çeşitliliği), hareketli ve sabit donatılar (yüklenen fonksiyonların ihtiyaçlarının karşılanması 

açısından nasıl tercihler yapıldığı) tablolaştırılarak incelenmiştir.

Kahve Tüketim Mekânlarının Tarihsel Arka Planı

Kahve, tarihsel perspektif içinden bakıldığında Kahire’den Suriye’ye, oradan da İstanbul’a 

ulaşmıştır (Hattox, 1998, s. 24). Kahvenin 16.yüzyılın sonlarına doğru Anadolu’nun toplum 

yaşantısına dâhil olduğu, bir meyve olmaktan çıkarak ticari bir ürün ve sosyal bir içecek 

olarak benimsendiği görülmektedir  (Çağlayan, 2012, s. 99). Kahve içmenin yaygınlaşması 

üzerine kahvenin hazır olarak sunulması ve satılması yeni bir kurum olarak kahvehaneleri 
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ortaya çıkarmıştır. “Bu yeni içecek, toplumsal çevreye ve döneme göre farklı biçimlerde 

algılandı. Ama her durumda, yeni toplumsal ilişkiler kurulmasına katkıda bulundu.” (Tuch-

scherer, 1999, s. 103).

Kahvehaneler kahve içimini eğlenceli bir hale getirmiştir. Kahvenin kolay bir şekilde evlere 

ulaşmasına rağmen, kullanıcılar tarafından kahvehanelerin sık tercih edilen sosyal mekân-

lar olmasının temelinde de insanların bir arada olma arzusu yatmaktadır (Görsel 1).

Görsel 1. Geleneksel Türk Kahvesinden Bir Görünüm, 19.yy. Türk Kahvesi Derneği. 
Erişim: 02.12.2021. https://tinyurl.com/y97ydngh

Osmanlı döneminde İstanbul’da ilk kahvehanenin açılması bir geleneğin temelinin de atıl-

masını sağlamıştır. O tarihe kadar cami gibi toplumsal alanlarda şekillenen sosyal ilişkiler, 

artık yeni bir mekânda şekillenmeye başlamıştır. Kahvehaneler sadece ilişkileri şekillendir-

memiş, aynı zamanda çevresindeki yapıları da şekillendirmiştir. Başlangıçta cami yanında 

konumlandırılan kahvehaneler zamanla camiden bağımsız hale gelmiş, çarşı ve pazarı ken-

di çevresinde şekillendirmeye başlamıştır.

Kahvehanelerin en basit yapılı olanları, başka fonksiyonlara hizmet etmeden sadece kahve 

yapıp satma amacı ile açılan, küçük ölçekli bir dükkân ya da bir dükkânın köşesinde bulu-

nan seyyar tezgâhlardır (Hattox, 1998, s. 70-71) (Görsel 2). Bu mekânların günümüzdeki 

karşılığı çarşılarda esnafa hizmet veren çay ocaklarıdır.

Görsel 2. (solda) Sokak Kahvecisi, Abdullah Biraderler, yak. 1860. Türk Kahvesi Derneği. 
Erişim: 02.12.2021. https://tinyurl.com/y6wbmeje

(sağda) Bir İstanbul Kahvecisi Dünya Bizim. Erişim:2.12.2021. https://tinyurl.com/ycoazmn9
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Müşteri ağırlama anlayışı ile çalışan kahvehaneler ise 18.yüzyılda Osmanlı’da şehirlerle 

bütünleşmiş mekânlar olarak yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu mekânlar, yönetim tarafından 

kahveden alınan verginin düşürülmesi gibi kararlar ile desteklenmiştir (Çağlayan, 2012, s. 

104). Böylece kahve sadece saray ve çevresindeki seçkin kesimin tüketebildiği bir ürün 

değil, halkın da tüketebileceği bir ürün olmuştur ve kahvehaneler sosyal ve kamusal bir 

mekân olarak etkinliğini artırmıştır.

Kahvehanelerin yaygınlaşması ile birlikte bu mekânlar etkileşimin yoğun olduğu, ticaret, 

eğitim, sanat gibi konularda fikir alışverişinin yapıldığı mekânlar haline gelmiştir. Müşteri 

artırma politikası olarak buralarda tavla, satranç gibi oyunların yanında, meddah gösterileri 

de yapılmaya başlamış ve müzik grupları da bu mekânlarda kendine yer bulmuştur (Görsel 

3).

Okuma yazma oranının düşük olduğu dönemlerde kahvehanede toplu olarak okunan ga-

zete, haberleşme amacıyla açılan radyo gibi iletişim araçlarının varlığı kahvehaneye kamu-

oyu oluşturma işlevi de yüklemiştir. Böylelikle kahvehaneler toplumsal yapının ayrılmaz bir 

sosyalleşme mekânı olarak günümüze kadar gelmiştir.

Görsel 3. Berggren’in Objektifinden Kahvehanede Tavla Oynayanlar ve Seyircileri, 1875
Türk Kahvesi Derneği. Erişim: 02.12.2021. https://tinyurl.com/y95kpzjm

16. yüzyıldan günümüze gelen bu tarihsel aktarım içerisinde, kahve tüketim alışkanlık-

larının değiştiğini görmek mümkündür. Zaman içerisinde kahve tüketim alışkanlıklarında 

yaşanan bu değişimler kahve akımlarının oluşmasının altında yatan neden olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Birinci dalga, ikinci dalga ve üçüncü dalga olarak kategorize edilen bu kahve 

akımları sıradaki bölümde ele alınacaktır.
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Birinci Dalga Kahve Akımı

Kökeni 1800’lere kadar giden bu dalga akımı, Amerika’nın iç savaş döneminde oldukça 

yaygın görülmektedir ancak bugünkü hazır çözülebilir kahvelerin geliştirilmesinin 1930’ları 

bulduğu görülmektedir (Gürsoy, 2005). Bu dönemde kahve endüstriyel yollarla işlenmekte 

ve içine katılan kimyasallar ile içime hazır kolay kahveler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu akımda kullanıcı kahveye kolay yolla ve ekonomik bir şekilde ulaşmaktadır. Kahvenin 

pratikliği ve günlük yaşamda yer edinmesi ön plana çıkmaktadır. Bu akımda kahvenin ha-

zırlanması zaman almaz ve kahve her mekânda tüketime hazır olarak pazarlanır. Ürüne 

market raflarında kolay bir şekilde ulaşabilen tüketiciler, kahveden sadece kafeinin uyarıcı 

etkisini beklemektedir, tat olarak seçici değildir.

Görsel 4. (solda) Nescafe’nin Hızlı Kahveyi Vurgulayan Reklam Afişi,1952 Pinterest. 
Erişim: 24.12.2021. https://tinyurl.com/ybr2qg3y

(sağda) Nescafe’nin Hızlı Kahveyi Vurgulayan Reklam Afişi,1954 Pinterest. 
Erişim: 24.12.2021. https://tinyurl.com/yc3rlba2

Vakumlu poşetlerin ortaya çıkması ve poşetin içindeki havanın dışarı ile temasının kesilme-

si sayesinde kahvenin uzun süre bayatlamadan kalması, kahveyi lokal bir üründen endüstri-

yel bir ürüne çevirmiştir. Böylelikle Folgers, Maxwell House, Nescafe, Jacobs gibi markalar 

birinci dalga akımının temsilcileri olarak ortaya çıkmıştır (Hidayetoğlu, 2017).

Birinci dalga kahve akımında kahveyi istenilen her yerde tüketebilme anlayışı ön planda 

olduğu için mekânsal olarak bir sınırlaması bulunmamaktadır. Pazarlamacılar da kahvenin 

bu özelliğini oldukça iyi kullanmaktadır. Maxwell House’un reklam afişlerinde her mekânda 

kahve içilebilirliğine dikkat çeken tasarımlar bulunmaktadır (Görsel 5).
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Görsel 5. Maxwell House’un Reklam Afişleri
(solda) ) Pinterest. Erişim:24.12.2021. https://tinyurl.com/ybk7x9ep
(ortada) Pinterest. Erişim:24.12.2021. https://tinyurl.com/y7hzvvug
(sağda) Pinterest. Erişim:24.12.2021. https://tinyurl.com/y7zosqkr

Bu dalga akımının temsilcilerinden Jacobs’un kurucusu Johann Jacobs’un Bremen’de açtı-

ğı ve kahve, çikolata, bisküvi satışı yaptığı dükkânı, taze kahve servisi yapması ve kahvenin 

kokusunun müşteriyi doğrudan mekâna çağırması gibi özellikler ile kısa sürede adından 

söz ettirmiştir (Görsel 6)

Görsel 6. Johann Jabobs’un Bremen’deki Kahve Dükkanı Ofix Blog. Erişim: 24.12.2021. 
https://tinyurl.com/yd9x5leo

Gelişen teknoloji ile birleşen birinci dalga kahve akımının kahveye her yerde ulaşabilme 

özelliği kahve barlarını ortaya çıkarmıştır.  Günümüzde hastanelerde, iş yerlerinde, kafe-

teryalarda, benzin istasyonlarında sık sık kullanılan bu aletler birinci dalga kahve akımının 

sosyal yaşamdaki modern tipolojisidir. Bünyesinde kahve bardağı, sıcak su, şeker ve karıştı-

rıcı gibi kahvenin tüketimindeki temel gereksinimleri bulunduran bu makinalar (Görsel 7), 

tüketiciye kahveye her an ulaşabilme imkanı sunmaktadır.
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Görsel 7. Kahve Barlarına Örnek Görseller
(solda) Gastronomi Turkey. Erişim: 24.12.2021. https://tinyurl.com/ybcowf5j
(sağda) Clipartist Reklam. Erişim: 24.12.2021. https://tinyurl.com/y77rpwso

İkinci Dalga Kahve Akımı

Birinci dalgadaki hızlı ulaşılabilirlik sayesinde kahve geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşma-

ya başlamıştır. 1960larda kahveye artık zanaat gözüyle bakılmaya başlanmış ve kullanıcı 

kahvenin nereden geldiği, nasıl kavrulduğu gibi noktalara da dikkat etmeye başlamıştır. 

Kullanıcılar için tutku haline gelen kahvenin tadı ön plana çıkmış ve kaliteli kahve üretimi 

başlamıştır (Görsel 8).

Görsel 8. Starbuck’ın Kahve’ye Nitelik Yükleyen Afiş Tasarımı
Pinterest. Erişim: 24.12.2021. https://tinyurl.com/yaavexe7

Bu dalga akımında kahve zincirleri kurulmuş ve sayıca çoğalmış, kahve ticareti sayesinde 

ülke ekonomilerinde büyüme meydana gelmiştir (Özdamla Akkaya, 2019, s. 18). Bu kahve 

akımının temsilcileri Starbucks, Gloria Jeans, Caribou Coffee, Caffè Nero gibi şirketlerdir 

(Baruönü Latif ve Örs, 2018, s. 152). Bu markaların başarısının altında yatan restoranlara 

kahve çekirdeği satan bir markadan ziyade Avrupa modelinde kahve içme mekânlarına 

sahip zincir kahveciler olmalarıdır (Görsel 9).
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Görsel 9. İlk Starbucks’dan Cephe ve İç Mekân Görselleri,1971, Seattle
(Solda) Starbucks Stories & News. Erişim: 24.12.2021. https://tinyurl.com/ybac9jst

(sağda) History Link.org. Erişim: 24.12.2021. https://tinyurl.com/ybdknop2

İkinci dalga akımında markalar, farklı kahve türleri ve deneyimler sunmaktadır. Şehrin hatta 

dünyanın farklı yerlerinde konumlandırılmış bu mekânlar turistler için birer tanıdık du-

raktır. Bu zincir markalar kahve makinası teknolojisi ve bilgi iletişim teknolojisi sayesinde 

standartlaşmış bir şekilde çalışabilir. Bu standart kaliteyi iç mekânda da yakalamak isteyen 

yetkililer tek tip bir atmosfer yaratan tasarımları takip ederler. Aynı renkler, aynı plan dü-

zenleri, aynı tip oturma birimleri ya da masalar ile bu homojen tasarımı sürdürürler.

Üçüncü Dalga Kahve Akımı

Üçüncü dalga kahve akımında kahve çekirdeğinin kalitesi, hangi ülkeden geldiği, nasıl ye-

tiştiği gibi tüm süreçler tüketici tarafından takip edilebilir bir netliktedir. Bu kahve akımını 

kendinden önceki kahvelerden ayıran temel özellik tüketim bağlamındaki farklılıklardır. 

Artık kahvenin farklı demlenme yöntemleri ile yaratıcılığı ve tadı konuşulmaktadır. 

Birinci dalgayı yönlendiren hazır kahve endüstrisiyken; ikinci dalga kahve akımı, yükselen 

pazarlama trendleri ve sosyalleşmeyi hedeflemektedir. Üçüncü dalga kahve akımında ise 

kahvenin kendisi ön plandadır (Tolga, 2017, s. 47). Üçüncü dalga kahve akımında, ikinci 

dalga kahve akımındaki global markaların yaklaşımından farklı olarak müşteri ile kurulan 

sıcak bir iletişim vardır. Müşteriyi kahve konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan bu akımın 

tüketiciye yaklaşımı daha samimidir.

Üçüncü dalga kahve akımında, tüketicileri cezbetmek için iç mekân tasarımında modern ve 

estetik tasarım kaygısı bulunmaktadır. Bu yaklaşım, hikâyesi ve konsepti olan butik mekân-

ları oluşturmaktadır. Çekici ve modern iç mekân tasarımları, konforlu oturma birimleri ve 

rahat bir atmosfer ile çoğunda bulunan ücretsiz internet kullanım hakkı mekânların ge-

nel özelliklerindendir. İç mekânda konumlandırılan bitkiler, sergilenen objeler ve tasarım 

ürünler bir bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Bu yeni dalga kahveye saygı, içecek ha-

zırlama sürecine dâhil olma, ekipmana aşinalık ve tüm bunları çevreleyen bir sosyalleşme 

alanı ortaya çıkarmaktadır (Görsel 10).
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Görsel 10. Üçüncü Dalga Kahve Mekânlarında Konsept İç Mekân Tasarımı Örnek Görselleri
(solda) Bilkent Post. Erişim: 24.12.2021. https://tinyurl.com/2636hq84

(sağda) Pinterest. Erişim: 24.12.2021. https://tinyurl.com/ybbt85j3

Üçüncü Dalga Kahve Mekanlarında Ortak Alan Kurgulaması, Çok Fonksi-

yonluluk ve Esnek Tasarım Yaklaşımları

Teknolojinin, yaşam şartlarının, çalışma biçimlerinin ve bunların beraberinde birçok olgu-

nun değişmesi sosyal yaşamda, insan ilişkilerinde ve buna bağlı olarak iç mekân tasarımla-

rında dönüşümlere neden olmuştur. İnsanlar standartlaşan çalışma alanlarında bulunmak 

yerine bir arada bulundukları mekânları tercih etmeye yönelmiştir. 

Ortak bir paylaşımda bulunarak, belirsiz sürelerde kullanabilecekleri mekânları arayan 

kullanıcılar, üçüncü nesil kahve mekânlarındaki samimi ortam, kullanıcı dostu yaklaşımla 

tasarlanan iç mekânlar, internet ve elektrik kullanımının sınırsız olması gibi nedenlerle bu 

mekânları tercih etmeye başlamıştır.

Ancak bu şekilde bir kullanım sistemi hem kafe sahipleri için hem de kullanıcılar için 

her zaman ideal değildir. Üçüncü dalga kahve mekânları butik kafeler oldukları için daha 

küçük ölçeklidir ve kısıtlı oturma alanları bulunan mekânlarda tek kullanıcının uzun süre 

bulunması kafe sahipleri için bir noktada rahatsız edici olmaya başlamıştır. Bunun üzerine 

saat kısıtlaması ya da ek içecek siparişi gibi uygulamalara geçilmesi de kullanıcı profili 

açısından problem yaratmıştır (Tunç ve Sevinç Kayıhan, 2018, s. 232).

Bu sıkıntılar yan fonksiyonlar olarak farklı yapı işlevlerini gündeme getirmiştir. Bunun so-

nucunda işletme sahipleri, mekânları bölerek bu yan fonksiyonlar ile mekânları daha esnek 

ve çeşitlenebilir olarak tasarlatmaya başlamıştır. Böylelikle üçüncü nesil kahve mekânı-

nın rahatlığı ve ekipmanları kullanıcılar için üretkenlik ve çalışma alanı olmaya başlamış, 

mekânlar arasındaki çizgi giderek silinmiştir (Taylor, 2016). İstediği yerde, istediği zaman 

çalışma fikri ile insanlar daha esnek çalışma mekânları tercih etmeye başlamıştır. Toplumla 

beraber çalışma, beraber sosyalleşme isteği kahve içme alışkanlığı olan kesim tarafından 

ofis-kafe, kitap-kafe gibi mekânların oluşumunu desteklemiştir. Makalenin bu bölümünde, 

dünyadan ve Türkiye’den seçilen bazı ofis kafe, kitap kafe ve sanat galerisi kafe örnekleri 

üzerinden incelemeler yapılmaktadır.
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Üçüncü dalga kahve mekânları ve eklenen fonksiyonlar bağlamında ofis kafe örneği olarak 

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan The Office Coffee Shop verilebilmektedir. İşlet-

menin sahipleri Mike ve Brooke Keith, tüm sektörlerden profesyoneller için kahve içe-

rek işlerini halledebilecekleri, toplantıları için tüm ofis olanaklarını bulunduran, günlük 

işlerini halledebilmeleri için rahat bir ortam sunmaktadır. Bağımsız çalışanların da ortak 

alan arkadaşlığından uzak kalmamaları ve canlı atmosferde çalışabilmeleri için bu mekânı 

oluşturmuşlardır.

The Office Coffee Shop’un iç mekân organizasyonu kullanıcı ihtiyaçlarının derinlemesine 

analiz edilmesi sonrasında oluşturulmuştur ve kahve barı, ortak çalışma alanları, konferans 

salonu, özel ofisler, toplantı salonları (Görsel 11) gibi mekân organizasyonlarının yanında; 

faks ve kopyalama, ses ve görüntü ekipmanı, profesyonel e-posta ve ücretsiz internet hiz-

metlerini birleştirmektedir.

Görsel 11. The Office Coffee Shop Toplantı Alanları Organizasyon Şeması
The Office Coffee Shop. Erişim: 04.01.2022. https://tinyurl.com/ydf7s7b5

Görsel 12. The Office Coffee Shop Kahve Barı ve Sesli Çalışma Alanı
 (solda) Home Architecture Design. Erişim: 04.01.2022. https://tinyurl.com/y5qvpg89

(sağda) The Office Coffee Shop. Erişim: 04.01.2022. https://tinyurl.com/ydf7s7b5

Girişte yer alan kahve barının çevresinde bulunan masalar sesli ve grup çalışma alanlarını 

barındırmaktadır. Masaların esnek şekilde yer değiştirilebilir olması sayesinde bireysel kul-

lanıcılar için ayrılabilir, grup zamanında bir araya getirilebilir alanlar oluşturulabilmektedir 

(Görsel 12) . Diğer bölümlere ise sesli çalışma alanında bulunan kapıdan geçiş yapılmak-

tadır.
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Çok fonksiyonlu yeni nesil kahve mekanları bağlamında kitap kafe örneği olarak İstanbul 

Nişantaşı’ndaki M.O.C Kafe incelenmektedir. Kafenin kurucusu Sam Çeviköz, Avustralya’da 

baristalık eğitimi almıştır ve Türkiye’de de kafelerinde çeşitli eğitimler vererek üçüncü dal-

ga kahveciliği geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir (Çeviköz, b.t.). Kafenin tasarımı 

için Avustralya’daki benzerlerine oldukça yakın bir konsept belirlenmiştir.

Rahat bir ortamda kaliteli bir kahve eşliğinde çalışılabilmesi amacıyla tasarlanan mekânın 

bir duvarı kitaplık olarak tasarlanmıştır. Kullanıcılar buradan istedikleri kitaba erişim sağla-

yabilmektedirler. Giriş kat ve asma kattan oluşan mekânda, giriş katta kahve barı ve kahve 

demleme ile ilgili aparatların dekoratif olarak kullanıldığı görülmektedir. Asma katta ise 

daha çok çalışma amaçlı oturma birimleri bulunmaktadır (Görsel 13).

Görsel 13. MOC, Nişantaşı, İstanbul İç Mekân Görüntüleri
Zomato. Erişim:26.12.2021. https://tinyurl.com/22dchdfu

Slovakya’da bulunan DOT. Contemporary Art Gallery  & Espresso Bar, sanat galerisi ve kafe 

örneği bağlamında makalede ele alınan örneklemdir. Sanat galerileri ile galeri mekânlarını 

gezmeye vakit bulamayan kullanıcılar arasındaki kopukluğu gidermek, bir kahve eşliğinde 

sanat galerisi gezme imkânı sunmak, az bilinen sanatçıların tanıtımını gerçekleştirmek gibi 

amaçlar ile hizmet veren işletme bağımsız çalışanlar ve resmi olmayan toplantılar için 

kullanıcılara mekân imkânı sunmaktadır.

Konsept sanatın en iyilerini, kaliteli kahveyi ve sanat etkinliklerini birleştirmeyi amaçlayarak 

oluşturulan bu mekân iki katlıdır. Giriş katında espresso bar bulunmaktadır, bu mekânın 

duvarlarında sergilenen eserler çoğunlukla satılıktır. Açık renk zemin ve duvar malzeme-

lerinin kullanıldığı mekânda, mentol yeşili mobilya tercihleri ile canlılık katılmıştır. Duvar 

yüzeylerinde kullanılan mobilya kesitleri, üzerinde sergilenen sanat eserlerinin etkileyicili-

ğini artırmıştır (Görsel 14).
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Görsel 14. DOT. Contemporary Art Gallery  & Espresso Bar Kafe Bölümü İç Mekan Görüntüsü
Welcome to Bratislava. Erişim: 4.01.2022. https://tinyurl.com/yczzkd23

Görsel 15. DOT. Contemporary Art Gallery & Espresso Bar Galeri Bölümü İç Mekan Görüntüsü
Welcome to Bratislava. Erişim: 4.01.2022. https://tinyurl.com/yczzkd23

Kahve alanından bodrum kotuna inilen merdiven galerilere açılmaktadır. Burada iki adet 

sergi odası bulunmaktadır. Sergi odaları beyaz duvar boyası ile sanat eserini ön plana çı-

karacak sadeliktedir. Ray spot aydınlatma elemanının tercih edilmesi ile eserlere yapılacak 

vurgunun ayarlanılabilir olması sağlanmıştır (Görsel 15).
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Ankara İli Bağlamında Örnek Mekân Analizleri

1. Ofis Kafe Örneği

Tablo 1. Ofis Kafe Kurumsal Kimlik ve Mekânsal Organizasyon Analizi

K
im

li
k Lokasyon: Çankaya/Ankara

İş
le

yi
ş

İşletmenin kuruluş amacı kullanıcılara çalışma özgürlüğü sunabilmektir. Bir ofis ve 

kafenin birleşimi profesyonel bir şekilde hem çalışanlara, hem öğrenci kitlesine 

hitap edecek şekilde sunulmaktadır. Farklı çalışma ihtiyaçlarına cevap verebilmek 

için alternatif seçenekler bulunmaktadır. Sesli-sessiz salonlar, tek kişilik kabinler, 

toplantı salonları gibi farklı mekânlar için randevu ile saatlik veya günlük kiralama 

seçenekleri bulunmaktadır. Genel alanlarda kullanım için giriş ücreti verilmekte ve 

kullanıcılar ilk kahvelerini ücretsiz olarak alabilmektedir.

M
ek

ân
sa

l 
O

rg
an

iz
as

yo
n

(Yazar tarafından üretilmiştir.)

Ofis kafe için mekânsal organizasyon analizi yaparken, motivasyon ve konsantrasyonu 

artırmaya yönelik bir yaklaşım ile tasarlandığını söylemek mümkündür. Girişe yakın bölümde 

konumlandırılmış kahve satış barı, tüm bölümlere hakim konumdadır. Giriş holünün karşısında 

sesli-serbest çalışma alanı, kahve barının karşısında amfi tiyatro düzeninde oturma-dinlenme 

alanları vardır. Barın yanında kitap rafları ve daha serbest oturma birimleri ile kitap okuma 

köşesi bulunmaktadır. Bu alanlar giriş esnasında, sipariş verirken ya da dinlenme molalarında 

oluşabilecek sesin çalışma mekânlarına ulaşmasını engellemek için çalışma bölümlerinden 

bağımsız tasarlanmıştır. Koridor hattında takip eden bölüm sessiz çalışma alanıdır. Burada 

toplantı odası kabinleri, grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar için farklı boyutlarda masalarla 

tasarlanmış alanlar bulunmaktadır. Koridor hattının sonunda ıslak hacimler, aroma terapi 

odası, beyin fırtınası odası ve toplantı odası bulunmaktadır. Çalışma mekânlarında pencere 

önlerinde sabit masa düzeni, orta alanda work-station çalışma alanları bulunmaktadır. Tek 

kişilik kabinler kolonların arasında tasarlanmıştır. Amfi sınıf düzeni ile çalışma masaları plan 

şemasında sağ üst köşede bulunmaktadır. İç mekân tasarımında kullanıcıların, fiziksel, sosyal 

ve psikolojik gereksinimleri göz ününde bulundurulmuştur.
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(Yazar tarafından üretilmiştir.)

Ofis kafenin iç mekân tasarımında loft tasarım stili benimsenmiştir. Duvarlarda bu 

stili destekleyen brüt beton malzeme tercih edilmiştir. Mekân bölümlendirilmesinde 

kütlesel görüntüsü ile brüt beton malzeme devam etmemiş, yansıma özelliği ile 

derinlik sağlayan cam malzeme tercih edilmiştir. Açık gri brüt beton görünümü 

ve koyu renk cam tercihi ile kontrast oluşturulmuş ve farklı mekanların algısı 

kuvvetlenmiştir. Tavanda koyu renk tercihi ile mekânın daha yüksek algılanması 

sağlanmıştır. Zemin malzemesi olarak tercih edilen karo halı desen ve renk 

olarak mekâna uyum sağlarken, ses emici özelliği ile de çalışma ortamıyla 

bütünleşmiştir. Karo halının desenlerindeki çizgiler dolaşım yönünü ifade 

edecek şekilde konumlandırılmıştır. Oturma birimlerinde tercih edilen gri-sarı-

yeşil renkler mekânı bütünler niteliktedir ve temizlenebilir kumaştan yapılmıştır. 

Çalışma masalarında kullanılan bölücü paneller akustik özelliğe sahiptir ve ölçüleri 

kişilerin kendini çalışırken bireysel ortamda hissetmeleri için idealdir. Amfi çalışma 

düzeninin ve kafe barının üstünde mesh malzemeden yapılan dekoratif kafesler 

bulunmaktadır. Bunlar malzeme ve stil olarak mekânın genel loft ambiyansına 

uygun düşünülmüştür ve aydınlatma elemanları için tamamlayıcı olmuştur. İç 

mekânda, loft stilin dinamikliğini kırarak dengeli bir sıcaklık oluşturması amacıyla 

ahşap malzeme tercih edilmiştir. Çalışma masalarında ve amfi dinlenme alanında 

temel malzeme olan ahşap, bazı oturma birimlerinin ayaklarında bazılarının 

kolçaklarında kullanılarak mekanın geneline orantılı olarak dağıtılmıştır. 

Tablo 2. Ofis Kafe Mekânsal Estetik Analizi
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A
yd

ın
la

tm
a

 

Ofis kafenin aydınlatması doğal ışık ve yapay aydınlatma elemanları ile sağlanmaktadır. 

Aydınlatma elemanları iç mekândaki bölümlendirmelere uygun, her bölüm için mekânsal 

ayrımı destekler nitelikte tasarlanmıştır. İç mekândaki loft stile uygun Edison ampul sarkıt 

aydınlatmalar tercih edilmiştir. Ayarlanabilir ray spotlar genellikle koridor hattı boyunca ya da 

ortak dinlenme alanlarında kullanılmıştır. Çalışma bölümlerinde sarkıt lineer led aydınlatmalar, 

retro loft stil ile sarkıt aydınlatma armatürleri kullanılmıştır. Pencere hattı boyunca uzanan 

çalışma alanları gündüzleri doğal ışık ile aydınlanılırken, gün ışığının yeterli olmadığı 

zamanlarda aydınlatma için damla model sarkıt aydınlatma elemanları ile desteklenmiştir. 

Dekoratif amaçlı kullanılan çeşitli tipografi ve motive edici yazıları ön plana çıkarabilmek için 

neon ledler ile duvar süslemeleri yapılmıştır.

H
ar

ek
et

li
-s

ab
it

 d
o

n
at

ıl
ar

 

İç mekân tasarımında hareketli mobilyalar ve sabit donatılar bir arada kullanılmıştır. Donatı 

elemanları kullanıcı ihtiyaçlarına ve ergonomik standartlara uygun olarak tasarlanmıştır. Sabit 

donatılar bölücü paneller, bazı çalışma bölümlerindeki oturma birimleri, çalışma masaları, 

kolon giydirme şeklinde yapılan kitaplıklar ve orta alanda serbest dinlenme amacıyla kullanılan 

amfi oturma alanıdır. Bu elemanlar mekân içerisinde, mekânın en verimli kullanılabileceği 

şekilde yerleştirilmiştir. Hareketli donatı elemanları kullanılacakları bölümlere uygun olarak 

tercih edilmiş, her biri bir bütünün tamamlayıcı parçası olarak mekân içerisinde yer bulmuştur.
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2. Kitap Kafe Örneği 

Tablo 3. Kitap Kafe Kurumsal Kimlik ve Mekânsal Organizasyon Analizi

K
im

li
k Lokasyon: Çankaya/Ankara

İş
le
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ş

Çukurambar bölgesinde bulunan, kullanıcılara kitap satış hizmetinin yanında, 

bireysel ya da grup olarak çalışma ortamı sunan aynı zamanda da kahve satış alanının 

bulunduğu bir işletmedir. Kapalı ve yarı açık mekân bölümlemeleri bulunmaktadır. 

Kitap satışı ve kahve satışı için ayrı bankolarda ödeme yapılmaktadır.
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            Zemin Kat Planı                          1. Kat Planı

(Yazar tarafından üretilmiştir.)

Kitap kafe için mekânsal organizasyon analizi yaparken, kitap satış, çalışma ve kafe 

alanlarının mekân içerisinde bir arada olduğu söylenebilir. İşletmenin sadece kitap 

alımı yapacak ya da sadece kafe kullanımı için gelen kullanıcılarına yönelik iki 

farklı girişi vardır ancak mekânlar arasında geçişler serbesttir. Zemin katta kitap 

satışı ağırlıklı bir yerleşim düzeni bulunmaktadır. Kategorilerine göre dizilmiş 

kitap rafları ve çocuk bölümü olarak ayrılmış alanda çocuk kitaplarının bulunduğu 

raflara ek olarak çocuklar için okuma etkinlikleri yapılan alan bulunmaktadır. Kahve 

barının ve oturma birimlerinin olduğu alan tüm alanlarla etkileşimli olacak şekilde 

konumlandırılmış yine de sınırlayıcı ögeler kullanılarak kendi sınır hattı içerisinde 

kalmıştır. Düşey sirkülasyon alanı alt katta merkezi konumdadır, üst katta kitap rafları 

ve oturma alanları ile sınırlandırılmış, çalışma alanları daha özel bir bölümlendirme 

yapılarak bu alanın dışında tutulmuştur. Böylelikle çalışanların bu sirkülasyondan 

etkilenmesi en minimum seviyeye indirilmiştir. Üst katta plan şemasının sağ ve sol 

bölümünde çalışma alanları, toplantı odaları ve ıslak hacimler bulunmaktadır. Kitap 

satış alanına bakan galeri boşluğunun kenarları çalışma üniteleri ile düzenlenmiştir. 

Serbest oturumlar, grup çalışmaları için kabinler, toplantılar için gerekli teknik alt 

yapı ve ekipmanlar, bireysel çalışmalar için sessiz alanlar, yarı açık mekân varlığı ile 

bu mekânın kullanıcı gereksinimleri düşünülerek tasarlanmış bir işletme olduğunu 

söylemek mümkündür.
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(Yazar tarafından üretilmiştir.)

İç mekânında yoğun olarak koyu renk tonları ve ahşap tonları bir arada 

kullanılmıştır. Tavanlarda tercih edilen siyah renk derinlik algısı yaratmış, kafe 

bölümünde havalandırma boruları açıkta bırakılarak siyah renge boyanmış 

böylece tavanla bütünleşik bir görünüm yakalamıştır. Zemin için ahşap rengi 

tercih edilmek istenmiş ancak parkenin deforme olması problemini önlemek 

adına parke görünümlü seramik kullanılmıştır. Üst katta ise mat yüzeyli karo 

seramik tercih edilmiştir. Duvarlarda kullanılan açık renkli tuğla duvar malzemesi 

ve brüt beton görünümlü yüzeyler ile iç mekanın genelinde tercih edilen koyu 

renk kontrast oluşturmaktadır. Duvarlardaki kitap sergileme raflarında ahşap 

malzeme ve koyu renkli kutu metal profil tercih edilmiştir. Ahşap yüzeylerde aynı 

renk tonu ve aynı malzemenin tercih edilmesi bütünlük oluşturmuştur. Kahve 

barında tezgah malzemesi olarak beyaz damarlı siyah mermer tercih edilmiştir. 

Oturma birimlerinde gri ve kahve tonlarında kumaş malzemesine ek olarak birkaç 

adetle sınırlı tutulan bordo kumaş döşemesi tercih edilmiştir. Mekân içerisinde 

bölümlendirici olarak kullanılan cam malzeme şeffaftır ve siyah metal profiller ile 

mekân içerisine uyumlandırılmıştır.

Tablo 4. Kitap Kafe Mekânsal Estetik Analizi
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(Yazar tarafından üretilmiştir.)

İç mekânında yoğun olarak koyu renk tonları ve ahşap tonları bir arada 

kullanılmıştır. Tavanlarda tercih edilen siyah renk derinlik algısı yaratmış, kafe 

bölümünde havalandırma boruları açıkta bırakılarak siyah renge boyanmış 

böylece tavanla bütünleşik bir görünüm yakalamıştır. Zemin için ahşap rengi 

tercih edilmek istenmiş ancak parkenin deforme olması problemini önlemek 

adına parke görünümlü seramik kullanılmıştır. Üst katta ise mat yüzeyli karo 

seramik tercih edilmiştir. Duvarlarda kullanılan açık renkli tuğla duvar malzemesi 

ve brüt beton görünümlü yüzeyler ile iç mekanın genelinde tercih edilen koyu 

renk kontrast oluşturmaktadır. Duvarlardaki kitap sergileme raflarında ahşap 

malzeme ve koyu renkli kutu metal profil tercih edilmiştir. Ahşap yüzeylerde aynı 

renk tonu ve aynı malzemenin tercih edilmesi bütünlük oluşturmuştur. Kahve 

barında tezgah malzemesi olarak beyaz damarlı siyah mermer tercih edilmiştir. 

Oturma birimlerinde gri ve kahve tonlarında kumaş malzemesine ek olarak birkaç 

adetle sınırlı tutulan bordo kumaş döşemesi tercih edilmiştir. Mekân içerisinde 

bölümlendirici olarak kullanılan cam malzeme şeffaftır ve siyah metal profiller ile 

mekân içerisine uyumlandırılmıştır.
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Kitap kafenin aydınlatması doğal ışık ve yapay aydınlatma elemanları ile 

sağlanmaktadır. Doğal ışığın yetersiz olduğu alanlarda tercih edilen sarkıt 

aydınlatmalar mekânın genel konseptine uygundur. Aydınlatma elemanlarının 

geneli metal malzemeden ve siyah renkli iken, kahve barının tezgah kısmını 

aydınlatması için kullanılan akordiyon sarkıt aydınlatma için bakır renk tercih 

edilmiştir.  Yine bu bölümde tercih edilen ray spotlar ile duvardaki rafların ve 

çalışma alanının aydınlatılması sağlanmıştır. Galeri boşluğunun aydınlatılması için 

tercih edilen sarkıt aydınlatma elemanlarının büyüklüğü zemindeki kitap satış 

raflarının aydınlatılması için yeterli boyuttadır. Bazı bölümlerde kullanılan sıva üstü 

spotlar, form ve renk olarak diğer aydınlatma elemanları ile bütünleşik yapıdadır.
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İç mekân tasarımında hem sabit donatılar hem hareketli mobilyalar tercih 

edilmiştir.  Kullanılan mobilyalar mekân biçimlenişine uygun olarak tasarlanmıştır. 

Bölücü panelleri, oturma birimlerini, kitap sergileme ve satış raflarını, dekoratif 

duvar raflarını, çalışma bölümündeki bazı masaları sabit mobilya olarak sayabilmek 

mümkündür. Bu mobilyalar kendi içlerinde mekânsal sınırlandırıcı olarak 

kullanılmıştır. Tercih edilen hareketli mobilyalar renk ve malzeme olarak bütünün 

uyumlu birer parçasıdır.  
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3. Sanat Galerisi Kafe Örneği

Tablo 5. Sanat Galerisi Kafe Kurumsal Kimlik ve Mekânsal Organizasyon Analizi

K
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k Lokasyon: Çankaya/Ankara

İş
le

yi
ş

Farabi Sokakta hizmet veren bir işletmedir. İçerisinde bulunan baskı atölyesinde 

grafik tasarımcısı kurucuları tarafından çeşitli eğitimler verilmekte, galeri katı 

sergilere ev sahipliği yapmakta ve bunlardan bağımsız kafe olarak işletilmektedir.
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Zemin Kat Planı                -1. Kat Planı

(Yazar tarafından üretilmiştir.)

Sanat galerisi- kafe zemin kat ve bir bodrum kattan oluşmaktadır. Zemin katta kafe 

bölümüne ait yarı açık bahçe alanı, iç mekânda oturma alanları ve toplantı masası, 

çeşitli ürünlerin satış stantları, kahve barı ile baskı atölyesi bulunmaktadır. Baskı 

atölyesinde çeşitli workshoplar verilmekte olduğu için içeride baskı malzemeleri 

ve çalışma alanları mevcuttur. Kahve satış barı bahçe kısmına da servis yapabilmek 

adına bu katta konumlandırılmıştır. Cam kapıdan yapılan girişte, içerinin doğrudan 

görünmemesi için kitaplık ile bir koridor oluşturulmuştur. Alt kat ile bağlantıyı 

kuran düşey sirkülasyon elemanı spiral formludur. Mekânın daralmasını önlemek 

adına daha az yer kaplayan bu form tercih edilmiştir. Alt katın hacim olarak 

çoğunluğu sergileme alanı olarak ayrılmıştır. Depo ve ıslak hacimler sergileme 

alanını işgal etmeyecek şekilde düşey sirkülasyon arkasında konumlandırılmıştır. 
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(Yazar tarafından üretilmiştir.)

İç mekânında, renk- malzeme ve doku anlamında bir bütünlük değil, parçalar 

arasında özgünlük olduğunu söylemek mümkündür. Tavanda ve bazı duvarlarda 

siyah renk tercih edilmiştir. Duvar üzerinde sergilenen eserlerin ve çerçevelerin 

olması nedeni ile duvarların bu eserleri ön plana çıkaracak şekilde tercih 

edilmesi doğru bir yaklaşım olmuştur. Pencere boşluklarının bulunduğu cephe 

duvarında cam çerçeveler siyah renk tercih edilmiş, yeşil renkli bir boya ile bu 

duvar renklendirilmiştir. Bu duvar üzerine yerleştirilen çerçevelerin ve eserlerin 

duvar üzerinde yok olmamasına dikkat edilmiştir. Kullanılan kahve ve yeşil deriden 

mobilyalar ile siyah metal ve siyah ahşap sandalyeler mekânın koyu tasarımını 

destekleyicidir. Mekânda bulunan toplantı masalarından birinde açık renk tercih 

edilirken diğerinde siyah ahşap tercih edilmesi ile bir kontrast oluşturulmuştur. 

İç mekânda tercih edilen ahşaplar ton olarak farklılık göstermektedir. Çünkü 

mekânda antika değeri taşıyan parçalar bulunmaktadır, bunların benzeri yoktur. 

Kahve barının kırmızı renkli oluklu cortenden yapılması ile mekânda oldukça dikkat 

çekici bir bölüm oluşturulmuştur.
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Farabi Sokakta hizmet veren bir işletmedir. İçerisinde bulunan baskı atölyesinde 

grafik tasarımcısı kurucuları tarafından çeşitli eğitimler verilmekte, galeri katı 

sergilere ev sahipliği yapmakta ve bunlardan bağımsız kafe olarak işletilmektedir.
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Zemin Kat Planı                -1. Kat Planı

(Yazar tarafından üretilmiştir.)

Sanat galerisi- kafe zemin kat ve bir bodrum kattan oluşmaktadır. Zemin katta kafe 

bölümüne ait yarı açık bahçe alanı, iç mekânda oturma alanları ve toplantı masası, 

çeşitli ürünlerin satış stantları, kahve barı ile baskı atölyesi bulunmaktadır. Baskı 

atölyesinde çeşitli workshoplar verilmekte olduğu için içeride baskı malzemeleri 

ve çalışma alanları mevcuttur. Kahve satış barı bahçe kısmına da servis yapabilmek 

adına bu katta konumlandırılmıştır. Cam kapıdan yapılan girişte, içerinin doğrudan 

görünmemesi için kitaplık ile bir koridor oluşturulmuştur. Alt kat ile bağlantıyı 

kuran düşey sirkülasyon elemanı spiral formludur. Mekânın daralmasını önlemek 

adına daha az yer kaplayan bu form tercih edilmiştir. Alt katın hacim olarak 

çoğunluğu sergileme alanı olarak ayrılmıştır. Depo ve ıslak hacimler sergileme 

alanını işgal etmeyecek şekilde düşey sirkülasyon arkasında konumlandırılmıştır. 

Tablo 6. Sanat Galerisi Kafe Mekânsal Estetik Analizi
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(Yazar tarafından üretilmiştir.)

İç mekânında, renk- malzeme ve doku anlamında bir bütünlük değil, parçalar 

arasında özgünlük olduğunu söylemek mümkündür. Tavanda ve bazı duvarlarda 

siyah renk tercih edilmiştir. Duvar üzerinde sergilenen eserlerin ve çerçevelerin 

olması nedeni ile duvarların bu eserleri ön plana çıkaracak şekilde tercih 

edilmesi doğru bir yaklaşım olmuştur. Pencere boşluklarının bulunduğu cephe 

duvarında cam çerçeveler siyah renk tercih edilmiş, yeşil renkli bir boya ile bu 

duvar renklendirilmiştir. Bu duvar üzerine yerleştirilen çerçevelerin ve eserlerin 

duvar üzerinde yok olmamasına dikkat edilmiştir. Kullanılan kahve ve yeşil deriden 

mobilyalar ile siyah metal ve siyah ahşap sandalyeler mekânın koyu tasarımını 

destekleyicidir. Mekânda bulunan toplantı masalarından birinde açık renk tercih 

edilirken diğerinde siyah ahşap tercih edilmesi ile bir kontrast oluşturulmuştur. 

İç mekânda tercih edilen ahşaplar ton olarak farklılık göstermektedir. Çünkü 

mekânda antika değeri taşıyan parçalar bulunmaktadır, bunların benzeri yoktur. 

Kahve barının kırmızı renkli oluklu cortenden yapılması ile mekânda oldukça dikkat 

çekici bir bölüm oluşturulmuştur.
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Mekân ön cepheden ve yan cepheden gelen doğal ışığa ek olarak yapay 

aydınlatma elemanları kullanılarak aydınlatılmaktadır. Duvarlarda sergilenen 

sanat eserleri olduğu için bunları vurgulayabilmek adına tavanda ray spot 

kullanılmıştır. Bunun dışında yerden gelen iki farklı modeldeki lambaderin 

varlığı görülmektedir. Kahve barının tezgâh kısmını aydınlatması için sarkıt 

aydınlatmalar tercih edilmiştir. Düşey sirkülasyon üzerinde bulunan sarkıt 

aydınlatma tezgah üzerindekilerden farklı modelde, ancak siyah metal 

olmaları yönüyle benzer tercih edilmiştir. Bahçe bölümünde tenteye eklenen 

sarkıt aydınlatmalar da siyah metal olması yönüyle benzer niteliktedir.
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İç mekânında kullanılan hareketli mobilyalar birbirinden farklı tasarımlara 

sahiptir. Baskı atölyesinde kullanılan mobilyalar fonksiyonel, işlevine uygun 

ve gerekli olan malzemelerdir. Oturma birimlerinde rahat ve ergonomik 

mobilyalar tercih edilmiştir. Her bölümde farklı mobilya tercihi yapılmıştır. 

Toplantı sandalyeleri iki masa için de farklı, kahve alanında masa kullanımındaki 

sandalyeler ayrı, daha rahat bir oturum için sehpa ve koltuk tercih edenler 

için bağımsız mobilyalar kullanılmıştır.
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Sonuç ve Değerlendirme

Çalışma kapsamında kahve kültürünün oluşumu, kahve akımları ve mekânları tarihsel süreç 

içerisinde aktarılmış, çok fonksiyonluluk bağlamında kahve mekânı ve eklenen fonksiyon-

lar ele alınarak dünya ile Türkiye’den örnekleri incelenmiş, Ankara özelinde seçilen örnek 

mekânların mekânsal organizasyon ve mekânsal estetik analizleri yapılmıştır.

Kahvenin Osmanlı döneminden itibaren sosyal hayatta varlığını kabul ettirmesinin ve kahve 

tüketiminin yaygınlaşmasının kahve çevresinde gelişen mekânsal bir oluşumu beraberinde 

getirdiği görülmüştür. Makalenin konusu olan bu mekânsal dönüşümlere nazaran yaklaşık 

450 yıldır değişmeyen bir olgu olarak insanların bir arada olma arzusunun varlığını söy-

lemek mümkündür. Osmanlı kahvehanelerinde kahvelerini alıp bir tavla tablası başında 

toplanan insanların da üçüncü nesil kahve mekânında kahve içerek müşterisi ile yazışan 

kullanıcının da bu mekânları tercih etme pratiğinin altında yatan olgu budur.

Birinci dalga kahve akımının getirdiği kahveye her an kolay bir şekilde ulaşabilme durumu 

ise kahvenin sosyal bir içecek olması altında yatan bir arada olma arzusuyla örtüşmemek-

tedir. Bir uyarıcı olarak görülen kahve tüketimi bu akımda bireyselleştirilmektedir ancak 

ikinci dalga kahve akımının kahveye nitelik yükleme anlayışı ile kahve sosyal içecek konu-

muna tekrar ulaşmaktadır.

Üçüncü dalga kahve akımının çıkışı ile birlikte ise daha samimi etkileşimlerin kurulduğunu 

söylemek mümkündür. Bunun sonucunda iç mekânlarının da daha özgün tasarlandığı kah-

ve tüketim mekânları görülmektedir. Kurucularının zevklerini de yansıtan bu işletmeler, ek-

lenen fonksiyonları ile kendi kullanıcı profillerini kolaylıkla oluşturabilmektedir. Makalede 

dünyadan ve Türkiye’den örnekler ile bu fonksiyonların mekânsal karşılıkları gösterilmiştir. 

Seçilen kahve mekânlarının sahip oldukları fonksiyonlar doğrultusunda bu fonksiyonel ge-

reklilikleri iç mekân tasarımına yansıttığı ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarımlar yaptığı 

görülmektedir.

Kahve içme mekânlarının yanında ofis, sanat galerisi, kitap satış-kütüphane gibi fonksi-

yonlara sahip örneklemler Ankara ili Çankaya ilçesinde konumlandırılmıştır. Her biri için 

yapılan mekânsal organizasyon analizinde, yerleşim planlarının yüklenilen fonksiyona uy-

gunluğu görülmüştür. Ofis kafe mekânına bir ofis kullanıcısının ihtiyaç duyabileceği her 

şey yerleştirilirken, sesli alan sessiz alan ayrımının dikkate alınması, toplantı bölümlerinin 

varlığı, bireysel çalışmalar için tek kişilik kabinler bulunması ve ortak dinlenme alanlarının 

düşünülmesi mekânın artı yönlerindendir. Mekânsal estetik analizi değerlendirildiğinde ise 

çalışma ortamına uymayan, dikkat dağıtıcı renk ve malzemelerin tercih edilmediği görül-

mektedir.

Sanat galerisi kafede kahve bölümü girişte herkesin kullanımına yakın yerde konumlan-

dırılmıştır, eğitim bölümü ise yalnızca kahve tüketecek kullanıcıların dolaşım alanından 

bağımsız bir bölüme yerleştirilerek iç mekânda doğru bir anlayış ile çözümleme yapılmıştır.  

A
yd

ın
la

tm
a    

Mekân ön cepheden ve yan cepheden gelen doğal ışığa ek olarak yapay 

aydınlatma elemanları kullanılarak aydınlatılmaktadır. Duvarlarda sergilenen 

sanat eserleri olduğu için bunları vurgulayabilmek adına tavanda ray spot 

kullanılmıştır. Bunun dışında yerden gelen iki farklı modeldeki lambaderin 

varlığı görülmektedir. Kahve barının tezgâh kısmını aydınlatması için sarkıt 

aydınlatmalar tercih edilmiştir. Düşey sirkülasyon üzerinde bulunan sarkıt 

aydınlatma tezgah üzerindekilerden farklı modelde, ancak siyah metal 

olmaları yönüyle benzer tercih edilmiştir. Bahçe bölümünde tenteye eklenen 

sarkıt aydınlatmalar da siyah metal olması yönüyle benzer niteliktedir.
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n
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İç mekânında kullanılan hareketli mobilyalar birbirinden farklı tasarımlara 

sahiptir. Baskı atölyesinde kullanılan mobilyalar fonksiyonel, işlevine uygun 

ve gerekli olan malzemelerdir. Oturma birimlerinde rahat ve ergonomik 

mobilyalar tercih edilmiştir. Her bölümde farklı mobilya tercihi yapılmıştır. 

Toplantı sandalyeleri iki masa için de farklı, kahve alanında masa kullanımındaki 

sandalyeler ayrı, daha rahat bir oturum için sehpa ve koltuk tercih edenler 

için bağımsız mobilyalar kullanılmıştır.
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Sanat galerilerinin mantığına uygun olarak sergileme alanında eserlerin sergilenebildiği ve 

bu sergileme esnasında eserin önüne geçmeyen bir mekân oluşturulduğu görülmektedir. 

Duvar yüzeylerinde tercih edilen renklerin uygun ışık ile buluşması sonucu sergilenen 

eserler ön plana çıkarılmıştır.

Kitap kafede kitap satış ve kahve satış bölümlerinin aynı mekân içerisinde tasarımsal çizgi 

ile ayrıştırılması, ders çalışma ve toplantı alanlarının mekân içerisinde dengeli yerleşimi 

kullanışlı bir mekân elde edilmesini sağlamıştır. Daha çok koyu renklerin tercih edildiği bu 

mekân, kişilerin çalışmaları sırasında çevrelerinden soyutlanmasına ve böylelikle çalışma 

veriminin artmasına katkıda bulunmuştur.

Üçüncü dalga kahve mekânlarında kullanıcılar kendilerini rahat ve bağımsız hissetmekte-

dir, bu nedenle kullanıcıların bu mekânları kullanım süreleri artmaktadır. Artan kullanım 

sürelerinde kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına gerekli alt yapının bulunması, ter-

cih edilirliği artırmaktadır. Çalışmanın örneklemlerinin, üçüncü dalga kahve mekânlarının 

bu niteliğine karşılık verdiği görülmektedir.

Bu bağlamda çalışma göstermektedir ki geleneksel kültürün kamusal alandaki önemli 

temsilcilerinden biri olan kahve mekânları; kahve akımlarının ortaya çıkışı, teknolojik geliş-

meler ve değişen kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verme kaygısı ile günümüze kadar mekânsal 

dönüşümler yaşamıştır ve sadece kahve içme mekânı olarak kalmamış eklenen birçok 

fonksiyon ile bu fonksiyonlara uygun tasarlanan iç mekânlarıyla sosyal hayatta yer bul-

muştur.  

Böylelikle çalışmanın iç mekân biçimlenişini etkileyen unsurlarla mekânsal dönüşümleri 

tarihsel süreçte ele alan özgün yanının, çalışmanın amacı doğrultusunda kahve mekân-

ları özelinde iç mekân dönüşümünün aktarılması noktasında alana katkı sunduğunu ve 

mekânsal dönüşümlerin kahve mekânları ile sınırlı kalmaması sebebi ile benzer çalışmalar 

için altlık oluşturma noktasında bilimsel literatüre eklenebileceğini söylemek mümkündür.

Kaynakça

Ayalp, Nur. (2008). Geleneksel Türk Kahvesi İç Mekânlarının Çağdaş Yorumu. (Yayımlanma-

mış Sanatta Yeterlik Tezi).  Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Baruönü Latif, Ö., Örs, M. (2018). İkinci Dalga Kahve Tercihini Etkileyen Faktörler: İçtiğimiz 

Kahveleri Tanıyor muyuz?. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6/4, s. 150-173. 

DOI: 10.21325/jotags.2018.302

Çağlayan, Savaş. (2012). Anadolu’nun İlk Kamusal Mekânı: Kahvehane. Muğla Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29 , s. 95-110.

Gürsoy, Deniz. (2005). Sohbetin Bahanesi Kahve. İstanbul: Oğlak Yayınları.



391SANAT YAZILARI 47
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ AYŞE ÇALIŞ

Hattox, Ralph S. (1998). Kahve ve Kahvehaneler. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal 

Tarih Vakfı Yayınları.

Heise, Ulla. (2001). Kahve ve Kahvehane. İstanbul: Dost.

Kayasu, Tolga. (2017) Tüketici Davranışları ve Kahve Akımları Üzerine Bir Araştırma. (Yayım-

lanmamış Yüksek Lisans Tezi ) Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Kılıç, Abdurrahman. 2001. Tulumbacı Kahvehaneleri. Yangın ve Güvenlik Dergisi, 56.

Özdamla Akkaya, Özlem. (2019). Küreselleşme Sürecinde Sosyalleşme Aracı Olarak 3. Dal-

ga Kahveciler ve Tasarım Kültürü. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniver-

sitesi, Ankara.

Şahbaz, Selin. (2007). Geçmişten Günümüze Kahvehaneler, Kahvehanelerin Sosyal Yasam-

daki Yeri ve Önemi: Aydın Merkez Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).  Adnan 

Menderes Üniversitesi, Aydın.

Tolga, Başak. (2017). Bunchum. İstanbul: Librum Kitap.

Tuchscherer, M. (1999). Osmanlı Döneminde Mısır Kahvehaneleri. 16.-18. Yüzyıllar. Héléne 

Desmet Grégoire, François Georgeon (Ed.). Doğu’da Kahve ve Kahvehaneler. İstanbul: YKY.

Tunç, B., Sevinç Kayıhan, K. (2018). Ortak Çalışma Olgusu ve Kafeler. Mimarlık ve Yaşam 

Dergisi, 3/2, s. 231-248. DOI: 10.26835/my.459406

Tüzün, Aysun. (2018). Tüketicilerin Butik Kahve Dükkânlarını Tercih Etme Nedenleri: Ankara 

İlinde Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi, Batman.

İnternet Kaynakçası

Bilkent Post. Erişim: 24.12.2021.  http://bilkentpost.bilkent.edu.tr/index.php/2017/12/17/

ankaranin-en-iyi-3-dalga-kahvecileri/ 

Clipartist Reklam. Erişim: 24.12.2021. http://clipartist.com.tr/tag/kahve-standi/

Dünya Bizim. Erişim:2.12.2021. https://www.dunyabizim.com/gezi-mekan/edebiyatcila-

rin-ugrak-yerleriydi-kahvehaneler-h13751.html

Gastronomi Turkey. Erişim: 24.12.2021. https://www.gastronomiturkey.com/haber/nes-

caf-cekirdek-kahve-lezzeti-simdi-kofteci-yusuf-restoranlarinda-h13082 

Hidayetoğlu, Bahar. Erişim: 31.07.2022. “Herkes Merak Ediyor: Nedir Bu 3. Nesil Kahve 

Dedikleri”. https://coffeemag.com.tr/3-nesil-kahve/

History Link.org. Erişim: 24.12.2021. https://www.historylink.org/File/20292



392 ÜÇÜNCÜ DALGA KAHVE MEKÂNLARINDA ÇOK FONKSİYONLULUĞUN İÇ MEKÂN TASARIMINA YANSIMALARI
YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ AYŞE ÇALIŞ / SANAT YAZILARI, 2022; (47): 365-392

Home Architecture Design. Erişim: 04.01.2022. http://thand.info/blog/modern-scon-

ces-for-best-home-decoration/

Ofix Blog. Erişim: 24.12.2021. https://blog.ofix.com/jacobs/

Pinterest. Erişim: 24.12.2021. https://tr.pinterest.com/pin/457326537139716910/

Pinterest. Erişim: 24.12.2021. https://tr.pinterest.com/pin/807411039414475799/

Pinterest. Erişim: 24.12.2021. https://www.pinterest.com/pin/185843922099344336/

Pinterest. Erişim: 24.12.2021. https://www.pinterest.es/pin/298645019022868126/

Pinterest. Erişim:24.12.2021. https://tr.pinterest.com/pin/356628864244228111/

Pinterest. Erişim:24.12.2021. https://tr.pinterest.com/pin/91831279893145100/

Pinterest. Erişim:24.12.2021. https://tr.pinterest.com/pin/AUhiAOU4JvfQ2mpqyfKiNYabv-

suM0EF6gbueSUDHBWyTMQ2Y_DF95FQ/

Starbucks Stories & News. Erişim: 24.12.2021. https://stories.starbucks.com/stories/2021/

never-underestimate-the-power-of-one/

Taylor, J. (2016) “Coworking Cafes” https://www.freshcup.com/coworking-cafes/ Erişim: 

20.11.2021

The Office Coffee Shop. Erişim:04.01.2022. https://www.theofficecoffeeshop.com/bo-

ok-a-meeting-space/membership

Türk Kahvesi Derneği. Erişim: 02.12.2021. https://www.turkkahvesidernegi.org/index.

php?icerik=tarihce&ttkad=menuactive#!prettyPhoto/1/

Türk Kahvesi Derneği. Erişim: 02.12.2021. https://www.turkkahvesidernegi.org/index.

php?icerik=tarihce&ttkad=menuactive#!prettyPhoto/0/

Türk Kahvesi Derneği. Erişim: 02.12.2021. https://www.turkkahvesidernegi.org/index.

php?icerik=tarihce&ttkad=menuactive#!prettyPhoto/2/

Welcome to Bratislava. Erişim: 4.01.2022. https://www.welcometobratislava.eu/dot-con-

temporary-art-gallery-espresso-bar/

Zomato. Erişim:26.12.2021. https://www.zomato.com/istanbul/moc-i%CC%87stan-

bul-ni%C5%9Fanta%C5%9F%C4%B1-istanbul



393

SANAT YAZILARI, 2022; (47): 393-404 / ARAŞTIRMA MAKALESİ

GELİŞ TARİHİ: 27.04.2022       KABUL TARİHİ: 21.09.2022

Öz: Bir sistemdeki rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanan entropi kavramı, düzene karşı 

oluşu temsil eder.  Düzen ise hayatta kalmanın bir ön koşuludur. Doğada enerji ve düzen ile 

ilgili konularda termodinamiğin yasaları bilgi verir. Sanayi devrimiyle ortaya çıkan termodina-

miğin ikinci yasasına göre entropi denilen düzensizliğin zamanın ileri yönüne doğru sürekli ola-

rak artması olgusuyla, geriye gidildikçe evrenin başlangıcının kaos değil tam tersine en düzenli 

başlangıç olması anlamına gelen kosmos olması gerektiği iddia edilmiştir. Sanatta entropi, 

görüntünün kaos/karmaşa derecesine göre belirlenir. Belli bir döneme kadar sanatsal yaratım 

süreci öznel ve nesnel bazı ilke ölçütlere göre değerlendirilirken modern dönemin sonlarına 

doğru ve postmodern süreçte sanatta yaratıcı olma boyutu ve değişik gerçeklik formlarının 

sorgulanmasıyla birlikte farklı bir kulvara girilmiştir. Düzenin düşük olarak algılandığı, episte-

molojik olarak rastgele bir tutuma işaret eden entropi kavramı, özellikle çağdaş sanatın gelişi-

minde formların çokluğuyla ifade edilir. Bu çalışmanın amacı sanat ve entropi ilişkisini kurarak 

eserler üzerinden kavramın sanatsal ifade biçimlerini anlamlandırmaya çalışmaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sanat, Entropi, Termodinamik, Estetik, Rastgelelik.
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Abstract: The concept of entropy, which is defined as randomness and disorder in a system, rep-

resents opposition to order. Order is a prerequisite for survival. The laws of thermodynamics give 

information about energy and order in nature. According to the second law of thermodynamics that 

emerged with the industrial revolution, it has been claimed that the beginning of the universe should be 

cosmos which means that the beginning of the universe should not be chaos, but on the contrary the 

most ordered beginning with the fact that the disorder called entropy increases continuously towards 

the forward direction of time. In art, entropy is determined by the degree of chaos/complexity of the 

image. While the artistic creation process was evaluated according to some subjective and objective 

criteria until a certain period, towards the end of the modern period and in the postmodern process, a 

different lane was entered with the questioning of the dimension of being creative in art and different 

forms of reality. The concept of entropy, which points to an epistemologically random attitude in which 

order is perceived as low, is expressed by the multiplicity of forms especially in the development of 

contemporary art. The aim of this study is to establish the relationship between art and entropy and to 

try to make sense of the artistic expression of the concept through the works.

Keywords: Art, Entropy, Thermodynamics, Aesthetics, Randomness.
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Giriş

Hızla değişen dünyada, duygular, düşünceler, konuştuğumuz dil, inandığımız değerler ve 

bu bağlamda kültürel üretim biçimleri olan sanat ve tasarım biçimleri de değişmekte ve 

dönüşmektedir.  Herakleitos’un “panta rei” (her şey akar) düşüncesi binlerce yıl önce söy-

lenmesine rağmen günümüzde çok geçerliliği olan bir düşüncedir. Felsefede, bilimde, 

sanatta özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan değişimler o kadar hızlı ki 

insanın yaşadığı dünyayı tanıyamaz bir duruma getirmiştir (Tunalı, 2011, s. 276).

Aydınlanma dönemi ve düşüncesi insanlık tarihinin her alandaki evriminin süreçleriyle il-

gilidir. Aydınlanma, Rönesans’la temelleri atılan 17. yüzyıla gelindiğinde her alanda ilerle-

meyle koşut, aklı ön plana alan bir düşüncedir. Aydınlanma düşüncesi ile eleştirel düşünce 

ön planda tutulmuştur. Bu tutumun insanlığı batıl itikattan, mitten, gizil güçlerden arındırı-

lacağı düşünülen anlayışla materyalist çerçevede bilim sayesinde insanlığın hep daha ileri 

seviyeye ulaşacağı düşüncesi egemen gelmiştir. Ancak önceki dönemlerde hazırlıkları ya-

pılan ve 20. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkan teknolojik, ekonomik ilerlemeler, buluşlar 

ve kitle iletişim araçlarının insanı daha ileri bir aşamaya götüreceğinin hesabı yapılırken, 

insanlık Dünya savaşları ve krizlerle uğraşmak durumunda kalmıştır. İnsan aklını insanlık 

için başat etken olarak kabul eden ve insan aklının her türlü sorunun üstesinden gelebi-

leceği düşüncesi; atom bombası, nükleer ve kimyasal silahlar, çevre kirliliği gibi beklen-

medik patolojilere yol açmış, beklenmedik olumsuz tesirlerle dünya karşı karşıya kalmıştır 

(Huyssen, 1994, s. 125).

İçinde bulunulan dönemin, her türlü ilerlemenin yaşandığı ve dolayısıyla bütünü oluşturan 

parçaların temel birimlerden ziyade karmaşık bileşenlerden oluştuğu bilinmektedir. Bu 

bağlamda bu çoğulluğun bir göstergesi olarak rastlantısallıklarla karşılaşılmaktadır. Rast-

lantısallıkla ilgili olarak bu dönemde başvurulabilecek kavram entropidir. Bu kavram ter-

modinamiğin ikinci yasasıyla ilgilidir.  Bu yasa evrendeki her şeyin sürekli biçimde olasılığı 

daha az olan bir durumdan, olasılığı daha yüksek olan bir duruma gittiğini belirtir. Entropi 

bu olasılık artışının ölçüsüdür. Her kapalı sistemde entropi sürekli olarak artmaktadır. En 

düzenli durum, olasılığı en az olan, en düzensiz olan ise olasılığın en yükseğidir (Oktay, 

2004).

Bu hızlı değişim ve gelişimlerden sanat ve bilim de payını almıştır. Sanat ve bilim arasındaki 

bağ gün geçtikçe güçlenmektedir.  Edebiyat ve plastik sanatlarda, bilimsel buluş ve kuram-

ların katkısı oldukça fazladır. Plastik sanatlar alanında önce izlenimcilerin fizik bilimlerin-

deki gelişmelerden yararlanmışlardır. Planck’ın Kuvanta kuramı 1900, Einstein’in görecelik 

kuramı 1905, de Broglie’nin dalga mekaniği kuramı 1924, Heisenberg’in nedensizlik kura-

mı 1927 tarihlerindedir. Bu bağlamda bilim de, sanat da sürekli yeni arayışlar içerisindedir.

Cournot’un rastlantısallık kuramına göre rastlantı, bağımsız iki nedensel dizinin beklenme-

dik karşılaşmasıdır. Gerçekten de nedensellik dışarıda bırakılmamıştır, herhangi bir şekil-

de örtülmüştür.  Rastlantının ve kaosun sanattaki payı ve yeri 20. Yüzyılın çeşitli akımları 
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bağlamında başlı başına bir sorun ve sorunsal oluşturmaktadır (Oktay, 2004). 20. Yüzyılın 

başında karşılaşılan bütün bu yeniliklerin sanat, bilim ve enformasyon alanlarındaki geliş-

melerle mantıksal bağlantıları bulunmaktadır (Bozkurt, 2004, s. 74).

Sanatın geçirdiği evrimsel-tarihsel bağlamda özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonraki süreç-

te, sanat dalları doğa bilimleriyle de etkileşim halindedir. Bu doğrultuda, bilimde evreni 

anlamanın göstergeleri olan rastlantı, kaos ve düzen kavramları sanatı anlamanın farklı 

yollarını ortaya çıkaran yeni bileşenler olarak görülebilir. Dolayısıyla; rastlantının ve kaosun 

sanattaki payına gönderme yapan bu entropik süreç, sanatsal algının ve ifadenin değiştiği 

postmodernizm ve günümüz çağında bir köprü görevi görür.

Günümüzde dünyanın durduğu yer modern sonrası olarak tanımlanırken, içinde bulunulan 

şartlarla beraber beklenmediklik, müphemlik, entropi, risklere ve tehlikeye açık olma du-

rumu bugünün ve geleceğin merkezinde görünmektedir (Mermer, 2017).

Bu koşullar altında ulaşılan 21. yüzyıl için söylenebilecek şey gelenek ve yenilenme, muha-

faza etme ve yenilik, kitle kültürü ve yüksek sanat arasında, artık ikinci terimlerin birinciler 

karşısında otomatik olarak ayrıcalıklı olmadıkları bir gerilim alanı oluşturduğudur (Huyssen, 

1994, s. 125). Bu gerilimin kendi içindeki diyalektiğinde sanat formlarında düzenden dü-

zensizliğe geçişin bir göstergesi olarak entropi kavramı bilimsel anlamı üzerinden okun-

maya çalışılmıştır.

Düzenden Düzensizliğe Doğru Akış

Düzen, insan aklının anlaması gereken her şey için gerekli bir koşuldur. Bir şehrin veya 

binanın yerleşimi, gerçeklerin veya fikirlerin sözlü olarak açıklanması veya bir resim veya 

bir müzik parçası gibi düzenlemelere, bir gözlemci veya dinleyici genel olarak kavrayabildi-

ğinde düzenli olarak adlandırılır. Düzen, neyin benzer ve neyin farklı olduğuna, neyin birbi-

rine ait olduğuna ve neyin ayrıldığına odaklanmayı mümkün kılar. Gereksiz hiçbir şey dahil 

edilmediğinde ve vazgeçilmez hiçbir şey bırakılmadığında, bazı yapısal özelliklerin baskın 

olduğu, diğerlerinin tabi olduğu hiyerarşik önem ve güç ölçeğinin yanı sıra, bütünün ve 

parçalarının karşılıklı ilişkisi anlaşılabilir.

Birçok durumda düzen, öncelikle duyularla kavranır. Gözlemci, kendisine bakan şekillerde, 

renklerde veya seslerde organize bir yapı algılar. Ancak belirli bir nesne veya olayın düze-

ninin algıda doğrudan görünenle sınırlı olduğu örnekler bulmak zor, belki de imkansızdır. 

Tersine, algılanabilir düzen, fiziksel, sosyal veya bilişsel olsun, altta yatan bir düzenin yan-

sıması olarak belirme ve anlaşılma eğilimindedir. Bir binanın mekânsal düzeni, çeşitli işlev-

lerin dağılımını ve bağlantılarını yansıtır ve bunlara hizmet eder; bir mağazanın raflarındaki 

kutu ve paketlerin gruplandırılması, müşteriyi sipariş edilen ev eşyası çeşitlerine yönlendi-

rir ve bir resmin şekil ve renkleri veya bir müzik parçasının sesleri, anlamlı varlıkların etki-

leşimini sembolize eder. Dış düzen çoğu zaman iç ya da işlevsel düzeni temsil ettiğinden, 

düzen biçimi kendi başına, yani ifade ettiği örgütle ilişkisi dışında değerlendirilmemelidir. 
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Biçim oldukça düzenli olabilir ama yine de yanıltıcı olabilir, çünkü yapısı temsil ettiği düze-

ne uymuyor olabilir. Bu bağlamda dış ve iç düzen arasındaki uygunluk eksikliği, bir düzen 

çatışması yaratır, yani bir düzensizlik unsuru ortaya çıkarır (Arnheim, 1971).

Evrendeki düzen, evrenin oluş şekli evren hakkındaki tüm yönleriyle bilgi edinme çabası 

felsefe ve düşünce tarihinde sorgulanan en temel konulardandır. Evren sonsuz mu ya 

da bir başlangıcı var mı? Yaratıldı mı ya da kendi kendine mi var oldu? Evrenin sahip 

olduğu bu düzenin kaynağı bir Tanrı mı? Eğer değilse, şans mı? gibi sorular, insan aklını 

ve merakını her zaman meşgul etmiş en önde gelen felsefe sorularıdır. Bu sorulara ve-

rilen cevaplar mitolojiden dine, dinden felsefeye, felsefeden ve modern bilime, modern 

bilimden postmodern süreçlere doğru geniş bir çeşitlilik arz eder.  İlkçağdan beri verilen 

bu cevaplardaki genel eğilim, evrenin kaostan kozmosa dönüşümünü ya Tanrı veya şans 

ile açıklamaya yönelir. Fakat sanayi devrimiyle ortaya çıkan termodinamik biliminin ikinci 

yasasına göre entropi denilen düzensizliğin zamanın ileri yönünde devamlı olarak artması 

olgusu, geriye gidildikçe evrenin başlangıcının kaos değil, tam tersine en düzenli başlan-

gıç olması anlamında kozmos olması gerektiğini söyler. Bu olgu, bilime aşina düşünürler 

tarafından evrenin yaratılmışlığı ve bir Tanrı’nın varlığı için kanıt olarak kullanılır. Buna karşı 

olarak materyalist, ateist ve Marksist düşünürler evrenin sonsuzluğunda ısrar ederek ent-

ropinin arttığını söyleyen ikinci yasaya karşı koyarlar. İçinde bulunduğumuz son elli yıldır 

kozmolojide deneysel verilerle kendini daha çok kabul ettiren büyük patlama teorisi, evren 

için minimum entropi maksimum düzenli başlangıç fikrinin desteklemektedir. (Özgökman, 

2014, s. 77). Evrenin oluşumu, belli olgu ve teorilerle kavrama getirilen açıklık doğrultu-

sunda, hem tarihsel gelişim süreci dikkate alınarak hem de eser üretim şekilleri gözetilerek 

sanatta da entropinin olduğu söylenebilir.

Entropi ve Sanat İlişkisi

Rudolf Arnheim bilimsel ve sanatsal bilgi arasındaki uçurumu daraltmak amacıyla psikoloji 

alanında yazmış ve araştırmalar yapmıştır. Arnheim, 1971’de yazdığı Entropi ve Sanat adlı 

çalışmasında fiziksel sistemler teorisi bağlamında makroskopik/algılanan düzen için ge-

reksinimleri bulmaya ve tartışmaya çalışmıştır (Schartman, 2010).

Arnheim, sanatta görsel ifadeleri açıklamak için fizik benzetmeleriyle ilgili düşünmüştür. 

Fizik biliminde termodinamiğin ikinci yasasına göre yalıtılmış bir sistemde, birbirinin ardı 

sıra gelen her bir durum aktif enerjinin geri döndürülemez azalışına doğru ilerler (Arnheim, 

1974, s. 36). Arnheim’e göre sanat, fizik sistemlerindeki gösterge olan bu en basit yapıya 

doğru hareket etme evrensel eğiliminin ifadesidir (Arnheim, 1971, s. 255). Tüm evren 

kapalı bir sistem olarak kabul edilir, çünkü ona dışarıdan etki eden hiçbir şey yoktur. Bu, 

termodinamik yasaları doğrultusunda evrenin entropisinin artmasına ve büyük ölçekte her 

şeyin düzensizliğe yönelmesine yol açar.

Termodinamiğin 2. Yasasından yapısal olarak yararlanan Arnheim, fiziksel sistemlerde hem 

aşağı doğru “katabolik” (entropi) hem de yukarı doğru “anabolik” (neg-entropi) kuvvet-
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lerin olduğunu ve bunun sonucunda dinamik bir element dengesi olduğunu ileri sürdü. 

Arnheim tarafından hem algısal (görünür bir şekilde) hem de yapısal olarak (algılanamaz 

bir şekilde) tezahür eden bu dinamizm, dış düzen çoğu zaman iç işlevsel düzeni temsil 

eder şeklinde fiziksel dünyanın düzenini yansıtır. Entropi ilkesiyle ölçülen süreçler, bozul-

mamış nesnelerin kademeli veya ani yıkımı, biçimin parçalanmasını, işlevsel bağlamların 

çözülmesini, anlamlı konumun ortadan kaldırılmasını içeren bir bozulma olarak algılanır 

(Schartman, 2010).

Arnheim’e göre estetik formlar, çeşitli görsel dinamikleri ve yönlendirilmiş gerilimler doğ-

rultusunda yapılan imgelerden oluşur. Varlıktan çok oluşu temsil eden bu formlarla sanat 

eylemsellik olarak okunur. Temsili her şeyin yerli yerinde olduğu bir resim yoğun eylemi 

gösterirken, bu klasik temsili argümandan uzaklaşıldığı takdirde örneğin bir resimde figür-

lerin yerli yersiz duruşları ve biçim bozukluklarının ortaya çıkmasına dolayısıyla entropinin 

artmasına neden olacaktır (Arnheim, 1979).

Sanatta Entropinin bilimsel ilkesi, geleneksel ve çağdaş görsel sanat biçimleri içinde dina-

mik bir süreç olarak görülebilir. Sanatta tarihsel ve çağdaş örneklerden yola çıkan entropi 

argümanı, modern yaşamda kaos ve düzen arasındaki sürekli hareket ile sanatçıların resim 

düzleminin sınırlarını, kaotik organizasyon yeteneğine sahip bir yüzey olarak kullanmaları 

arasındaki kavramsal ve estetik bağlantının savunmasını gösterir şekildedir. Bilimsel ent-

ropi kavramının analizi, sanatçıların kaosu düzenlemenin bir aracı olarak resim düzlemini 

kullanma araçlarını ortaya çıkarmak için insanın örgütlenme arzusuyla bağlantılı olarak 

araştırılır. Bilimsel entropi ilkesi ve tükenme kuvvetinin yeni teorisi, birçok tarihi ve çağdaş 

sanatçının çalışmalarında, organizasyon ve entropi ikiliğini kullanma araçlarını destekle-

mek için keşfedilmiştir (Farrar, 2013, s. 19).

Entropi sanatta son günlerde karşılaşılan bir kavramdır. Sanatta entropi, görüntüdeki kaos 

(karmaşa) derecesine göre belirlenmektedir.  Eser ne kadar düzenli görünüyorsa, entropi-

nin o kadar düşük olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçılar kimi dönem evrenin asla kendi 

kendine yaratmayacağı bir düzen ve simetri biçimi arayışı içinde olmuşlardır. Sanat; bireyin 

düşünce, duygu ve izlenimlerini aktarabilmede, yeteneklerini estetik bir düzeyde anlata-

bilme çabasıdır İnsanın sanatsal yaratım sürecinde öznel ya da nesnel bazı ilke ve ölçütler 

esas alınarak   süreç sonlandırılır. Ortaya çıkan ürün/yapıt/eserde bir takım estetik ölçüt-

ler aranabilir. Kimi dönem “güzellik” nadirdir ve bir düzensizlik evreninde olası değilken, 

ilerleyen zaman değişen şartlar ve içinde bulunulan dönemin aurasıyla birlikte sanatsal 

yaratıcılığın ve üretimlerin güzellikle sınırlı olmadığı da görülmektedir ve bilinmektedir.

Entropi bağlamında rastgeleliği düzen mi yoksa düzensizliğe mi karşılık gelmektedir? Rast-

gelelik, kestirilemeyen durum belirtir. Kısaca, öncesi ve sonrasındaki belirsizliğin ve de 

tekrarın olmadığı olgunun kendisidir. Eşit koşullar içerisinde bir olgu ve olayın seçim-

siz, mantık yürütülmeksizin oluşması durumudur. Çağdaş Sanatın gelişiminde rastgelelik, 

formların çokluğu içinde çok önemli bir rol oynamıştır. Soruna kozmik (Evrenle ve onun 
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genel düzeniyle ilgili) olarak bakan Arnheim (1971) bu çatışan güçlerin fizik, felsefe ve 

fizyolojideki işleyişini ve modern sanatta taban tabana zıt iki eğilimde tartışır: biri yapının 

aşırı basitliğine, diğeri çözülme ve düzensizliğe doğrudur. Arnheim’in yönteminin sanatsal 

yaratım alanına uygulanması, var olan karışıklık durumunda dengeleyici olumlu bir etki 

haline gelebilir. Düzen ve düzensizlik arasındaki geri dönüşü olmayan geçiş Entropi’deki 

temel kavramlardan biridir.

Resimde düzen ölçütleri, tasarım ilke ve öğeleri aranır. Fakat sanatta da geçirilen evrimsel 

süreçle birlikte bu ölçü, oran orantı, ritm gibi düzenliliği sağlayan faktörler, sanatçıların 

farklı olma, çağa uygun işler üretme kaygılarıyla kimi zaman güzeli ön plana çıkaran este-

tik ölçütler yerine rastgele ifade biçimlerine yöneltir. Yapılan işler keskin düzenli, ölçülü 

hatlar yerine kestirilemeyen ve aniden oluştan kaynaklı tam olarak anlaşılması zor, örtük 

ifadelerdir. Entropi’de düzenden düzenliğe geçişin sanat tarihsel ifadesi, sanatın başlan-

gıcından günümüze kadar geçirdiği süreçlerle ilişkilidir. Entropi’nin geri döndürülemez 

süreçlerin bir ölçüsü olarak görülmesi bazı soyut resimlerde kendin düzensizlik olarak 

gösterir. Termodinamikte, geri döndürülemez olan işlemlere tersinmez denir. Tersinir ise 

kimyasal, fiziksel ve mekanik olarak geri dönüştürülebilir demektir. Termodinamiğin bu 

bakış açısına göre, doğal olan bütün işlemler tersinmezdir. Düzen ve düzensizlik arasında 

geri dönüşümsüz geçiş Entropi’deki anahtar kavramlardan biridir (Arnheim, 1971).

Sanatta Entropi Yaklaşımı Örnekleri

Geçmişten günümüze sanatın tarihine bakıldığında modernleşmeyle başlayan süreçte sa-

nat, özellikle 1950’ler sonrasında yerini akademik geleneğin ötesinde, klasik anlatılardan 

uzak bir dille ifadelerini sürdürmüştür. Özellikle Amerika’da savaş sonrası ortaya çıkan 

Soyut Dışavurumculuk akımında rastlantısallığın önemli bir yeri vardır. Örneğin Jackson 

Pollock damlatma tekniğiyle rastlantısal formlar elde ederek bir dizi çalışmalar yapmıştır. 

Aslında, Pollock’un sanatının temeli bilimsel bir yaklaşım içermiyordu ama onun ortaya 

koyduğu çalışmalar, eski dünyanın doğru bulduğu değerlerin artık mümkün görünmediğini 

vurgular niteliktedir.  

Görsel 1. Jackson Pollock,1952, Yakınsama/Convergence 
jackson-pollock, Erişim: 12.03.2022. shorturl.at/hqCM8
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Entropi’nin geri döndürülemez süreçlerin bir ölçüsü olarak görülmesi bazı soyut resimler-

de düzensizlik olarak görülür. Sanatta, Soyut Dışavurumculuğun daha başarılı çalışmaları, 

özellikle Jackson Pollock’un 1940 sonrasına ait resimler, sanatçının görsel düzen duygusu 

tarafından kontrol edilen serpilmiş ve sıçramış pigmentlerin rastgele dağılımını gösterir. 

Resimlere genel olarak bakıldığında, yaratılan dokunun eşit ve dengeli olduğunu şekil ve 

renk öğelerinin birbirlerine yeterli özgürlük sağladıkları görülmektedir.

Görsel 2. Jean Arp, 1942, Three Constellations of Same Forms/Aynı Formlarda Üç Takımyıldızı
Tate. Erişim: 03.03.2022 shorturl.at/cqsPY

Jean Arp ise   şekillerin bir yüzeye rastgele düşmesine izin vererek ve sonucunu inceleye-

rek “şans kanunları” adını verdiği birtakım deneyler yapmıştır. 1942 tarihli bir dizi ahşap 

kabartmada, Üç Takımyıldızı Aynı Formda (Görsel,2), bir dizi bağımsız formu hiçbir anlama 

gelmeyecek şekilde boş bir zemine yerleştirerek şans etkisinin görsel bir yorumunu sun-

muştur.

Farklı büyüklü küçüklü dokuz amorf geometrik formun aynı büyüklük üzerindeki üç farklı 

şekilde konumlandırılmasıyla sadece karşılıklı ağırlık ve uzaklık ilişkileriyle dengede tutul-

ması düşünülmüştür.  Ayrıca, aynı öğelerin üç farklı, ancak eşit derecede geçerli şekilde bir 

araya getirilebileceğini göstererek, bunların kombinasyonların tesadüfi doğasını üzerinde 

durulmuştur.  Tüm bunları Arp, hassas düzenli kontrollerle yaparak sağlamıştır.  Fakat orta-

ya yine rastgele görüntülerin çıkması olası olmuştur.

Saf, kontrolsüz rastgelelik, yukarıdaki örneklerde gözlemlenen türden düzenli homojenliği 

kendi başına üretebilir gibi görünebilir. Bununla birlikte, burada, rastgele sayı tablolarına 

veya zarların atılmasına dayanan mekanik olarak elde edilen rastgelelik ile rastgeleliğin 

görsel temsili arasında ayrım yapılmalıdır.



401SANAT YAZILARI 47
DOÇ. DR. SEHRAN DİLMAÇ

Görsel 3. Romare Bearden, 1972, Şehir ve İnsanları/The City ands It’s People
CityofBerkeley. Erişim:16.03.2022. shorturl.at/fwBJW

Romare Bearden, kolaj tekniğini kullanarak karmaşanın görüntüsünü ortaya koyan sanat-

çılardandır. Şehir ve İnsanlar adlı çalışması hem içerik hem biçim bakımından entropi kav-

ramıyla örtüşmektedir. Siyahi sanatçı karşı kültürün başkenti Berkeley’e Belediye Meclisi 

Odaları için yeni bir sanat eseri yaratmak için gitmiştir. Bearden’in Şehir ve İnsanları adlı 

anıtsal eseri parlak renklerle boyanmış, bir gökkuşağı ve bir dizi Berkeley’in en tanınmış 

yerlerini içeren duvar resminin tamamı genellikle kentsel uyumun bir kutlaması olarak 

okunur. Bearden’ın kompozisyonunun bir detayı, şehrin logosu aracılığıyla Berkeley’de gö-

rünmeye devam ediyor ve Berkeley’in çok kültürlülüğe ve çöp kutularından binalara kadar 

belediye mülkü üzerindeki çeşitliliğe olan sivil bağlılığını teşvik ediyor. Yedi panel boyunca 

renkli kağıtlarla bir araya getirilmiş fotoğraflardan oluşur (Kroiz, 2016). Bununla birlikte, 

Berkeley’deki Şehir ve İnsanları adlı çalışma, şehrin çalkantılı çeşitliliğini, bugün şehir sa-

kinlerinin daha aşina olduğu sembolik uyum logosundan ziyade, zamanının bir ürünü olan 

indirgenemez karmaşıklıkta bir kolajda tasavvur edilmiştir. Bir şehrin düzen ve uyumundan 

ziyade çok kültürlülüğüne, karmaşasına gönderme yapan bu eser, çağdaş sanatta entropi 

kavramının bir okuması olarak yorumlanabilir.

Görsel 4. Mika Tajima, 2015, Negatif Entropi (Kazue Kobata, Mavi, Çift)/ Negative Entropy
               MikaTajima. Erişim: 20.03.2022. shorturl.at/hwyGL
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Japon sanatçı Tajima, “Negatif Entropi” adında (2012-devam eden), akustik veriyi soyut 

kompozisyonlara dönüştüren kumaş resimlerden oluşan bir dizi çalışma yapmıştır. Bu do-

kuma çalışmaları, 1804’te üretilen Jakar tezgahında yapılmıştır. Jakar tezgahı, verileri ilet-

mek için tekstil imalatı sürecini sanayileştiren bir makinedir. Ayrıca Jakar tezgahı, bilgisayar 

ve makine programcılığının gelişmesine oldukça fazla katkısı bulunan ve birçok tarihçinin 

bu konuda önemli bir adım olarak düşündüğü bir buluştur.

Serideki her çalışmada, farklı akustik bilgilerin kaydedildiği saha kayıtları, dilbilgisi ses yazı-

lımı kullanan dijital ses yazımı imgelerine dönüştürülmüştür. Bu kayıtlar sayesinde üretilen 

işlerden biri Japon ve Batılı avangard arasında aracılık yapan ünlü bir Japon çevirmenin 

sesi Negatif Entropi (Kazue Kobata, Mavi, Çift, 2015) adında çalışmaya dönüştürülmüştür. 

Sanatçının negatif entropi serisine aldığı ilginç konulara örnekler, Jacquard delikli kartları 

üreten teknisyenin çıkardığı sesler, dünyanın farklı yerlerinde bilgisayar altyapısı sağla-

yan Dijital Okyanus’un ambiyans sesleri kullanılarak oluşturulmuş Negatif Entropi (Dijital 

Okyanus, NYC2 Süper Mikro, Mavi, Dörtlü, 2018) adlı çalışmadır. Bu serinin ismi kuantum 

fiziğinde kullanılan, kaosun bilgisini ölçen ve sistematize eden ters entropiyi (kargaşa ya 

da rastlantısallık) göstermek için kullanılan terime gönderme yapmaktadır (Norton, 2018). 

Bu seri, Tajima’nın çalışmalarında ön plana çıkardığı, dil, ses,  duygu gibi soyut özellikleri 

ölçerek günlük hayatın özelliklerini belirli kalıplara sokmanın zorluğunu kaos öğeleriyle 

göstermeyi amaçlamıştır.

Görsel 5. Anthony Huber, 2014, Soyut Yapılandırmacılık Serisi/ Entropy IVa.
Erişim: 22.03.2022.  shorturl.at/vBL48

Sanatçı Anthony Huber’in “Entropi IVa” resminde örtüşen boya sıçramaları tipik bir geri dö-

nüşü olmayan sürecin görüntüsünü taşırken, iki büyük siyah/beyaz renk bölgesi iki bölme 

açısından tersinmezliğin olağan betimlemesi (tasviri) olarak, rastgele hareket eden parça-

cıkları gösteren bir diyagramdır. Üst üste binen boya sıçramaları, tipik bir geri dönüşü ol-

mayan sürecin görüntüsünü aktarırken, beyaz/siyah renkli iki büyük bölge, bölme boyunca 

rastgele hareket eden parçacıklara sahip iki bölme açısından olağan tersinmezlik tasvirini 

ima eder (Akdeniz, 2021). Entropi’de geri dönüşü olmayan bir süreç daha sonra düzenli 

durumlardan daha fazla düzensiz durumlara geçiş yapar.
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Görsel 6. Roberto Quintana, QnTm/FM 2043,2014, Kuantum-Köpük Serisi/Quantum-Foam Series
Art and Soul Production. Erişim: 22.03.2022. shorturl.at/nJT38

Düzen ve Düzensizlik arasındaki geri dönüşü olmayan geçiş, Entropi’deki anahtar kav-

ramlardan biridir. Düzenli ve düzensiz yapılar arasındaki geçişleri konu edinen pek çok 

eser bulunmaktadır. Örneğin, Roberto Quintana’nın “Quantum-Foam Series”in “QnTm/FM 

2043” parçasında tasvir edilen, düzenli bir kristal kafesin düzensiz bir faza “erimesi” gö-

rülebilir (Marcolli, 2015). Sanatçı, düzensiz ve düzensiz yapıların, tersinmezliği belirtmek 

için kullanılan boya sıçramalarıyla geri dönüşü olmayan düzensizliğe doğru akışı plastik bir 

dille ifade etmiştir.

Sonuç

Sanat bir sürecin ürünüdür. Bu süreç tikel anlamda bir ürünün ortaya çıkmasındaki üretim 

süreciyle ilgili olmasıyla birlikte tümel anlamda ise sanatın kendi içinde geçirdiği tarihsel 

üretim sürecidir. Tarihsel süreç içerisinde sanatın mitostan logosa evrilmesiyle sanatta 

gerçekliğin temsil boyutları bir süre hâkim oldu.  Modern dönemle birlikte insanların karşı 

karşıya kaldıkları yenilikler, buluşlar sanat anlamında sanatı farklı ele alış biçimlerine itmiş-

tir. Özellikle çağdaş sanatta karşımıza çıkan rastgelelik, formların çokluk kazanmasıyla gö-

rülen bir hal almıştır. Bu çalışmada evrenle ve onun genel düzeniyle ilgili termodinamiğin 

ikinci yasası olan entropi kavramıyla sanatın modern ve sonrası, günümüz dönemlerinde 

gelişen rastlantısal sanat formlarının ilişkisinin olup olamayacağı irdelenmeye çalışılmıştır. 

Düzen ve düzen arasında zamana bağlı olarak gelişen geri dönüşü olmayan geçiş anla-

mına gelen entropi, sanatsal imge olarak karşılığını bu rastgele formlarda bulmuştur. Her 

sanatçının kendi dünyasında oluşturduğu ifade biçimiyle kaos, karmaşa olarak algılanan bu 

formlar, bilimsel bir kavram olan entropinin sanattaki karşılığını göstermektedir. Bilimsel 

yasalara göre dünyada enerji ve entropi olmak üzere iki güç vardır. Enerji düzen, huzur, 

denge gibi olumlu kavramların altını doldururken entropi ise dengenin bozumu, yıkımı, 

ıstırap veren bir eyleme karşılık gelir. Entropi sanatta karşılığını düzensiz formların temsili 

olarak bulur. Sanatta geleneksel olandan temsili olandan ne kadar uzaklaşılırsa entropi 

oranın da bu bağlamda arttığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda entropiyi geleneksel ve çağ-

daş görsel sanat biçimleri içinde dinamik bir süreç olarak konumlandırabiliriz. 
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Öz: İlhan Koman’ın matematik yasalarıyla biçimlendirdiği formlardan oluşan 1970 sonrası 

heykel dili, Türkiye’deki heykel tarihi içinde benzeri olmayan bir örnek olarak karşımıza çık-

maktadır. Sanatçının 1960’larda başladığı ve 1970’li yıllarda heykellerinin ana problemine 

dönüşen form araştırması, önceki üretimlerinden kopuş niteliğindeki uygulamalarının merke-

zinde yer almıştır. Bu metinde sanatçının matematiksel olarak formüle edilebilir ve aralarında 

bilimsel buluş olarak tescillenmiş formların da olduğu heykelleri ile tanımlayabileceğimiz 1970 

sonrası dönemi ele alınmış, form araştırma yaklaşımının onun heykel dilindeki dönüşüme et-

kisi üzerinde durulmuştur. Sanatçının seriler olarak ürettiği 1970 sonrası heykel gruplarından 

seçilen örnekler üzerinden bu çalışmaların öğrenilebilir ve öğretilebilir gerçekleştirilme yön-

temlerine değinilmiştir. Nasıl yapılacakları bilgisini içermeleri bakımından birer belge niteliğin-

deki bu heykeller, varyasyonları üzerine bugün dahi akıl yürütmeye devam edilebilecek kolektif 

tasarlama süreçlerine açıktır. Koman’ın benzer bir biçimlendirme diline sahip Konstrüktivist 

heykel anlayışından ayrıldığı temel noktalar, metin içerisinde sanatçının matematik yasalarına 

bağlı tasarım süreci ekseninde irdelenmiştir. Koman’ın form keşfetme sürecinde malzeme ile 

düşünme alışkanlığının, çalışmalarının bilimsel nitelik kazanmasında ayırt edici bir katkı olarak 

öne çıktığı ortaya koyulmuştur.     

Anahtar Sözcükler: İlhan Koman, Heykel, Matematik, Malzeme ile Düşünme, Form Araştır-

ması.
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Abstract: The language of İlhan Koman’s sculpture after 1970, which consists of the forms that the 

artist shaped with mathematical laws, emerged as a unique example in the history of sculpture in 

Turkey. Form research, which the artist started in the 1960s and turned into the main theme of his 

sculptures in the 1970s, is at the center of the transformation, which is a break from his previous 

productions. In this text, the period after 1970, which can be defined by the artist’s sculptures and 

can be formulated mathematically including forms that are registered as scientific invention, is being 

discussed and the effect of the form research approach on his transformation in the language of 

sculpture is being emphasized. The learnable and teachable realization methods of these works are 

mentioned through the sculpture examples of the said series. These sculptures, which are documents 

in terms of containing the knowledge of how to make them, are open to collective design processes 

that can be reasoned about even today. The main points where Koman differs from the Constructivist 

sculpture understanding, which has a similar formatting language, are examined in the text on the axis 

of the artist’s design process based on mathematical laws. It has been revealed that Koman’s habit 

of thinking with the material in the form discovery process stands out as a distinctive contribution in 

gaining scientific quality to his work.

Keywords: Ilhan Koman, Sculpture, Maths, Thinking with Material, Form Research. 
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Giriş

1950’li yıllarda Türkiye’de sanat alanındaki modernist kırılmanın önemli bir parçası olan 

İlhan Koman, 1941-1945 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bö-

lümü’nde Rudolf Belling’in öğrencisi olmuştur. Belling’in atölyesinde yürüttüğü figüratif 

heykel çalışmalarının ardından, Akademi’deki son yılında gelecekteki üretim diline de hâ-

kim olduğu görülen soyut çalışmalar yapmıştır. 1947’de burslu olarak gittiği Paris’te diğer 

burslu öğrenciler gibi okula devam etmek yerine kendi atölyesinde yaptığı çalışmalara 

ağırlık vermiş, dönemin önemli sanat dergisi Art d’aujourd’hui eleştirmenlerinden André 

Bloc, genel yayın yönetmeni Edgar Pillet ve Group Espace’ı kuran dergi çevresi ile yakın ar-

kadaşlıklar kurmuş, birlikte sergilere katılmıştır. Sanatçı, 1981 yılında verdiği bir röportajın-

da tüm sanatların çevreyi birlikte inşa etmesi fikrine dayanan ve Group Espace’ın manifesto 

metninin de ana teması olan sanatların sentezi düşüncesinin, onu her zaman ilgilendiren 

bir problem olduğunu dile getirmiştir (Karabuda, 1987, s. 5). 

Koman, 1951’de Türkiye’ye döndükten sonra Güzel Sanatlar Akademisi’nin Heykel Bölü-

mü’nde hocalık yapmaya başlamıştır. Türkiye’de bulunduğu bu yıllarda heykellerinin ana 

malzemesinin demir olduğu görülmektedir.  O yılları “Dışarıda gelişme, bizde ise müthiş bir 

durgunluk vardı” diye tarif eden İlhan Koman, 1958 yılında Türkiye’den ayrılmış ve İsveç’e 

yerleşmiştir (Uçuk, 1996, s. 142). Bu tarih, sanatçının her döneminde karşımıza çıkan soyut 

heykellerinin malzeme ve yaklaşım farkı sonucu geçirdiği dönüşümün başlangıç noktası 

olarak değerlendirilebilir. İsveç’e yerleştikten sonra da kaynak kullanarak demir malzeme 

ile yaptığı soyut çalışmalara devam etmiş ve 1968 yılında Harbiye’deki Divan Oteli’nin 

önüne yaptığı heykele kadar da bu çalışmaları sürdürmüştür. Metal malzeme, sanatçının 

kamusal alana yaptığı heykel projelerinde de her zaman başvurduğu başat materyal olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Ancak sanatçının kronolojisine baktığımızda, 1958-68 yılları ara-

sında yaptığı soyut demir heykellerin, malzemenin katı formundan yalıtılmış, adeta çamur 

gibi yumuşak bir malzeme ile biçimlendirildiği etkisi uyandıran, geometrisi tanımsız, orga-

nik formlara ve malzeme ile zıt biçimde hafiflik etkisi taşıyan kompozisyonlara dönüştüğü 

görülmektedir.

1960’lı yıllarda demir heykellerine paralel yürüttüğü form araştırma çalışmaları, 1970 yılı 

ve sonrasında heykel dilinde belirleyici unsur olmuştur. Bu dönem heykelleri, belli kural 

sistemleri içinde formun arandığı ve bu araştırmanın kendisinin somut olarak okunabildiği 

biçim serileri ile sonuçlandığı, heykelin yapımına iki boyutlu levhalardan başlandığı, tekrar 

eden birimlerle devinim ve hacmin elde edildiği üretimlerdir. Bu üretimler arasında yer 

alan Esnek Polihedron Kule (Görsel 6) ve Sonsuz Sütun (Görsel 9) gibi çalışmalar, heyke-

lin kendisi olmak dışında, sanatçısı tarafından mekânda başka rol ve işlevler üstlenmesi 

önerilen strüktür çalışmalarıdır. Bir diğer örnek olan ∞-1 (Sonsuzluk eksi bir) serisinde ise 

heykellerin etrafındaki konturun boşlukla iç içe geçmesi sonucu eser ve çevre arasındaki 

sınırın belirsizleştiği görülür. Heykelin çevre ile ilişkisinde benzer bir belirsizliği formların-

da kullanan, kütleyi reddederek boşluğu geometri ve çizgilerle ele alan Naum Gabo’nun 
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heykelleri ile Koman’ın biçimleri arasında benzerlik olduğu, ancak Koman’ın araştırmaya 

dayanan form inşa süreci ve heykellerinin matematik yasalarına bağlılığı ile Gabo’dan fark-

lılaştığı görülür.

Sanat ve bilim ilişkisinin Koman’ın çalışmalarında nasıl gündeme geldiğinin, uluslararası 

literatürde bu ilişkiyi kuran çalışmalar arasında ve Türkiye’deki heykel sanatı tarihi için-

de Koman’ın farklılaştığı noktaların anlaşılabilmesi için sanatçının 1970 sonrası heykel 

anlayışını yakından incelemek gerekir. Koman’ın söz konusu döneme ait özgün heykel 

anlayışı hakkında çıkarımlarda bulunmak, çalışmalarının dayanakları üzerine yürütülecek 

bir tartışma ile mümkün olacaktır. Bu bağlamda metinde sanatçının analitik bir yaklaşımla 

yürüttüğü ve serilere dönüşmüş form araştırmalarından oluşan 1970 sonrası heykellerine 

odaklanılmıştır. Bu çalışmada Koman’ın form araştırma sürecine dönüşen atölye deneyimi, 

matematiksel formüllerle açıklanabilir heykel dilinin temel ilkeleri, heykellerinin bilimsel 

niteliğe sahip olmasında malzeme ile düşünme pratiğinin katkısı ve bu unsurlar çerçeve-

sinde 1970 sonrası üretimlerindeki özgün yaklaşımın ortaya koyulması amaçlanmıştır.

1958 Brüksel Fuarı

1958 yılında, Brüksel’de İnsan ve ona yapılan hizmetler teması ile açılan Expo’58, İlhan 

Koman’ın hem sanat hem de özel hayatında önemli bir dönüm noktası olarak ifade edilebi-

lir. Fuarda yatay bir tasarıma sahip olan Türkiye standı için Koman, Brüksel’de sürdürdüğü 

6 aylık çalışma sonucunda bir motor yardımıyla hareket edebilen ve düşeyde kuvvetli bir 

aksa sahip olan 16 metre yüksekliğinde bir kule heykeli gerçekleştirir. Türkiye standının 

mimarlarından Utarit İzgi, fuarın “sanat sentezi örneklerini gösteren bir sergi” olduğunu 

ifade etmiştir (Uçuk, 1996, s. 109). Fuarın ardından, Brüksel’de tanıştığı mimar Ralph Ers-

kine’in, Koman’a mimari tasarımları için form araştırması yapmak üzere birlikte çalışmayı 

teklif etmesi sonucu sanatçı, Belçika’dan vefatına kadar yaşayacağı ülke olan İsveç’e geç-

miştir. Koman, 6 aylık fuar sürecini sanatını en çok etkileyen dönem olarak değerlendirmiş, 

Utarit İzgi de Expo’58’in “İlhan’ın dünyaya açılması olayının başlangıcı” olduğunu ifade 

etmiştir (Uçuk, 1996, s. 109).

Sanatçının 1970 öncesi yaptığı demir heykelleriyle 1970 sonrasındaki üretimlerine bakıl-

dığında biçim dilinde belirgin farklarla karşılaşılır. Bu farklılaşma organik soyut formların 

matematiksel olarak formüle edilebilen tanımlı soyut geometrik formlara dönüşümü olarak 

tarif edilebilir. Biçimlendirme anlayışındaki bu dönüşümün kaynağına odaklandığımızda 

İsveç’te kurduğu hayat, 1954 yılında Akademi’deki Metal Atölyesinde yaptığı yaratıcı Kare 

Metal mobilyaları, İkinci Dünya Savaşı sonrası sanat ortamını gözlemleme fırsatı bulduğu 

Paris yılları, Group Espace’ın sanatların sentezi düşüncesine duyduğu yakınlık ve çocuk 

yaşta Haliç’ten geçen gemilere bakarak yaptığı maketlerin dahi izini sürmek mümkündür. 

1955 yılında yaptığı Portatif Dükkanlar’da, bütünün parçalarla istenildiği kadar uzatılabi-

lecek açık uçlu bir tasarım olarak ele alınması, 1970 sonrası soyut geometrik dönemi ile 

akıl yürütme açısından yakınlık taşır. Formun süreklilik yaratacak biçimde ele alınması, 
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Görsel 1. İlhan Koman, 1955, Portatif Dükkanlar. Arkitekt. Erişim: 22.01.2022 https://bit.ly/3Aem5BP 

Görsel 2. İlhan Koman, 1980, Rotor. Arkitekt. Erişim: 22.01.2022  https://bit.ly/3qKsVf7  

sanatçının ileriki yıllarda yaptığı çalışmalarda sonsuzluğun imgesini yaratmakta kullandığı 

bir biçimlendirme çözümü olarak gündeme gelmektedir. Bunun yanı sıra Portatif Dükkan-

lar (Görsel 1) projesi ya da 1980 yılında bir yel değirmeni önerisi olarak tasarladığı kinetik 

heykeli Rotor (Görsel 2) gibi Koman’ın tüm dönemlerinde fonksiyonu dahil ettiği heykel 

örneklerini görmek mümkündür.

Demir Çağı’ndan Kopuş 

1950’li yılları kariyerinde “Demir Çağı” olarak niteleyen Koman, 1956-65 yılları arasın-

da heykelinin ana malzemesinin demir olduğunu dile getirmiştir. Sanatçının “Demir Çağı” 

üretim dilini geride bıraktığı 1965 sonrasında, Erskine için yaptığı form araştırma çalış-

malarının Koman’ın heykellerindeki dönüşüme etkisi açıkça gözlemlenmektedir. Bu araş-

tırmaların Koman’ın heykel dilinin bilimselleşmesi üzerinde büyük bir etkisi olduğu gibi, 

heykel yapma eyleminin kendisini bir deney alanına dönüştürmüştür. Sanatçı, keşfettiği 

form çözümlerini kent hayatı içinde kullanılabilir öneriler olarak geliştirmiştir. Koman’ın 

üretimlerinin işlev kazanması konusundaki arzusunun kaynağında sanatların sentezi düşün-

cesi olmasının yanı sıra, 1967-1986 yılları arasında hocalık yaptığı Konstfack (University of 

Arts, Crafts and Design) sanat okulundaki hâkim anlayışın etkisi olduğu da söylenebilir. Öğ-

rencisi ve yakın arkadaşı Barbro Hedström, Koman’ın hocalık yaptığı yıllarda Konstfack’ta 

sanatın uygulamaya dayalı ve gündelik hayat içinde (Kreşlerde, fabrikalarda, hastanelerde, 

kamusal alanlarda) faydalı olması anlayışının benimsendiğini dile getirmiştir. Ayrıca, sanat 

ve toplum ilişkisinin önemsendiğinden, heykel sanatının zenginlerin bahçesindeki güzel 

figürler olarak değerlendirilmediği ve sanata böyle yaklaşan bir sanatçının hor görülece-

ğinden bahsetmiştir (Barbro Hedström, kişisel iletişim, 07.06.2020).

Koman, Türkiye’de olduğu gibi Konstfack Heykel Bölümü’nde de metal atölyesinde hocalık 

yapmıştır. İsveç’teki sanat okulunda yürüttüğü bir diğer dersi Renk ve Form’du. Sanatçı-

nın 1970 sonrası sanat anlayışı ile paralellik kurduğu dersin temel amacı öğrencilerin 

yeni formlar bulmasına yönelik çalışmalar yapmaktı. Mesela derste verdiği ödevlerden biri, 

öğrencilerin maksimum yükü taşıyacak 1 metre uzunluğunda bir köprü tasarlamalarıydı 
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(Ahmet Koman, kişisel iletişim, 25.08.2020). Mimarlık ve mühendislik alanlarının bilgisi 

ile dirsek teması kuran bu ödev, örtük olarak tasarımcının akıl yürütme sürecine işlev ve 

toplumsal faydayı da dahil etmesini beklemektedir. Bir diğer ödev örneği de 1981’de 

öğrencilerle ortak yaptığı “Tek tema: Ritim, Tek malzeme: Ahşap, Tek alet: Şerit testere” 

kısıtlamaları ile tanımlanan, tüm dönem sürmüş form araştırma projesiydi (Koman, 1994, 

s.33). Bu ödevde olduğu gibi ders, her proje için farklı akıl yürütme ve olasılıklar üzerine 

değerlendirme yapılan, bazı dönemler sanatçının öğrencilerle ortak proje üzerinde çalış-

tığı bir işleyişe sahipti. Sanatçının üretimlerindeki form araştırma sürecini tekrar eden ders 

kurgusunun, öğrencinin yaratıcı potansiyeline ve malzeme ile düşünmenin olasılıklarına 

odaklandığı görülmektedir.

Koman, 1965 yılında ailesi ile birlikte onardığı M/S Hulda isimli gemiye yerleşmiştir. Sa-

natçının eşi Kerstin Koman, aynı zamanda aile evi olan bu gemi için Koman’ın her zaman 

“Hulda benim en büyük heykelim” dediğini aktarıyor (1994, s.3).  Hulda’yı yaşanabilir bir 

yer haline getirmesi ve heykel üretimleriyle birlikte bunun sürekliliği için uğraşması, haya-

tında verdiği topyekûn bir emeğin sonucudur denebilir. Hulda, sıklıkla İsveç’teki arkadaş ve 

öğrenci çevresini ağırlamasının yanında, o dönem Türkiye’den siyasi sebeplerle ayrılmak 

zorunda kalan birçok sanatçı ağırlamıştır. Koman’ın sol dünya görüşü, farklı alanlarda üre-

tim yapan sanatçılarla olan yakın arkadaşlıkları ve dayanışma ortamı, Hulda’nın entelektüel 

olarak da beslendiği alanlardan birine dönüşmesini sağlamıştır.

1984 yılında Koman’ı Stockholm’de ziyaret eden yazar Ferit Edgü, sanatçının bildiği demir 

heykellerinden tamamen farklı bir üretim dili ile karşılaşması üzerine şu değerlendirmeyi 

yapmıştır: “Heykel sanatının dışında ya da ötesinde tipolojik araştırmalar, buluşlar olduğu-

nu görüp şaşırmıştım” (1987, s.10).  Aykut Köksal, sanatçının 1968 yılında Divan Oteli için 

yaptığı metal heykelinin, Koman heykelinde bir dönemin kapanışı ve “kinetik ve matematik 

soyutlama” olarak ifade ettiği yeni dönemin başlangıcı olduğunu söyler (2019, s. 30). İlhan 

Koman, 1979 yılında yayımlanan makalesinde, form araştırmalarının dönüştürdüğü bu yeni 

üretim dilinin başlangıç tarihi olarak 1965 yılını vermiş ve bu tarih sonrasında heykelinin 

“farklı bir karakter” edindiğini ancak önceki üretimleri ile olan sürekliliğini de koruduğunu 

belirtmiştir (1979, s. 1).

Araştırma ve Deney Alanı Olarak Heykel

Sanatçının malzeme ile deney yaptığı bir alana dönüştürdüğü heykel üretimleri, kurguladığı 

matematik formüllerin zorunlu çıktılarıdır. Bu dönem yaptığı soyut geometrik heykellerin, 

belli kuralları ve bu kurallar adım adım takip edildiğinde sonuç olarak bir biçime ulaşıldığı 

işleyişleri vardır. Söz konusu işleyiş, sezgilere emanet edilmiş bir biçim anlayışından uzak, 

sanatçının belirlediği adımlar her takip edildiğinde aynı görsel sonuca varmanın mümkün 

olduğu bir organizasyondur. Koman’ın bu dönem yaptığı çalışmaların muğlaklığı dışlıyor 

oluşu, 1970 sonrası heykellerini öncesinden ayıran en temel niteliklerden biridir. 1968’e 

kadar yaptığı metal heykellerindeki korunmuş tesadüfler ve formların tanımlanmasındaki 
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muğlaklık, yerini biçimlerin formüle edildiği bir yaklaşıma bırakmıştır. Bu çalışmalarının bir 

diğer ayırt edici özelliği ise tekrardır. 1970 öncesi heykellerinde tekrar eden birimlerin 

heykelinin karakteri olduğundan söz edilemez. Ancak sonraki dönemde yaptığı heykel-

lerde birimler arası büyük- küçük ilişkisi, eşitlik ya da hiyerarşik düzenin tekrara dayalı bir 

kurgu içinde ele alındığı görülmektedir. Bu anlamda heykel, tasarımın gerçekleştirilme 

sürecini de form üzerinde somutlaştıran biçimler olarak okunmalıdır.

Araştırma, İlhan Koman’ın sanatı söz konusu olunca anahtar kelimelerden birine dönüş-

mektedir. İsveç’te farklı mimar arkadaşları ile kamusal alan projeleri için katıldığı yarışma-

ların, sanatçının malzeme ve form ile kurduğu ilişkiyi daha da zenginleştirdiği gözlemlen-

mektedir. Koman’ın 70’li yıllara ait sanatsal üretimlerindeki anlam bağlarını kuran temel 

ögenin form araştırması olduğunu söylemek mümkündür. Sanatçı, heykellerinin her birini, 

varyasyonlarını geliştirmeye olanak verecek yeni fikir ve teknik bilgiyi (know-how) içeren 

birer embriyo olarak değerlendirmektedir (Koman, 1979). Koman’ın heykel yapma sürecini 

özetleyen bu yaklaşım, bize her çalışmasının devam edebilecek bir dizinin ilk aşaması ola-

rak okunabileceğini de söyler.

Söz konusu çalışmalar arasında öne çıkan örneklerden biri olan Hiperform (Görsel 3), 1971 

yılında 10570 kayıt numarasıyla patenti alınmış, İlhan Koman’ın keşfettiği ilk geometrik 

biçimdir (Koman, 1994, s.18). Bu biçim, 4 kareden oluşan dikdörtgen bir levhanın köşele-

rinden tam tur (2 π) bükülmesi ve köşelerin birbirine tutturulması ile elde edilen iki koni-

den oluşur. (Akgün, Koman, Akleman, 2006).  İki boyutlu olan düzlemin bükülmesi ile üç 

boyutlu forma geçiş, serideki form dağarcığını oluşturan temel karardır.

Görsel 3. İlhan Koman, 1970, Hiperform/Hyperform. Jstor. Erişim: 22.01.2022 
https://bit.ly/3GKD8Ok

Görsel 4. İlhan Koman, 1983, Hiperform/Hyperform. Koman Vakfı. Erişim: 22.01.2022 
https://bit.ly/33ORyOH   

Görsel 5. İlhan Koman, 1983, Dörtlü Hiperform/ Quadruple Hiperform. The Bridges Archive. 
Erişim: 22.01.2022 https://bit.ly/359e8Cn    
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Bir levhanın bükülmesi ile ortaya çıkan bu formlar, yüzeyden hacim elde etmeye yöne-

lik algoritmalarla kompozisyonları kurulmuş heykellerdir. Ancak buradaki çalışma, kâğıt 

üzerinde formüle edilip, bu formülün malzemeye aktarılması değil, sanatçının malzeme 

ile doğrudan çalışarak, bundan matematiksel sonuçlar çıkarması ve bu sonuçlara dair 

gözlemlerinin ardından sonuca giden değerlerle oynayarak form araştırması yapması sü-

recidir. Koman, “Desen çizerdim, aslında desen çizmekten kurtulmak için desen çizer-

dim. Anekdottan, doğa taklidinden kurtulmak için binlerce desen çizmişimdir” demiştir 

(Karabuda, 1987, s. 4). Koman’ın burslu olarak bulunduğu Paris yıllarından bahsederken 

söylediği bu söz, hiçbir şeyin yapmak kadar öğretici olamayacağını anlatan bir ifade olarak 

okunabilir. Soyut geometrik çalışmaları, formüller ve kurallar bütününün sonuçları olsalar 

da sanatçının çalışma alanı bu kurallar değil, esas olarak malzemenin kendisi ve yaparak 

düşünme odaklıdır denebilir.

Koman’ın heykellerini oluşturan kurallar içinde geriye doğru gidip, bazı değerlerin gün-

cellenmesi ile farklı geometriye sahip biçim sonuçları elde etmek mümkündür. Bu şekilde 

işleyen parça bütün ilişkisi, bütünün de çeşitlenerek çoğalmasına olanak vererek, bütünün 

kendisinin de parça olarak ele alınabildiği bir form ailesini gündeme getirir. Hesaplamalı 

tasarım olarak Türkçeleştirilen computational design da böyle bir parça bütün ilişkisi için-

de form geliştirmeyi tanımlar. Terim, olasılıklara kapalı ve tamamlanmış bir kurguya değil, 

ucu açık ve geliştirilebilir form (developable forms) dağarcığına işaret eder. Günümüzde 

hesaplamalı tasarımın çalışma alanı bilgisayar teknolojilerine sahip araçlar gibi görünse de 

aslında sadece bu teknoloji ile yürütülebilir bir tasarım sürecini ifade etmemektedir.  Com-

putation yerine calculating’i öneren MIT Computational Design profesörü George Stiny, 

tasarımın hesaplama olduğunu, hesaplamanın da bilgisayardan bağımsız bir “görmek ve 

yapmak” eylemi olduğunu söylemektedir (2012, s. 8). Buradan da hesaplamalı tasarımın, 

bilgisayar teknolojisi ile tanımlanan bir alan olmadığı sonucu çıkarılabilir. Hesaplamanın 

bilgisayarlara tanımlanabilecek bir tür kelime hazinesi ile işletilemeyeceğini belirten Stiny, 

tasarımcının süreç içindeki gözlemlerinin de sonucu etkilediğini, bu yüzden de hesaplama-

nın “etkileşimli ve dinamik bir süreç” olduğunu, bir “kelime haznesine dayanmadığını” dile 

getirmiştir (2012, s. 8). Hesaplamalı tasarım yapan tasarımcı/sanatçı bu kelime haznesi ve 

gramerin yaratıcısı konumundadır. Tasarlayanın gözlem gücü, seçim yapması ve çalışma 

sırasındaki deneyimi ile biçim-içerik kurgusu içinde tasarım kararlarını güncellemesi, son-

suz form olasılığına erişilebildiği bilgisayar destekli tasarım çalışmalarında sonucu anlamlı 

kılacak unsurlar olarak görünmektedir.

Bu noktada Koman’ın matematiksel olarak formüle edilebilir heykellerine baktığımızda, 

bilgisayar teknolojileri olmaksınız, sanatçının tam da Stiny’nin tanımında olduğu gibi he-

saplamalı tasarım yaptığı söylenebilir. Ölçü ve malzeme çeşitliliği içinde heykelin parçaları 

arasındaki ilişkilerin tekrar tekrar ele alınabildiği ve bir seriye ait biçim varyasyonlarının 

türetildiği çalışma yöntemi söz konusudur. Bütüne ait olan bu modüllerin biçimlerinin 

özünü bozmadan yeni organizasyonlar yapmak aynı zamanda bu dilin esaslarından biridir. 

Bu dilin biçimlendirme ilkelerinin deşifre edilebilir oluşu, başkaları tarafından bu eksende 
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yeni biçimler türetilebilmesi, hatta serilere yeni formlar eklenebilmesi ihtimallerine ışık tu-

tar. Bu yeniden üretim sürecinin öğrenilebilir ve öğretilebilir bir yanı olduğu ve bu yüzden 

heykel eğitimi içinde verimli bir çalışma alanı olarak ele alınabileceği söylenebilir. Tasarım 

sürecinde sanatçının nasıl akıl yürüttüğü, yöntemi ve heykelin parçaları arasındaki ilişkinin 

okunabilmesi, heykeli açık bir kitaba dönüştürmektedir. Heykel serilerinin sürdürülebilir 

kurgusu ile Koman’ın heykellerinin hesaplamalı tasarımın alanı içinde okunabilmesi müm-

kündür.

Genel kanı, biçimin çoğul ve üretken bir kavrayışla tasarlanmasının sayısal ortamın bir 
potansiyeli olduğu yönündedir. İlhan Koman’ın biçim serileri ile ortaya koyulan yakla-
şım ise bu kanıyı sarsacak dikkat çekici bir istisnayı barındırmaktadır: sayısal teknoloji-
lerin desteğiyle parametrik bir tasarım sürecini örneklememekle birlikte Koman’ın ge-
liştirilebilir biçim serileri hesaplamalı yaklaşımın bir örneğidir (Beşlioğlu, 2013, s.26).

Koman, 1970 yılında 10 birleşme noktası olan ve 16 tane eşkenar üçgen biçiminde yüzü 

olan bir polihedron keşfetmiştir. 1971’de esnek polihedral formlu yapısal elementler için 

patent başvurusu yapan sanatçı, 1973’de patent hakkını almıştır (Koman, 1979, s. 1).  An-

cak esnek çok yüzlülerle ilgili bir araştırma yapıldığında, çok yüzlülerin esnemez kabul 

edildiğini fakat 1977 yılında ABD’li Profesör Robert Connelly tarafından esneyen birçok 

yüzlü form keşfedildiği bilgisi karşımıza çıkmaktadır. Abidin Dino, Kim Bu İlhan Koman adlı 

yazısında, 1978 yılında Le Monde gazetesinde çıkan bir yazı ile 165 yıldır çözülemeyen 

matematik probleminin sonunda Amerikalı bir profesör tarafından çözüldüğü ifadeleri ile 

dünyaya ilan edildiğini yazmış ve yıllar önce Koman tarafından çözülmüş bu problemin, 

onun ismi ile anılmamasını da “Arkasında Cornell Üniversitesi yok” diyerek, politik sebepler 

ile ilişkilendirmiştir (1987, s. 7). Koman’ın yakın dostu olan fizikçi Hans-Olov Zetterström, 

Koman’ın vefatından sonra İsveç’te çıkan İlhan Koman isimli kitapta yer alan “İlhan Ko-

man’ın Heykelleri Üzerine Bazı Matematiksel Görüşler” adlı makalesinde, Koman’ın işle-

rini matematik ve sanat ilişkisi üzerinden ele almıştır. Yazısında hareketsiz kabul edilen 

çok yüzlüler üzerine çalışan Cornell’in 1976 yılında ilk defa matematiksel olarak hareketli 

birçok yüzlü tasarladığını, Koman’ın çok yüzlülerinin ise matematiksel olarak hareketli ol-

madığını ama pratikte hareketli olduklarını açıklamış, bu hareketliliğinin kaynağı olarak da 

kullanılan malzemenin ve yüzeyler arasındaki ek yerlerinin deformasyona açık olmasını 

göstermiştir (1994, s. 13).

İlhan’ın çok yüzlülerinin matematiksel olarak hareketli olmaması aslında bir avan-
tajdır. Şimdiye kadar kanıtlanmış ancak güçlü bir ampirik destek bulan bir hipoteze 
göre tüm matematiksel hareketli çok yüzlüler sabit bir hacmi çevrelemektedirler. 
Ancak İlhan’ın çok yüzlülerinde hacmi sürekli değişmektedir (hatta bazen sıfır olmak-
tadır). Dolayısıyla bazı çok yüzlülerinin pratikte kullanılabilirliği vardır. Hatta bu çok 
yüzlülerden biri uçaklarda kullanılan katlanabilir yakıt deposu olarak patent almıştır 
(Zetterström, 1994, s. 13).

Koman’ın vardığı nokta, kâğıt üzerinde yapılabilecek soyut hesaplama ile değil, doğrudan 

malzeme ile çalışarak düşünme sürecini yürütmesinin sonucudur. Malzemeye olan haki-

miyeti, bir oyun alanı gibi adım adım ilerleyen kurallar arasında ileri geri hareket ederek 
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farklı sonuçları araştırması, sanatçının matematiksel olarak kanıtlanamayan ama olanaklı 

ve kullanabilir bir form keşfetmesinin koşullarını sağlamıştır. Bu form arayışında “yapmak”, 

bu alanda çalışan bilim insanlarından Koman’ı ayıran özellik olarak öne çıkmaktadır. Biçi-

min kurallar silsilesine bağlı olması, sanatçının bu kısıtlama içinde yaratıcı davranmasına, 

düzeni oluşturan verileri değiştirerek varyasyonlar elde etmesine ve yaptığı işle ilgili derin-

leşmesine yol açmıştır. Tasarım problemine verilen cevaplar çoğaldıkça seriler meydana 

gelmiştir. 

Görsel 6. İlhan Koman, 1974, Esnek Polihedron Kule /Tetraflex. Koman Vakfı. Erişim: 22.01.2022   
https://bit.ly/3qKsVf7 

Görsel 7. İlhan Koman, 1974, Esnek Polihedron Kule (katlanmış hali). Koman Vakfı. 
Erişim: 22.01.2022 https://bit.ly/3qKsVf7   

Zetterström’ün bahsettiği Esnek Polihedron Kule (Görsel 6) formu, 1971 yılında patentini 

aldığı üçgenlerden oluşan Tetraflex’in (farklı katlama yöntemleri ile farklı üç boyutlu form-

lar elde etmek mümkün) bir kule oluşturacak biçimde yüzeylerinin katlanması ile üretilmiş-

tir. İlk defa uzayda istasyon kurma girişiminde bulunulan 70’li yıllarda, sanatçının istasyon-

larda kullanılabilir düşüncesi ile geliştirdiği bu tasarım, içindeki sıvının azalıp, artması ile 

hareket kazanır (Uçuk, 1996, s. 146).  Çok sayıda köşeye sahip bir form olmasına rağmen 

parçaların eklem yerlerinin sabit olmayışından dolayı düşeyde hacmi artıp azalan kinetik 

bir heykeldir. Derviş olarak da bilinen Yürüyen Yaşlı Adam (Görsel 8) ve Yuvarlanan Kadın 

(1980-83) ise itme kuvveti ile hareket kazanan ve yürüme eyleminin kavramsallaştırıldığı 

çalışmalarıdır. Ekolojik problemlerin İsveç’te toplumsal tartışma konusu olmaya başladığı 

yıllarda geliştirdiği Rotor serisi (1973-82), rüzgâr şiddeti ile hareket hızı belirlenen ve bu 

hareketle enerji üretmesi amaçlanan kinetik heykel grubudur. Rotor ve Esnek Polihedron 

Kule, sanatçının toplumsal fayda konusundaki endişelerini tasarım önerilerinde gözlemle-

menin mümkün olduğu en belirgin heykel örneklerindendir.
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Görsel 8. İlhan Koman, 1970, Yürüyen Yaşlı Adam/ Vandrande Gubben. Jstor. Erişim: 22.01.2022  
https://bit.ly/3GKD8Ok

Görsel 9. İlhan Koman, 1975, Sonsuz Sütun/ Colonne sans fin. Jstor. Erişim: 22.01.2022 
https://bit.ly/3GKD8Ok 

Görsel 10. İlhan Koman, 1975, Brancusi’ye Yanıt/ Réplique à Brancusi. Jstor. Erişim: 22.01.2022   
https://bit.ly/3GKD8Ok   

Sanatçının ahşap malzemenin esneme özelliğinden faydalanarak yaptığı Yürüyen Yaşlı 

Adam, Sonsuz Sütun (Görsel 9) ve Brancusi’ye Yanıt (Görsel 10), ahşabın esnekliğini kul-

landığı çalışmaların erken örnekleridir. Demonte heykeli Sonsuz Sütun’da yay biçiminde 

esnetilmiş ahşap parçalar, metal zinciri gererek, dik durmasını sağlamaktadır. Brancusi’ye 

Yanıt çalışmasında ise Koman, Brancusi’nin aynı biçimdeki birimleri tekrar ederek göğe 

yükselttiği anıtsal sütunu, ahşap çubukları esneterek suyun hareketini çağrıştıran kıvrımlı 

formlarla ele almış, aşağıdan yukarıya kesintisiz devam eden çizgilerle göğe uzanan bir 

hareket yakalamıştır. Sanatçı göğü arkasına alan bu kesintisiz çizgilerin yukarıya doğru 

yarattığı süreklilikle, sonsuzluk imgesine yaratmıştır. Koman’ın Rodin’e olduğu gibi Bran-

cusi’ye de büyük bir hayranlığı vardır ve Brancusi’ye Yanıt’ı heykeltıraşa saygı olarak de-

ğerlendirmiştir. Esas amacını, işi biraz daha ileri götürmek ve çok parçalı ahşap kullanarak 

yekpare bir sütun elde etmek olarak açıklamıştır (Koman, 1979, s.3). Esnek Polihedron 

Kule, Sonsuz Sütun ve Brancusi’ye Yanıt heykelleri aynı zamanda gizli taşıyıcıları olmayan, 

üç farklı strüktür çalışmasıdır.

Heykelin Bilgi Kaynağına Dönüşmesi

1982’de patentini aldığı ∞-1 isimli ünite çalışmaları, malzemenin esnekliğinden faydala-

narak yüzeyin bölünmüş parçalarının bükülerek hacim kazanması ile biçim kazanır. Tıpkı 

şeytan uçurtma kuyruğunda olduğu gibi yüzeyine eşit kesikler atılan ancak parçalar arası 

bağlantı noktalarının korunduğu bir levhanın sanatçının belirlediği kurallarla hareket edip, 

birleştirildiğinde farklı formlara sahip heykellerin ortaya çıkması prensibine dayalıdır. ∞-1 

serisindeki varyasyonlardan biri olan Deniz Kabuğu (Görsel 12) heykelinde, kullanılan lev-
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hanın yukarıdan aşağı doğru daralması ile değişen yön ve bunun sebep olduğu birimler 

arası hiyerarşi sonucu form merkeze doğru spiral bir biçim alır. Biyomorfik bir biçime sahip 

olan bu tasarımın başına dönüp, levhanın kenarlarındaki eğimin açısı değiştirilebilir ya da 

birimler arasındaki hiyerarşi ilişkisi yeniden düzenlenebilir. Heykelin algoritmasında bu iki 

parametrenin değiştirilmesi ile farklı biçimlere ulaşılarak formu daha da çeşitlendirmek 

mümkündür. Levhanın yüzeyindeki birbirine paralel yatay kesiklerle oluşturulan şerit form-

ların art arda gelişi, süreklilik oluşturarak bir bütünü tamamlar. 

Görsel 11. İlhan Koman, ∞-1 Serisi/ to Infinity Series, levha örneği. Yıldırım Arıcı Arşivi. 
Erişim: 22.01.2022. https://bit.ly/3FS47pC 

Görsel 12. İlhan Koman, (1975-80), Deniz Kabuğu/ Shell. Koman Vakfı. Erişim: 22.01.2022. 
https://bit.ly/3Klc3Do 

Görsel 13. İlhan Koman, (1975-80), Anafor/ Whirlpool. Koman Vakfı. Erişim: 22.01.2022.
https://bit.ly/3Klc3Do 

1980 yılında başladığı Pi serisinde, daire biçiminde bir levhanın π’nin katları ile kıvrılarak 

yüzeyinin arttırılmasına devam edilmesi sonucu form, daire biçiminde bir levhadan küreye 

dönüşmektedir. Teorik olarak sonsuza kadar buna devam edilebilmekte ve yüzey arttıkça 

kürenin merkezinde yine küre formunda bir boşluk oluşmaktadır. Koman, heykelinin bu 

merkezdeki boşlukta bir insanın durabileceği ve çevreyi izleyebileceği kadar büyük boyutta 

gerçekleşmesini hayal etmiştir (Akgün, Koman, Akleman, 2006).  Koman’ın Pi serisi (Görsel 

15) ile Naum Gabo’nun 1937 yılında opak, transparan ve yarı transparan malzemelerle 

ürettiği Spheric Theme (Görsel 14) isimli heykeli arasında biçimsel bir yakınlık vardır. Gabo 

tarafından farklı materyal ve teknikle birçok kez çalışılmış olan Spheric Theme, aynı formun 

malzeme deneyine tabi tutulmasının toplamından oluşan bir dizidir. Bu heykel, Koman’ın 

Pi serisindeki, 4π kadar yüzeyi arttırılmış kürenin aynısıdır. “Ancak arada çok önemli bir 

yaklaşım farkı vardır: Spheric Theme, Koman’ın Pi serisi’ndeki biçim olasılıklarından sadece 

birisidir” (Beşlioğlu, 2013, s. 20). Koman, formlarını matematik işlemlerin sonucu olarak 

biçimlendirip, formu türetebildiği sistemler kurgularken, Gabo’nun heykellerinde böyle bir 

sistem yaklaşımı ile karşılaşılmamaktadır. Görsel 15’te de görüldüğü gibi heykellerin ara-

sında kademeli bir dizilim vardır. Bir önceki heykel, sonrasındaki heykelin zorunlu bir adımı 
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olduğu için yapılan her küre tamamlanmamış bir çalışma olarak dahi değerlendirilebilir. 

Eğer diziye böyle bakılırsa, teoride sonsuza kadar devam edebilecek yüzey artırma yöntemi 

ile orijinal sanat eserine ulaşmak mümkün değildir.

Görsel 14. Naum Gabo, 1937, Küresel Tema /Spheric Theme, H.Read ve L.Martin (Ed.), Gabo: Const-
ructions, Sculptures, Paintings, Drawings, Engravings, Londra: Lund Humphries, s.69.

Görsel 15. İlhan Koman, Pi Serisi/ Pi Series, Koman Vakfı. Erişim: 22.01.2022 https://bit.ly/33Rxonc

Zetterström, Gabo ve Pevsner’in heykellerinin Koman’ın heykelleri gibi matematik ve fizik 

yasalarla tasarlanmadığını belirtmiş ve bir başka ayrım noktası olarak da şunu eklemiştir: 

“İlhan, asla bir heykel yapmakla yetinmemiş, bir tema üzerinde bir seri nesne yaratmış ve 

konstrüksiyon prensiplerine bağlı olarak uygulanış sınırlarının olanaklarını da araştırmıştır” 

(Zetterström, 1994, s.10). Zetterstörm’ün bu çıkarımı, Stiny’nin form türetmeye dayanan 

hesaplamalı tasarım tanımı ve Koman’ın “bir zincirin halkaları” diye tarif ettiği kendi üretim 

dili ile de örtüşmektedir. Spheric Theme ve Pi Serisi arasındaki bir diğer ayırt edici şeyin de 

Koman’ın, heykeli için bir fonksiyon önermesi ve heykelinin mimari bir boyuta dönüşerek, 

insanların içinde dolaştığı bir ölçeğe gelmesi isteği olduğu söylenebilir. Gabo da çalışma-

sının boyutlarının büyümesini ama yine de kamusal alanda yer alacak bir heykel olarak so-

nuçlanmasını istemiştir. Gabo, “Spheric Theme’i sonsuzluğun imgesi olarak değerlendiren-

ler var. Spheric Theme sonsuzluk değil, sürekliliğin imgesidir” demiştir (Read, Martin, 1957). 

Koman’ın heykeli ise vardığı tam küre formu ile sonsuzluğun imgesi olarak nitelenebilir.

Bir bandın 180 derece büküldükten sonra uçlarının birleştirilmesi ile oluşan moebius şe-

ridine hayran olan Koman, bu formdan hareketle moebius türevi bir dizi heykel üretmiştir. 

Şeritlerin uçlarını 180 dereceden daha fazla büküp, birleştirmek ya da bu dönüşü pira-

mit formunda ele almak gibi kurguları kâğıt ve plastik malzemelerle araştırmıştır. Görsel 

16’daki türevde, eşit boyutlardaki plastik levhalar, bu bükülmüş şerit boyunca köşelerin art 

arda gelmesi ile dönüşü ve şeridin hacmini okunaklı hale getiren kenar çizgileri oluştura-

cak biçimde dizilirler. Kenar çizgilerinin moebius şeridinin dönüşünü oluşturması ise her 

bir birimin bir öncekinden biraz daha fazla rotasyon yaparak sıraya girmesi ile gerçekleşir. 

Bu transparan malzeme ile çalıştığı örnekte plakaların içinden geçen renkli plastik teller 

formun dönüşünü destekler.
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Görsel 16. İlhan Koman, 1980-86, 3-D Moebius türevleri. Koman Vakfı. Erişim: 22.01.2022 
https://bit.ly/3rwwDIA

Görsel 17. Naum Gabo, 1937, Küpün stereometrik görünümü, 1971, Circle, 
New York: Praeger Publishers, s.103.  

Görsel 17’de yer alan karşılaştırmada Gabo’nun katı formların iç hacimlerini biçimlendire-

rek (stereometri) ele alışı, boşluğu bir materyal olarak heykel diline dahil eden konstrüktif 

heykel anlayışını özetlemektedir. Ancak, bu sadece katı kütle ile boşluğun yer değiştirmesi 

değil, formun iç hacminin geometrik olarak daha anlaşılır bir noktaya gelmesi sonucu 

boyutlarıyla nesnenin çekirdeğinin (the core of geometric object) ortaya koyulmasıdır (Kra-

uss,1977, s. 58). Koman’ın Pi Serisi’nde de yüzeyler arttıkça heykelin merkezinde kütlesi 

olmayan bir çekirdek görünürlük kazanmaktadır. Moebius serisindeki heykeller ve ∞-1 se-

risindeki Anafor heykeli için de benzer bir boşluğu biçimlendirme karşımıza çıkmakta-

dır. Gabo ve Pevsner kaleme aldıkları Gerçekçi Manifesto’da (1920), konstrüktif düşünceyi 

açıklarken “Heykelde, heykel ögesi olarak kütleyi reddediyoruz” ve “Heykele çizgiyi bir yön 

olarak geri getiriyoruz” ifadelerine yer vermişlerdir (Harrison, Wood, 2011, s. 333-334). 

Heykelin transparan malzemenin içinde kaybolmasının önüne geçmek ve formun yönünün 

okunabilmesine olanak vermek için Koman’ın, renkli çizgilere başvurduğunu şeffaf malze-

me ile çalıştığı heykellerinde açıkça görmek mümkündür. Transparan malzeme kullandığı 

Hiperform serisine ait çalışmalarda da malzemenin bükülüşünün ve silindir formun okuna-

bilmesi için levha üzerinde farklı renklerde çizgilere yer vermiştir (Görsel 4). Yine Görsel 

16’da yer alan ve şeffaf levhaların art arda gelerek oluşturduğu Moebius şeridinde, formun 

dönüşünün okunabilmesi için levhaların içinden ve köşelerinden geçen renkli teller kul-

lanılmıştır. Heykelin strüktürünü de deşifre eden bu çizgiler, üç boyutlu etkiyi artırmaya 

belirgin bir katkı sağlamaktadır.

Strüktüre Sadakat

20. yüzyıl heykel sanatında önemli bir yere sahip olan Henry Moore’un da kendi heykel 

dilini açıklamakta başvurduğu ve günümüz sanat alanında da dayanak noktası olarak ge-

çerliliğini koruduğu görülen örneklerle karşılaştığımız malzemeye sadakat (truth to mate-

rial) yaklaşımı, heykelin malzemenin davranış biçimine uygun bir tasarım ile sonuçlanması 

gerekliliğini ifade eder.
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Her malzemenin kendine özgü nitelikleri vardır. Ancak heykeltıraş doğrudan çalıştı-
ğında, malzemesiyle aktif bir ilişki kurduğunda, malzeme bir fikrin şekillenmesinde rol 
alabilir. Örneğin taş sert ve yoğundur, yumuşak et gibi görünmek için malzemenin 
esası bozulmamalıdır, yapısının ötesinde bir zayıflık noktasına zorlanmamalıdır (Mo-
ore, 2010, s. 33).

Koman’ın üretimlerine bakıldığında bu türden bir malzemeye bağlılık söz konusu değildir. 

Ancak malzemenin heykeldeki biçim ve içerik kurgusuna katılımının, sanatçının bire bir 

malzeme ile çalışmasıyla olabileceği düşüncesi ve Koman’ın üretiminin ana eksenini oluş-

turan malzeme ile düşünme alışkanlığı arasında önemli bir yakınlık vardır. Koman’ın, formu 

inşa ederken malzeme ve onunla özdeşleştirilen tekniğin olasılıklarını araştırdığı, kendi 

heykelini de bu araştırma sürecini yürüttüğü bir deney alanına dönüştürdüğü görülmekte-

dir. Sanatçının heykelinde malzeme ve formun birbirinden ayrılmazlığı, strüktüre sadakat 

olarak tanımlayabileceğimiz bir yaklaşımla karşımıza çıkmaktadır. Heykel, formun strüktü-

re giydirildiği bir sürecin sonucu değildir. Biçime dair verilen kararlar, heykelin strüktür 

problemini de içerir. Böylelikle biçimin kendisi heykelin taşıyıcına dönüşür. Heykel uygu-

lamalarında sıklıkla görünmeyen/gizlenen bir eleman olarak ele alınan strüktür problemi, 

Koman’ın çalışmalarında heykelin görünümünün tamamına dönüşür. Heykel, strüktürün 

kendisidir. Konstrüksiyon ve heykelin yapılması birbirinin ardına gelen değil, eş zamanlı 

süreçlerdir. Eklenen her birim ile kompozisyona müdahale eder. Bu sebeple kaçınılmaz 

olarak heykel ve strüktür birlikte tamamlanır. Bu yöntem, heykelin kendisinden daha çok 

sürecini gözlemleyen, tanımlayan ve yeniden organizasyona açık bir süreci kapsar. Sanat-

çının bu yaklaşımında heykel, varış noktasında ulaşılacak bir nesne değil, süreci ile birlikte 

tamamlanan ve kavranabilecek bir yapıta dönüşür. 

Görsel 18-19. İlhan Koman, 1978, kil heykeller. Koman Vakfı. Erişim: 22.01.2022 
https://bit.ly/3qFZsCZ 

Görsel 20. İlhan Koman, 1978, Uçuk, Fatma (1996), İlhan Koman, s. 226.  
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Ferit Edgü, Koman’ın matematik formüller aracılığıyla biçimsel kuralları kavranabilir hey-

kellerinin, yeni ama özgün olmadığını, bunları bir başkasının da yapmış olabileceğini söy-

lediğinde, Koman “Ama yapmadı” diye karşılık vermiştir. (1987, s. 10) Yapılmamış olma 

ihtimali Koman’ın dehası ile değil, uzmanlığa varan alan dışı ilgisi ve malzeme ile düşünme 

alışkanlığı olarak açıklanabilir. Heykel formasyonundan edindiği bu alışkanlık, matematik 

alanındaki bir problem ile uğraşıp, sonunda bu ilişkinin formda okunabildiği heykellerle, 

peşine düştüğü cevapları somut olarak ortaya konmasını sağlamıştır. Disiplinler arası bir 

dil içine konumlandırdığı heykellerini, birer geometrik form olmanın ötesine taşıyan unsur, 

sanatçının bu yaklaşım ve müdahalesidir. Bu bağlamda 1970 sonrası işlerindeki özgünlük 

de onların buluş niteliğinde geometrik birer form değil, birer sanat yapıtı olmasındadır. 

Matematiksel terimlerle izah edilebilen bu geometrik formlar, kişiselleşmiş ve sanatçısına 

ait söz söyleyen bir dile dönüşmüştür. Bu cevheri, Koman’a Türkiye’deki sanat tarihi yazımı 

içinde radikal bir ayrıcalık kazandırmaktadır.

İlhan Koman, 1978 yazında Paris’te Mehmet Ulusoy’un Theatre de Liberté’de sahnelenen 

Dario Fo oyunu için maskeler yaptığı sırada, seramik malzemeden bir seri oluşturacak 

kadar çok sayıda küçük heykel yapmıştır. İnsan ve hayvanı andıran formları olsa da tanımlı 

anatomiden uzak ve soyut lekelere sahip bu heykeller, sanatçının merdane yardımıyla 

açtığı kile biçim vermesi ile üç boyut kazanmıştır (Görsel 18-19). 1965 sonrası üretimin-

de bir parantez olarak değerlendirilebilecek bu heykeller, biçimsel olarak matematik ve 

form araştırmasına dayanan heykellerinden çok ayrı bir noktada duruyor gibi görünse de 

kil plakalardan üç boyutlu bir anlatım diline dönüşmeleri ve heykelin kendisinin strüktür 

problemi olması bakımından benzer cevaplar içermektedir. İlhan Koman’ın 1965 sonrası 

çalışmalarının morfolojisinde okunabilir tekrarın, bütünün parçaları arasındaki ilişkinin ye-

niden tanımlanması sonucu varyasyonlarla genişleyen form ağının ve bu ağ içinde yüzey-

den hacim elde etmesinin tüm üretiminin ortak karakteri olduğu görülmektedir.

Sonuç

İlhan Koman’ın kendi heykel yaklaşımında bir kırılma olarak tarif ettiği 1965 yılı sonrasında, 

Demir Çağı olarak adlandırdığı önceki döneminin devamı niteliğinde demir heykeller yap-

tığı görülmektedir. Bu demir heykellere paralel yürüttüğü form araştırmalarının çalışmala-

rındaki somut karşılığı 1970’ten itibaren görülmeye başlanmıştır. 1970-86 yılları arasına 

tarihlenen soyut geometrik heykelleri, tasarım ve gerçekleştirilme süreçlerinin okunma-

sına olanak veren ipuçlarından kuruludur. Takip edilen kuralların zorunlu sonucu olarak 

beliren heykel, adımların güncellenmesi ile benzer ama farklı bir geometrik forma kavuşur. 

Koman’ın bu dönem heykellerinin ana omurgasını oluşturan form araştırması, her heykelini 

ait olduğu serinin, her heykel serisini de matematik yasalara dayalı bu soyut geometrik 

döneminin bir halkası haline getirir.
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Konstrüktif heykel anlayışı ile Koman’ın söz konusu dönemi arasında boşluğun malze-

me olarak ele alınması, heykelin kütleden yalıtılması ve çizgilerin heykele dahil edilmesi 

noktalarında ortaklıklar görülür.  Ancak heykellerinde akımın öncü sanatçılarından Naum 

Gabo ile benzer biçim çözümlerini kullandığı görülse de Koman, matematik ve form araş-

tırma temelinde yükselen bir biçim türetme yaklaşımı ile Konstrüktivist heykel dilinden 

ayrılır.  Koman’ın söz konusu eserleri, heykel tarihinde karşımıza çıkan tek (uniq) ve tek-

rar edilemez olma iddiasını taşımazlar. Tekrar üretilmeleri, varyasyonlarının tasarlanmaları 

mümkündür.

Koman’ın Stockholm’deki sanat okulunda geçirdiği hocalık yılları, bir form laboratuvarı de-

neyimi olarak değerlendirilebilir. Kısıtlamalarla tanımlanan ve bu kısıtlamalar içinde form 

olasılıklarının araştırıldığı ödev örneklerini, kendi üretim sürecinden türetmiştir. Koman’ın 

heykel anlayışının da tıpkı bu ödevlerde olduğu gibi tek odak noktası nesnenin kendisi 

değil, sürecin kendisi ve soru-cevap ilişkisindeki olasılıklardır. Bu anlamda süreç, Koman’ın 

sanat dünyasını anlamakta en önemli anahtar kelimelerden biridir. Sanatçının malzeme 

ile çalışırken edindiği gözlemler, eş zamanlı olarak tasarımın kendisine etki eder ve ge-

lecekteki araştırma süreçlerine eklemlenir. Heykellerinin adım adım nasıl yapılacaklarını 

söyleyen birer bilgi kaynağı olması, bugünden Koman’ın heykel serilerine katkı yapmanın, 

alternatif formlar üretmenin mümkün olduğu bir çalışma alanına da işaret eder.

Yöntemin tüm açıklığına karşın Koman’ın heykelinin aynısını yapmak, taklit bir nesne üreti-

mi, ortaya tipleştirilmiş bir biçim koymak olarak değerlendirilmelidir. Ancak biçimsel olarak 

bu aynılığa rağmen bu üretim sürecinden öğrenme pratiği olarak faydalanmak mümkün-

dür. Sanatçının heykellerinin tekrara dayanan kurallarının kavranması, geliştirilmesi ve se-

riye yeni formlar eklemek konusunda yapılan deneyler, üç boyut üzerine yaratıcı pratiklere 

dönüşebilir. Sanat ve tasarım öğrencileri için temelde etkili bir yüzeyden hacim elde etme 

çalışması olabilecek bu pratik, Koman’ın nasıl bir biçim-içerik çerçevesi içinde formu inşa 

ettiğinin de sorgulanmasını gerekli kılacak ve öğrencinin form araştırması sırasında ken-

di özgün çerçevesini çizmesinde kılavuz olacaktır. Bunun yanında doğrudan malzemenin 

kendisi ile düşünme, tasarımın kendisinin strüktür niteliği olması, tasarım ve gerçekleş-

tirmenin birbirinin ardı sıra geldiği değil iç içe geçtiği bir üretme alışkanlığı öğrencinin 

ufkunun genişlemesini sağlayacak bir çalışmaya dönüşecektir.
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Öz: İnsanlığın kültürel temelinin en önemli simgesel miraslarından olan kurgusal anlatılar, 

tarih boyunca toplumların anlam evrenini zenginleştirmiştir. Söz konusu anlatıların üretimi, si-

nema ve televizyonu da içeren bugünün dijital olanakları dâhilindeki görsel/işitsel mecralarda 

sürmektedir. Kendinden önceki sanatların birtakım niteliklerini ‘filmsel’ hale getiren ve ‘sanat’ 

olarak kabul edilen sinema, anlatım kodları meydana getirerek öyküler anlatmaya muktedir bir 

mecradır. Öte yandan, televizyon ise, genellikle bir ‘iletişim aracı’ olarak kabul görür. 

Bununla birlikte, televizyonun özelliklerinden biri, tıpkı sinema gibi ‘öykü-anlatıcısı’ olmasıdır. Bu, 

sinemada ele alınan psikolojik temaların televizyon içeriklerinde de görülebileceği anlamına 

gelir. Bir seri katili konu alan Dexter: Yeni Kan da bu televizyon içeriklerinden birisidir. Freudyan 

psikanaliz bağlamında çözümlenebilecek karakter inşası ve anlatı yapısına sahiptir. 

Bu çalışma, sinematik anlatım tekniklerini kullanan televizyon serisi Dexter: Yeni Kan üzerine 

yoğunlaşmıştır. Yöntembilim bakımından niteliksel analiz metodu tercih edilmiş ve göstergebi-

limsel çözümleme yöntemlerinden biri olan dizisel ve dizimsel kodlara dayalı bir analiz gerçek-

leştirilmiştir. Bu doğrultuda, serideki baba-oğul karakterler arasındaki anlatısal ilişki, Freud’un 

Oidipus Kompleksi kuramı bakımından uygun veriler sağlamıştır.    

Anahtar Sözcükler: Sinema Sanatı, Televizyon Dizisi, Seri-Katil Anlatısı, Psikanaliz, Freudyan 

Oidipus Kompleksi.
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Abstract: Fictional narratives which is one of the most important symbolic legacies of humankind’s 

cultural foundation have enriched semantic universe of societies throughout history. The production of 

narratives at issue has been continuing in audiovisual media within today’s digital facilities including 

cinema and television. Cinema is accepted as an art and gives ‘filmic’ notion to some qualities of 

previous arts. It renders itself as a medium which can tell stories by generating narration codes. For his 

reason, it is admitted as ‘communication medium’ in general. 

However, one of the features of television is the ‘story-teller’ just as cinema. This means that psychological 

themes presented in cinema can also be seen in television contents. One of these is Dexter: New Blood 

which is about a serial killer. It has character and narrative construction analyzed as part of Freudian 

psychoanalysis. 

This essay has concentrated on Dexter: New Blood television series using cinematic narration styles. As 

methodology, qualitative visual text analysis has been preferred and an analysis based on sequential 

and syntagmatic codes from semiotic analyze has been carried out. Accordingly, narrative connection 

between father and son characters in this TV series has provided pertinent data in terms of Freudian 

Oedipal Complex. 

Keywords: Cinema Art, Television Series, Serial-Killer Narrative, Psychoanalysis, Freudian Oedipus 

Complex.
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Giriş

Tarihsel perspektifte, yeryüzündeki neredeyse tüm toplumlarda var olan çeşitli formlardaki 

kurgusal anlatılar, kültürel örüntülerin önemli bir parçasını oluşturur. Buradaki ‘kurgusal’ 

sözcüğü, söz konusu anlatıların salt hayal gücüyle yaratıldığına işaret etmemektedir. Çünkü 

her ne kadar herhangi bir anlatıda hayal gücü başat unsur olarak devrede olsa da anlatının 

yaratıcısının toplumsal/kültürel bir ortamda yaşamasından ötürü ‘gerçekler’ de kurgusal 

boyutta işin işine dâhil olur. Çeşitli göndermeler, simgeleştirmeler, imalar yoluyla birtakım 

‘gerçek’ meseleler ‘kurmaca’ yapı içinde aktarılır. Kadim zamanlardan beri önce sözlü, yazılı 

ve teatral performansa dayalı, sonra da görsel/işitsel formdaki anlatılarda aktarılan yapıt-

lar, dinleyici/okuyucu/izleyici kitlesinin hayal gücünün yanı sıra ‘gerçek’ konularla ilgili 

gereksinimlerine yönelik de tatmin sağlamışlardır.

Sinema, kurgusal anlatıları aktaran mecralara 19. yüzyılın sonlarında dâhil olan ‘sanatsal’ 

bir kitle iletişim aracıdır. Diğer sanatlara ait pek çok unsuru kendi anlatım olanaklarına 

uyarlayarak ‘7. Sanat’ payesini edinen sinema, Tambaş’ın da ifade ettiği üzere “çok kısa sü-

rede hemen herkesin anlayabileceği bir dil haline gelmiştir” (2021, s. 294). Film üreticileri 

ile seyirciler arasında kurulan ve ‘hareketli görüntüler’ nedeniyle daha önce hiç olmadığı 

ölçüde ‘gerçeğe yakın’ hissettiren bu yeni dil sayesinde kurgusal öykü anlatma–izleme/

dinleme ihtiyacını karşılayacak eşsiz bir mecra ortaya çıkmıştır.

20. yüzyılın ilk yarısında geliştirilen televizyon ise, sinemadan farklı olarak hemen her evin 

içindeki mevcudiyetiyle gündelik hayata hızlı şekilde eklemlenmiştir. Eğlencenin yanı sıra 

siyaset, ekonomi, spor gibi pek çok alanı kapsayan içerikleri de üretme yeteneğine sahiptir. 

Bu bakımdan televizyon, insanoğlunun bitimsiz merak duygusuna yönelik önem taşıyan 

bir araçtır. Bu önemine işaret eder biçimde, 1950’lerden itibaren tüm dünyada başat kitle 

iletişim aracı konumuna yükselmiştir.

Kitlesel içerik üreten iki mecra karşılaştırıldığında; sinemanın sanat olduğuna dair hemen 

hiç kimse herhangi bir itirazda bulunmazken, televizyon daha ziyade majör bir iletişim 

aracı olarak tanımlanır. Bununla birlikte esasen, “ […] sinema ile televizyon arasında yakın 

ve karmaşık bir ittifak vardır” (Bogue, 2021, s. 206). İlk olarak her iki mecra da içeriklerini 

ve bu içeriklerin taşıdığı anlamları öncelikle ‘görüntü dili’ vasıtasıyla izleyiciye ulaştırır. 

Bunun da ötesinde, sinema gibi televizyon da ‘öykü-anlatıcı’ rolünü üstlenmiştir. Bugünün 

dünyasında medyanın eski halk ozanlarının işlevini devraldığına işaret eden Kozloff’a göre 

içerikleri bakımından televizyon, “teknolojik anlamda ne kadar sofistike olsa da, aslında hi-

kaye anlatıcılığının en geleneksel ve basit hikaye anlatma biçimlerini taklit etmeye çalışır” 

(2018, s. 308). Tıpkı sinema gibi televizyon da ‘kurmaca öyküler’ anlatmaktadır.

20. yüzyılın son çeyreğinde küresel çapta yaygınlaşmaya başlayan internet kullanımı, sine-

ma ile televizyonun öykü anlatmadaki benzer konumlarını güçlendirici etkide bulunmuştur. 

Bu zaman diliminde “kitlesel tüketim için tasarlanmış hikâyeciliğin yükselişini dönemin en 

çarpıcı kültürel olgularından biri” olarak yorumlayan Fulford’un aktarımıyla, “ […] televizyon 
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programları, filmler ve internet atalarımızın hayal bile edemeyeceği kadar çok hikâyeyi 

bize ulaştırmaktadır” (2019, s.143). Günümüzde internetle doğrudan bağlantılı akıllı te-

lefonlar, tabletler ve dijital platformlar aracılığıyla izleme eyleminin çoğullaşması (Bkz. 

Erkılıç, 2021, s. 401) sayesinde, bambaşka kültürlerde üretilen kurgusal anlatılar dünyanın 

her yerinde anında izlenebilmektedir. 

Bu çalışmanın örneklem evrenini oluşturan ve Amerikan Showtime kanalında üretilen Dex-

ter dizisi, Türkiye dâhil birçok ülkedeki dijital platformlarda gösterilmiştir. Dizinin bir seri 

katili konu alan kurgusal öyküsü, Freud’un Antik Yunan’daki Kral Oidipus mitine dayanarak 

kavramlaştırdığı Oidipus Kompleksi teorisine uygundur. Habash’a göre de “Oidipus mi-

tindeki sayısız tema ve özellik, Dexter dizisinde sergilenir” (2015). Öte yandan, teorisini 

mitolojik bir hikâye üzerinden kavramlaştırması, Freud’un kendisinin de kuramını kurgusal 

anlatı aracılığıyla insanlara daha rahat aktarabileceği fikrini edindiğine işaret eder. Rank’ın 

belirttiği gibi, “İnsan aklının genel hareketlerinin karakteriyle ilgili olarak, mitlerin özüne 

dair yapılan psikolojik çalışmalar, tamamıyla aynı mitolojik içeriklerin, her zaman ve her 

yerde, kaynağını ortaya çıkarmaya yardım edebilirler” (2016, s. 14). Dolayısıyla, Freud’un 

teorisini oluşturmak için insanlığın kültürel mirasındaki kurgusal bir öyküyle kurduğu köp-

rü, bambaşka bir zamandaki kurgusal televizyon anlatısı için de geçerli olabilmektedir.

Oidipus Kompleksi’ni de içerecek şekilde Freud’un psikanalizi temel alan çalışmaları ço-

ğunlukla bireyin erken yaşantılarının, özellikle de cinsel arzularla alakalı boyutların şimdi 

üzerindeki etkilerine yoğunlaşır. “Dolayısıyla, geçmişin etkisi –kökendeki travmatik olay– 

önemlidir” (Perron, 2017, s. 41). Bilinçdışı da dâhil olmak üzere, bireysel geçmişten gelen 

tüm anımsamalar, şu anın yorumlamalarını, kararlarını ve eylemlerini etkiler. Bilimsel tüm 

araştırmaların, “ […] belleğin, benliğin kaynağı olarak rolünün ve merkeziyetinin altını çiz-

mekte” (Susam, 2015, s. 23) olduğu göz önüne alındığında, Freud’un bireyin erken döne-

mine dair çalışmaları verimli bir kuramsal alan sunmaktadır.

Bu çerçevede, travmatik erken dönem deneyimlerinin Dexter karakterinin kurgusal in-

şasında ve oğluyla ilişkileri bağlamında ne gibi sonuçlara yol açtığının araştırılması bu 

çalışmanın hedefini oluşturmaktadır. Oidipus Kompleksi teorisinin özündeki baba-oğul ça-

tışması, Dexter’in hem kendi babasıyla hem de oğlu ile olan etkileşiminde özgün bir kuram-

sal zemin ortaya koymaktadır. Buradan hareketle; Dexter karakterinin anlatı evrenindeki 

gelişimi ve eylemlerinin altında yatan güdüler Freud’un teorisi ile ne gibi paralellikler taşı-

maktadır? Final sezonunda oğlu ile olan ilişkisinde Oidipus Kompleksi ile irdelenebilecek 

yeni boyutlar ortaya çıkmış mıdır? Bu anlatı tematiği ve biçimsel estetik bağlamında dizi, 

sinema ile televizyon arasında bir geçişkenlik örneği sunmakta mıdır? gibi sorular ekse-

ninde dizinin anlatısı çözümlenmiştir. Yöntembilim bakımından, anlatının görsel ve sessel 

içeriğindeki dizisel ve dizimsel bağlantıların açığa vurduğu anlamlar göstergebilimsel bir 

tarzda yorumlanıp Freud’un kuramı ile ilişkilendirilerek niteliksel bir analiz metodu takip 

edilmiştir. Ayrıca, tüm çalışma boyunca araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur.
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Sanat Olarak Sinema & Araç Olarak Televizyon

Dil ve konuşma yetisiyle insan, diğer canlılardan daha etkili bir iletişim yeteneğine sahiptir. 

Gündelik/doğrudan iletişime nazaran çok daha karmaşık olan iletişim türü ise ‘sanatsal 

iletişim’ adını alır. Bunun önemli parçalarından biri; sözel, yazılı veya görsel anlatıları içe-

ren hikâyelerdir. Hikâye anlatımının en işlevsel iletişim kurma yollarımızdan biri olduğuna 

vurgu yapan Fulford’a göre, “Kültürleri ve nesilleri aşan, yüzyıllardır insanlığa eşlik eden 

hikâyeler hepimize temas eder” (2019, s. 12). Hikâyeler konusunda anlaşılması gereken 

en önemli unsur, onların kurmaca (kurgusal) yapısıdır. Genel çerçevesi itibarıyla, “Kurmaca 

anlatım biçiminde gerçekler yazarın hayal gücü ile zenginleşerek yazına dökülür. Bu açı-

dan bakıldığında bir kurmacada yer alan olaylar, mekânlar ve kişiler hem gerçektir, hem de 

hayaldir” (Akkiriş, 2017, s. 41). Kurmaca anlatılar hayal gücünü besledikleri gibi, gerçeklere 

temas ederek entelektüel tatmin de sağlamaktadır. Bununla beraber, herhangi bir kurma-

ca yapının salt kendisi yeterli değildir. Onu yaratacak/oluşturacak ve onunla etkileşime 

geçecek birileri de gereklidir. Kozloff’un aktarımıyla, “Anlatı iletişimsel bir eylemdir; anlatı 

için yalnızca bir hikâye yetmez, aynı zamanda bir anlatıcı ve dinleyici de gerekir” (2018, s. 

302). Dolayısıyla, kurmaca eserlerin konu olduğu ‘sanatsal’ iletişimde, yaratıcı–yapıt–oku-

yucu/izleyiciden oluşan sacayağının meydana getirilmesi zorunludur. 

Dramatik ve görsel kurmaca eserler bağlamında sanatsal iletişim, öncelikle fotoğrafın bu-

lunuşundan sonra ‘hareketli görüntü’ olarak ortaya çıkan sinema ile yaygınlaşmıştır. İlk 

yılların ardından hızlı biçimde kurallarını oluşturup ‘sanat’ formu olarak kendini kabul et-

tiren sinemanın avantajı kuşkusuz, diğer sanat dallarının kaidelerini kendi yapısına uyarla-

yabilme yeteneğidir. Bu sayede, “Sinema, sanatların en gençlerinden biriyse de, pek çok 

eski sanat dalına özgü yapı ve formları devralmıştır” (Corrigan, 2018, s. 70). Bu bağlamda 

düşünüldüğünde, özünde ‘teknolojik bir yenilik’ olan sinemanın, diğer birçok sanat dalıyla 

da işbirliği yaparak bir ‘sanat’ konumuna eriştiği söylenebilir.

İlk yıllarda işlevi tam olarak anlaşılamayan tılsımlı aygıt sinematograf yoluyla ger-
çekleştirilen görüntü kayıtları, sinema adıyla kısa zamanda sanat dünyasının içindeki 
yerini aldı. Kuşkusuz görüntü kayıtları tek balına bir şey ifade etmiyordu. Kaydedile-
cek konunun seçimi ve belirli bir anlatım unsuru içermesi sorunuyla karşılaşan ilk 
sinemacılar; edebiyat, tiyatro ve plastik sanatlarının anlatım unsurlarındaki gelişmeler 
ışığında çözüm arayışlarına yöneldiler. Bu arayışlar sonucunda öyküleme, görsel dü-
zenlemeler ve çekilen görüntülerin sıralanmasında ulaşılan estetik düzey, sinemayı 
her geçen gün yeni bir sanat payesine doğru taşıdı (Yıldız, 2018, s. 11). 

Kitlesel bağlamda ise sinema, filmlerin öteki sanat dallarına göre daha kuvvetli duygusal 

ve entelektüel reaksiyona sebep olmalarından ötürü hızlı şekilde yaygınlaşmıştır. Bu duy-

gusal ve entelektüel tepkinin güçlü olmasının temel nedeni, sinemanın görsel kaydedici 

yönünü dramatik anlatı unsurlarıyla birleştirebilme becerisidir. Elbette herhangi bir film, 

her şeyden önce ‘görsel’ bir yapıttır ve tartışmasız biçimde, “ […] görüntünün bir dili vardır 

ve sinema bu dil aracılığıyla da konuşan bir sanattır” (Yılmaz, 2020, s. 14). Bununla beraber, 

filmsel anlatı, görüntünün muhtemel olanaklarını aşacak şekilde ve kadim kurmaca külliya-
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tının daha geniş formları kullanılarak oluşturulur. Dolayısıyla, “Sinemanın bir sanat olarak 

var olması sadece sinematografik anlatım ile değil, aynı zamanda kurgunun dramatik yapıyı 

kurmak için harcadığı çaba ile de güçlenmiştir” (Kurtiş, 2021, s. 231). Bu doğrultuda ele 

alındığında sinema, odağında kurmaca öykülerin yer aldığı sanatsal bir ifade aracı ve kitle 

iletişim biçimidir.

Sinemayı takip eden teknolojik yenilik olarak televizyon ise, daha ziyade bir ‘iletişim aracı’ 

konumunda değerlendirilmiştir. Bununla beraber, televizyonun kendine özgü bazı nitelik-

leri mevcuttur. Her şeyden önce, sosyal/siyasi/ekonomik yaşamla ilgili bilgi vermesinin 

yanı sıra eğlence içerikleri de üretir ve tüm bunları evin içinde, ‘domestik’ bir araç olarak 

gerçekleştirir (Bkz. Marshall & Werndly, 2002, s. 8). Örneğin sinemada film izlemek sosyal 

bir aktivite gerektirirken, televizyon evin en merkezi köşesinde yerini almıştır. Bu niteliği, 

televizyonun küresel yaygınlığının en önemli sebebidir. Buna dair güncel bir örnek olarak 

Çakır, “Amerika’nın ekonomik krizden etkilendiği, internetin televizyonun yerini almasının 

en çok konuşulduğu dönemde bile televizyon izleme oranlarının belli oranda artış göster-

diğini” (2015, s. 11) vurgular. Dexter dizisinin yayınlandığı televizyon kanalına da ev sahip-

liği yapan ABD, dünyada en fazla televizyon seyredilen ülke konumundadır.

Televizyonu içerik bakımından sinemaya en çok yaklaştıran husus ise, her iki mecranın da 

majör birer ‘hikâye-anlatıcısı’ olmasıdır. Televizyon da tıpkı sinema gibi bir öykü-anlatıcısıdır 

(Bkz. Marshall, Werndly, 2002, s. 9). Bu konuda televizyonun sinemaya nazaran oldukça 

önemli bir avantajı da vardır. Sinema filmlerinin kısıtlı süresinin aksine televizyon, diziler 

aracılığıyla çok daha uzun süreye yayılan görsel hikâyeleri anlatabilmektedir. Televizyon-

daki kurmaca öykülerin karakter yapılanması da sinemasal anlatılarda belirlenmiş karakter 

kategorilerine çoğunlukla uygunluk gösterir. Özellikle anti-kahramanlar, en az sinemadaki-

ler kadar popülerdir. Televizyondaki ‘anti-kahraman’ miktarının pek fazla olduğuna değinen 

Kane, “Miami Polis Departmanı’nda çalışan sempatik kan analisti ve ayrıca, sadece kötü 

kişileri öldüren bir seri katil olan Dexter Morgan’ın bunu en iyi şekilde örnekleyen karakter 

olduğunu” (2021) söyler.

Görüldüğü üzere, kurmaca yapımlar söz konusu olduğunda sinema ve televizyon arasında 

artık bir ayrım yapabilmek zor görünmektedir. “Modern dünyada, görsel medya (film ve 

televizyon) küresel düzeyde popülerdir ve gelişmekte olan ülkelerde giderek artan ölçüde 

ulaşılabilir olmaktadır. Ülke ya da toplum fark etmeksizin her yerdeki insanlar sinemaya 

gidip film izlemekten veya evde bir televizyon dizisi seyretmekten hoşlanmaktadır” (Fos-

sard & Riber, 2005, s. 17). Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye’de de Lost (2004–2010), 

Dexter (2006–2013 ve 2021), Breaking Bad (2008–2013), Game of Thrones (2011–2019), 

Succession (2019–2021) gibi birçok Amerikan menşeli televizyon dizisi izleyicilerin yük-

sek oranda ilgisini çekmiştir. Bu gelişmeler bütüncül olarak yorumlandığında, bugünün 

dünyasında sinema ile televizyon arasındaki ilişki Arnheim’in, “Artık sinema, televizyon […] 

ürünleri popüler öykü anlatıcılığının ve eğlencenin ortak ortamında birleşmiştir. Ortamlar 

birbirlerine hizmet eder” (2010, s. 8) ifadesindeki gibi kendini göstermektedir.
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Arnheim’in ‘ortam’ nitelemesi, içeriğe olduğu kadar platform/kanal/mecranın güncel tek-

nolojik dönüşümüne de gönderme yapar. Günümüzde dijitalleşmeden yalıtık herhangi 

bir görsel medya tahayyül etmek mümkün değildir. Bugünün görsel-işitsel yelpazesinde 

ve dijital sanatlar ile medyadaki içerikleri ‘pan-medyatik’ olarak niteleyen Stam, kurmaca 

film, televizyon serileri ile kablo TV içeriklerinin tümünü kapsayan ‘sinematrix’ kavramını 

önermektedir. Stam’a göre, “ […] bu terim sinemayı sayelerinde metinlerin üretim, dağıtım 

alımlamalarının toplumsal-sanatsal anlam ürettiği daha geniş endüstriyel […] matrislere 

yerleştirir. Sinematrix, sinematik özgünlükten ziyade çeşitli sanatlar, medya ve uluslar bo-

yunca ilerleyen ara yüzler ve bağlantısallıklarla ilgilidir” (2021, s. 15). Dolayısıyla, yapım ve 

dağıtımdaki yoğun dijitalleşmenin etkisiyle bugünün sinema ve televizyon içeriklerinde bir 

iç içe geçmişlik söz konusudur. Dijitalleşmenin merkezi kavramı olarak ‘akışkanlık’ alındı-

ğında (Bkz. Dimock, 2018, s. 91), televizyon ve sinema içerikleri birbirini takip edip bir nevi 

‘bütünleşme’ görüntüsü sunmaktadır.

Bu, öykü-anlatıcılığı hususunda birbirine eklemlenen tarihsel gelişmelerin sonucu olarak 

ortaya çıkmıştır. Geçmişten bugüne, “ […] kitlesel hikâyeciliğin tarihi, teknik gelişmeler 

sayesinde ilerleyen düz bir çizgi üzerinde gidiyor; önce romanlar, sonra filmler, sonra rad-

yo, televizyon ve son olarak da internet” (Fulford, 2019, s. 120) şeklinde sıralandığında, 

söz konusu zincir dijital teknolojiyle güncel seviyesine ulaşmıştır. Bu bağlamda, bugünün 

görsel teknolojisi temelinde sinema ile televizyon içerikleri arasındaki biçimsel ve anlatısal 

benzerliklerin daha ayrıntılı açıklanması, çalışmanın analiz etmeyi hedeflediği Dexter: Yeni 

Kan dizisinin çözümlenmesinde yarar sağlayacaktır.  

Sinema & Televizyon Arasındaki Biçimsel ve Anlatısal Benzerlikler

Herhangi bir yapıtı/ürünü alıcısıyla buluşturabilmek zorunlu olarak bir forma gereksinim 

vardır. Çünkü içerik (anlatı) sadece belirli bir biçimsel düzenlemeyle algılanabilir hale ge-

lir. Tarihsel bağlamda, “Sinemanın özünü belirlemesi için resim ve fotoğrafçılık sanatının 

yanında belirlenmiş biçim ve tarz, resimleri harekete geçirebilmeye dönüştüğü zaman bir 

anlatım kazanır” (Kurtiş, 2021, s. 219).  İlkin biçimsel kurallar yerleşmiş, ardından içeriği 

aktarmak mümkün olmuştur. Tıpkı sinemanın yaptığı gibi televizyon da; çerçeve, çekim 

ölçekleri, kamera açıları ve hareketleri, kompozisyon vb. gibi öğeleri kullanarak öncelikle 

görsel anlatım dili kurar. İki mecra arasındaki zamansal ardışıklık ekseninde düşünüldü-

ğünde, “televizyonun sinemanın biçimsel ve estetik kodlarından yararlandığı” (Bkz. Stam, 

2021, s. 215) açıktır. Televizyon, birçoğunu sinemadan devraldığı biçimsel düzenlemeleri 

kullanarak içerikler üretir. Televizyon filmlerinin süresi sinema filmlerine yakınken, diziler 

söz konusu olduğunda çok daha uzun süreye yayılan anlatılar televizyonda yer alabilir.  

Başı, ortası ve sonu olan ve Aristo’nun formülleştirmesinden bu yana süregelen öyküsel 

içerik üretimi, bugün sinema ve televizyonda sürdürülmektedir. Asiltürk de, “sözlü anlatı 

geleneğinin ruhunu televizyon dramalarıyla (kurmacalarla), sinema filmleriyle her kültürde 

önemini koruduğunu” (2014, s. 59) belirterek bu gerçeğin altını çizer. Dolayısıyla, özünde 
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değişmeyen, sadece teknolojik gelişmeye bağlı olarak dönüşen kadim bir aktarım devam 

etmektedir; sinema ve televizyonda ‘anlatıcı’ programın/dizinin/filmin kendisidir. Bunu bir 

adım öteye taşıyan Çakır, “televizyon dizilerinin dünyada hikâye anlatıcılığı açısından za-

man zaman sinemanın önüne geçtiğini” (2015, s. 3) vurgular.  

Bunda, televizyon dizilerinin süre avantajının etkisi büyüktür. Anlatı, birçok bölüme yayıla-

rak uzun bir sürede aktarılır. ABD’de ‘The Drama Serial’ olarak adlandırılan dizi formatında; 

romanlardaki bölümler gibi epizotlara bölünmüş, süregiden ve düzenli olarak her gün 

veya her hafta yayınlanan bir hikâye mevcuttur.  “Tek bir sinema filminin tersine, diziler, 

her bir epizotun finalinde hikâyenin tamamlanmamış olarak bırakıldığı, epizotun bir soru 

ya da bir şüphe hissiyle bitirilerek izleyicilerin bir sonraki hafta neler olacak diye merak 

etmelerinin sağlandığı” (Schlütz, 2016, s. 96) bir yapıya sahiptir. Dexter da bu formattaki 

dizilerden biridir.   

Dizilerin uzun süreye sahip olmasının hikâye anlatımındaki önemli bir diğer avantajı ise, 

karakterleri derinleştirme olanağıdır. Dexter’da dizi isminden başlayarak tüm anlatının üze-

rine inşa edildiği ana karakter Dexter Morgan, öykünün tüm temel eylemini yönlendirdiği 

gibi, temalarını da meydana getirir. İzleyici onun aksiyonlarını ve diğer karakterlerle etki-

leşimlerini bir rehberin peşinden gider gibi takip eder. Dolayısıyla, Dexter, Kozloff’un “tele-

vizyon hikâyelerinde en önemli yeri, karakterler ve onların karşılıklı ilişkileri tutar” (2018, s. 

299) önermesine iyi bir örnek teşkil eder.     

Televizyon dizilerine özgü bu elementler bir ‘bütün’ olarak ‘anlatı’ denen formu oluşturur. 

Geniş manada bu kavram, “filmlerde (veya romanlarda) nelerin olduğuna veya nelerin be-

timlendiğine” (Buckland, 2018, s. 8) işaret eder. Daha özele inip hayal gücünü işin içine 

katan ‘kurgusal’ terimini devreye soktuğumuzda ise, “Kurgusu olan tüm metinler anlatıdır” 

(Antakyalıoğlu, 2013, s. 92) yargısına varılabilir. Elbette, kurgusal anlatıyı oluştururken ge-

lişigüzellik beklenmez. Çünkü “Kurmacada olaylar rasgele meydana gelmez. Bir neden-so-

nuç bağlantısının zorunlu ve olabilirlik taşıyan sonuçları olarak meydana gelirler” (Rancié-

re, 2019, s. 9). Dolayısıyla, kurgusal anlatıda olaylar zinciri, belirli nedenselliklerle örülü ve 

giriş-gelişme-sonuç çizgisini gözeterek oluşturulmalıdır.

Polisiye, korku, komedi, fantastik, western, bilim-kurgu gibi popüler türleri kapsayan ‘türsel 

anlatı’, sinema filmlerinde olduğu gibi, televizyon dizilerinde de en sık karşılaşılan kurgusal 

anlatı çeşididir. Hatırlatmak gerekirse, “Genre (tür) sözcüğü, ‘çeşit’ veya ‘sınıf’ anlamına 

gelen Fransızca (Latin kökenli) sözcükten gelir. Terim, yaygın olarak retorikte, edebiyat 

kuramında, medya kuramında ve son zamanlarda dilbilimde ‘metnin’ karakteristik bir çe-

şidine atıf yapmak için kullanılır” (Chandler, 2018, s. 16). Çağdaş medya ortamında tüm 

ticari sinema filmleri ve televizyon dizileri, anlatısının karakteristiğini tanımlamak adına 

türler bağlamında isimlendirilir. Bundan ötürü, Feuer’in de dile getirdiği gibi tür teriminin 

kullanımı aynı zamanda, “filmlerin ve televizyon programlarının gruplandırılabileceğini, bu 
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yapıtların biricik olmadığını imler” (2018, s. 254). Türlerin sağladığı çerçeveler, yaratıcılar 

ile izleyiciler arasında anlatıya dair uzlaşımsal bir hat meydana getirir. Türe yönelik izleyici 

beklentilerini şekillendiren bu hat dâhilinde olay örgüleri oluşturularak yeni anlatılar or-

taya çıkarılır. 

Dexter dizisini de kapsayan ‘seri katil’ filmleri, korku-gerilim türünün içindeki bir alt-türdür. 

Sharma’nın ifadesiyle, “Seri katil terimi, ilk kez 1970’lerde FBI çalışanı Robert Ressler tara-

fından ortaya atılmıştır. 1988’de yine FBI tarafından ‘seri katillik’, aralarda belirli sakinleş-

me dönemleri de bırakarak ayrı ayrı zamanlarda üç veya daha fazla cinayet işlemek olarak 

tanımlanmıştır” (2018, s. 6). Öyküsünde seri katilliği içeren veya Dexter’da olduğu gibi 

başkarakter olarak bir seri katili konu alan anlatılar korku türünün üretken alanlarından 

birini oluşturur. “Seri katillerin hikâyelerini anlatan filmler ‘korku filmi’ olarak sınıflandırı-

labilir, bununla birlikte, anlatıda veya anlatımdaki farklı öğelerine göre, bu sınıflandırma 

korku türünün farklı alt türleri arasında değişmektedir” (Bkz. Özgenalp, 2006). Ana karakter 

olarak bir seri katili konu almasına karşın Dexter da salt bir korku dizisinden ziyade; korku, 

gerilim, polisiye ve hatta yer yer komedi unsurlarını barındıran birçok türün karışımı bir 

drama olarak nitelendirilebilir.      

Seri katilliği içeren anlatıların analiz edilmesinde en verimli ve doğru alanlardan biri, 

Freud’un öncüsü olduğu psikanalizdir. “Çünkü psikanaliz insan zihninin işleyişinin incelen-

mesidir, psikanalitik değerlendirme toplumun bu anlaşılmaz üyelerini idrak etmede kayda 

değer yöntemler sağlar” (Çeker, 2014, s. 3). Psikanaliz, Freud tarafından hastaları iyileştir-

mek için bir yöntem olarak geliştirilmiştir. Bununla birlikte, “Freud’un ilgi alanları tedavinin 

çok ötesine uzanır. Sanat eserlerinin üretiminde yaratıcılığın iç güçlerini ve tamamlanmış 

eserin yapısını daha iyi anlamak için yeni bilimin kaynaklarından yararlanmak ona ilginç ve 

meşru gelmektedir” (Perron, 2017, s. 57). Bundan ötürü, psikanaliz genelde görsel sanat-

sal içerik olarak film veya dizilerin çözümlenmesinde yararlı bir kuramsal çerçeve sunar. 

Ayrıca psikanaliz, bizatihi ‘izleme’ deneyiminin kendisini anlamak bakımından da önemli bir 

kalkış noktasıdır. İzleme deneyimiyle bilinç ve bilinçdışında oluşan etkileşimler, seyircinin 

görsel anlatının hem içinde hem de dışında konumlanmasının imlediği psikolojik etkiler, 

Metz’in de değindiği film/dizi seyretmeyle kişisel arzuların tatmini (2012, s. 177) gibi ko-

nuların tümü, psikanaliz temelinde yorumlanabilecek unsurlardır.

İçerik bakımından ise, psikanalize dayalı kuramsal yaklaşımlar bağlamında karakterler ve 

anlatı üzerinden bazı değerlendirmelere ulaşılabilir. Sinema filmleri ve televizyon dizileri-

nin “temsil yoluyla gerçek dünyanın yeniden üretimini yaptığı” (Susam, 2015, s. 17) ger-

çeğinden hareketle, anlatıdaki karakterlerin ruh halleri ve eylemleri üzerinden psikanali-

tik çözümlemeler yapılabilir. Batı kültüründe tarihsel manada filmsel anlatının gelişimiyle 

psikanalizin popülerleşmesi arasındaki paralellik (Bkz. Thomson, 2015, s. 17) de dikkate 

alındığında, bu net bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.    
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Psikanaliz ve Freudyan Ödipal Karmaşa Teorisi 

Bir tedavi metodu olarak psikanaliz, kişinin yaşamının bütünündeki birtakım tecrübelerin 

psikolojik neticeleri üzerine yoğunlaşır. Özellikle cinsellik ve kültür arasındaki gerilimler-

den doğan problemler, psikanalizin temel konularıdır. Psikanalizde, “Her nevroz, daha özel 

olarak da isteri, psiko-cinselliğin önemli bir rahatsızlığı olarak anlaşılmalıdır” (Perron, 2017, 

s. 7). Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, hastaların çoğunda erken dönem travmaların 

varlığını saptamıştır. “Çocukluk sonrasında nevroza yakalananların hepsinde çocuksal bir 

nevrotik rahatsızlıkla bağlantının varlığı görülmektedir” (1994, s. 47) diyen Freud’a göre, 

insan zihni rahatsız olunan tüm deneyimleri, güdüleri veya eğilimleri bilinçten uzaklaştırma 

yetisine sahiptir. Fakat bunlar yok olmaz. ‘Bastırılmış’ olarak bilinçdışında varlıklarını sür-

dürürler. Özellikle kültürel nedenlerden ötürü bu bastırma ile en çok karşılaşan deneyim-

ler, güdüler ya da eğilimler cinsel olanlardır. Sağlıklı bir karakter gelişimi için doğumdan 

yetişkinliğe kadar geçen süreçte cinsel güdülerle ilgili bastırmaların uyumlu ve zararsız 

biçimde çözüme ulaştırılması gerekir. Aksi takdirde, çocukluk döneminde bastırılmış güdü 

veya eğilimler, yetişkinlikteki nevrozların temel sebebi (Bkz. Freud, 2006, s. 62-63) haline 

gelebilir.

Freud’un görüşlerine göre, çocukluk anıları bir biçimde yetişkinlik dönemlerinde mutlaka 

ortaya çıkar. Bu, insan belleğinin çalışma prensibiyle ilgilidir. Bellek, bastırılmış anıları taşır 

ve yaşantılar esnasındaki bazı tetikleyicilerin de etkisiyle bunlar beklenmedik zamanlarda 

ortaya çıkabilir. Özelikle küçüklükte travmalar, yetişkinlikteki anları doğrudan etkiler. Bu 

doğrultuda düşünüldüğünde, sanatsal yaratımlar da dâhil olmak üzere, yetişkinlikteki tüm 

fantezilerin ve nevrozların kaynağı çocukluktur.         

Freud’a göre çocuk, doğuştan gelen içgüdüsel güçlerce yönetilir ve bir eğreltiotu 
yaprağının açılması gibi psikoseksüel gelişim devresinden geçerek katman katman 
açılır. Birkaç cephede çatışma vardır: İkili içgüdüler (ego içgüdülerine karşı libido-
ya ait içgüdüler ya da ikinci kuramda Thanatos’a karşı Eros) birbirlerine karşı çıkar; 
içgüdüler çevrenin –süperegonun– talepleriyle çarpışır; çocuk, dolaysız haz elde et-
meye yönelik iç baskıyla hazzın geciktirilmesini talep eden gerçeklik ilkesi arasında 
bir uzlaşma sağlamalıdır. Bu nedenle içgüdüsel olarak yönlendirilen birey, doğuştan 
getirdiği saldırgan ve cinsel iştahın doyurulmasını önleyen dünyayla savaş halindedir 
(Yalom, 2018, s. 18).                       

Bahis konusu ‘savaş’ durumunun en net biçimlerinden biri, Freud’un en bilinen teorilerin-

den olan Oidipus Kompleksi’dir. Freud, bu fikrini geliştirirken kendi rüyalarını yorumlayarak 

birtakım sonuçlara varmıştır. Yakın dostu Fliess’e yazdığı mektupta, rüyalarını analiz eder-

ken keşfettiği önemli noktayı şöyle aktarır: “Genele uygulanabilecek tek bir fikir belirdi 

aklımda. Kendimde de anneme âşık olma ve babamı kıskanma olgusunu gördüm, artık 

bunu çocukluğun başlarında evrensel bir olay olarak kabul ediyorum” (Breger, 2005, s. 

179). Oidipus Kompleksi teorisi de kısaca, henüz kültürün ve toplumsal kuralların alanına 

girmemiş erkek çocuğun cinsel içgüdülerini fark etmesi ve en yakınındaki karşı cins olarak 

anneye seksüel arzu duymasıdır. Bu dönemin önemini, “Küçük bir çocuğun karşı karşıya 
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kaldığı en büyük çatışma, ailesiyle ilişkisiyle, ‘Oidipus Kompleksi’yle bağlantılıdır” (2006, s. 

63) şeklinde vurgulayan Freud’a göre, bu evrede çocuk eğer bir süre sonra babanın asıl ve 

mutlak iktidarını içselleştirip anneye olan arzusunu bastırırsa kültürün alanına olabildiğin-

ce sağlıklı biçimde dâhil olabilir. Bununla beraber, yaşantıdaki bireysel deneyimlere bağlı 

olarak, ileriki dönemlerde bu kompleksle ilgili birtakım olumsuz durumların ortaya çıkma 

olasılığı vardır.              

Genellikle bu kompleksin erken cinsellik döneminin kapanmasıyla geride bırakılması, 
adamakıllı bir yıkım ve değişim işleminden geçirilmesi gerekmekte, bu değişimin so-
nuçlarına ise ileriki ruhsal yaşamda büyük işler düşmektedir. Gelgelelim, söz konusu 
işlem gerektiği kadar köklü biçimde gerçekleştirilmez; derken buluğ dönemi gelip 
çatar ve komplekste yeniden canlanmalara yol açabilir, ki bu da bazen tehlikeli du-
rumlarla bireyi karşı karşıya bırakır (Freud, 1994, s. 43).                                         

Freud, bireyin çocukluğu ve yetişkinliği arasında psikoseksüel gelişimini etkileyen bağlan-

tıları ortaya koyduğu bu teorisinin evrensel olduğunu savunur. Bunu desteklemek için de 

teorisini Sophokles’in yazdığı Kral Oidipus adlı Grek tragedyasının başkarakterinden ha-

reketle isimlendirmiştir. Bu hikâyede, öz oğlu tarafından öldürüleceği kâhinler tarafından 

bildirilen Kral Laios, bunu önlemek için oğlunun doğduktan üç gün sonra nehre bırakılarak 

ölüme terk edilmesini emreder. Fakat bebek ölmez. Bir çoban tarafından bulunup başka 

bir ülkeye götürülür. Buradaki kral tarafından sanki kendi oğluymuş gibi yetiştirilir. Büyüdü-

ğünde, bu kez kâhinler ona öz babasını öldüreceğini ve öz annesiyle evleneceğini bildiriler. 

Bundan kaçınmak için Oidipus, babası bildiği kralın ülkesinden kaçar ve yolda karşılaştığı 

hiç tanımadığı öz babası Laios’u bir tartışma sonrası öldürür. Daha sonra öz babasının ülke-

sine tesadüfen gelir. Burada halka zülüm eden Sfenks adlı bir canavarı yenerek ödül olarak 

öz annesi Iokaste ile evlenme ve bizzat katlettiği öz babasının tahtına oturma hakkını elde 

eder. Fakat sonraları gerçeği öğrendiğinde bunu kaldıramaz ve kendi gözlerini kör eder. 

Annesi Iokaste ise intihar eder (Bkz. Sophokles, 2017). Öykünün olumsuz finali, Freud’un 

erken dönem çocuklukta anne/babaya karşı hissedilen arzu/korku ikilemindeki zihinsel 

ve duygusal karmaşayla örtüşür. Freud’un psikodinamiklerinin gelişimsel temelli olduğuna 

işaret eden Yalom da, bireyin “‘temel’ anksiyete kaynakları” olarak “en eski psikoseksüel 

felaketleri”ni anneden ayrılma ve baba tarafından iğdiş edilme korkusu (2018, s. 22) biçi-

minde açıklar. 

Görüldüğü üzere, Sophokles’in kahramanı Oidipus’un “kara yazgısına odaklanan” (Güngör-

müş, 2021, s. 72) trajik anlatısı, kendi rüyalarının serbest çağrışımsal yorumlarından yola 

çıkan Freud’un görüşlerine uygun düşmektedir. Kadim bir hikâyede kendi teorisinin anlatı 

versiyonunu bulan Freud, “Mitolojiden öğrendiğimize göre, yalnız Yunanlıların değil, bütün 

ulusların mitleri, […] anneyle oğul arasındaki sevi ilişkileriyle dolup taşmaktadır (1994, s. 

44) ifadesinde de görüldüğü gibi, düşüncesini genelleştirmek fırsatını yakalamıştır. Dolayı-

sıyla, Oidipus anlatısındaki temel ailevi çatışma çağları ya da mekânları aşacak şekilde tüm 

kültür ve topluluklara genişletilebilir. “Oidipus tragedyasının sürekli ve evrensel başarısı […] 

benzeri eğilimler demetinin aynı şekilde evrensel varlığını da kanıtlamaktadır” (Vernant, 
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Naquet, 2012, s. 90). Her toplum ve kültürdeki birey gelişimi ve aile ilişkilerine genelleş-

tirilebilen bir teori, elbette ki o toplumlar ve kültürlerden çıkan görsel anlatıların çözüm-

lenmesine de uygulanabilir. Nitekim sinema ve televizyonda, Freud’un Oidipus Karmaşası 

teorisine uygun pek çok anlatı yapısına ve karakter temsiline rastlamak mümkündür.  

Sinema ve TV İçeriklerinde Freudyan Oidipus Kompleksi

Tarihsel eksende, Ödipal Karmaşa düşüncesinin hemen her janrdaki film ve dizide ele alın-

dığı görülür. Sinemadan; The Graduate (Aşk Mevsimi, Mike Nichols, 1967), Chinatown (Çin 

Mahallesi, Roman Polanski, 1974), La Luna (Ay, Bernardo Bertolucci, 1979), The Shining 

(Cinnet, Stanley Kubrick, 1980), Misery (Ölüm Kitabı, 1990, Rob Reiner), Only God Forgives 

(Sadece Tanrı Affeder, Nicolas Winding Refn, 2013), Mommy (Ana, Xavier Dolan, 2014) gibi 

örnekler verilebilir. Bu teorinin izlerinin sürülebileceği en ünlü örnek ise, Robert Bloch’un 

aynı adlı romanından uyarlanan Psycho (Sapık, Alfred Hitchcock, 1960) dur. Bu filmin ön-

cesini anlatan Bates Motel (Tucker Gates, 2013-2017) dizisi ise, aynı temayı TV formatında 

ele alır.    

Sapık romanı, babası öldükten sonra annesiyle Bates Motel adlı oteli işleten Norman Ba-

tes’e odaklanır. Özgün metinde Norman’ın okuduğu bir kitap hakkında annesiyle tartış-

masını aktaran kısımda doğrudan Freudyan Oidipus Kompleksi teorisine atıf yapılmaktadır 

(Bkz. Bloch, 2021, s.11-12). Hitchcock’un filminin anlatısı da annesiyle Bates Motel’e hap-

solmuş yetim Norman’ı (Anthony Perkins) takip eder. Ödipal Karmaşa bağlamında, baba 

yoksunluğu nedeniyle psikoseksüel gelişimini sağlıklı tamamlayamamış Norman, müşteri-

leri öldüren bir seri katildir. Annesine olan cinsel arzularını doğru kültürel kanallara yön-

lendirememiş ve nevrotik bir noktada takılı kalmıştır. Anlatının anne-çocuk göndermele-

riyle dolu olduğuna işaret eden Wood’a göre Norman’ın “ […] psikotik durumu, gelişmenin 

olanaksız olduğu sürekli endişe halini, psikolojik bir cehennemi tanımlar” (2004, s. 181). 

Benliğini oluşturamayan ve annesinden ayrılamayan Norman’ın kişiliği problemlidir. Kur-

banlarını annesinin kıyafetlerini giyerek öldürür. Filmin son sahnesinde ise, tutuklanmış 

Norman annesinin sesiyle düşünmekte ve konuşmaktadır. Burada, “Bates, artık tamamen 

psikoza girmiştir ve annesinin kimliğine bürünmüştür” (Buckland, 2018, s. 37). Esasen yıllar 

önce ölmüş olan annesinin kaybına tahammül edememiş, onun cesedini bir mumya gibi 

saklamış ve yaşadığına kendini inandırmıştır. ‘Nor-man’ (ne erkek ne de kadın) Bates (ısır-

mak) kelimelerinin de imlediği gibi, Ödipal süreci sağlıklı atlatıp bir ‘erkek’ olamamış ve çift 

kişilikli bir seri katile dönüşmüştür.  

Televizyon dizisi Bates Motel ise, süre avantajıyla yan hikâyeler ve karakterler içerir. Bu da, 

anlatının derinleşerek boyut kazanmasını sağlar. Oidipus Kompleksi teorisine işaret eden 

bir sahnede, Norman’ın (Freddie Highmore) temel travma anı gösterilir. Burada Norman, 

kanlar içinde yerde yatan babasına panikleyen bir ifadeyle bakar. İlerleyen bölümlerde 

ise, babasını aslında onun öldürdüğü izleyiciye bildirilir. Böylece, Ödipal süreç bakımından 

Norman’ın anne sevgisini sağlıklı şekilde aşamadığı, tam tersine orada takılı kalarak psiko-



435SANAT YAZILARI 47
DR. ÖĞR. ÜYESİ ULAŞ IŞIKLAR

seksüel dürtülerini agresyona dönüştürüp babasını ortadan kaldırdığı ortaya çıkar. O andan 

itibaren Norman, annesinin boyunduruğu altına girmiş olmaktadır. 

Görüldüğü gibi, Ödipal Karmaşa’nın klasik şablonunu anlatısına yerleştiren birçok film ve 

dizi mevcuttur. Dexter dizisinin final sezonu Dexter: Yeni Kan ise, söz konusu karmaşa ko-

nusunda daha ayrıksı bir çerçeve sunar. Çünkü bu sezonda Dexter’ın ergenlik sürecindeki 

oğlu Harrison da hikâyeye katılır. Böylece Freudyan Oidipus Kompleksi ekseninde daha 

orijinal bir anlatı oluşturulur. Bu doğrultuda, dizi anlatısı ve karakterler teorik düzlemde çö-

zümlenecektir. Metodoloji olarak niteliksel yaklaşımın benimseneceği analizde (Bkz. Uçak, 

2000, s. 257-258); anlatı evrenine ve olay örgüsüne ait aksiyonlar gözlemlenerek sonuçlar 

Freudyan Oidipus Kompleksi kuramına göre yorumlanacaktır.    

Freudyan Ödipal Karmaşa Teorisi Bağlamında Dexter: Yeni Kan Dizisi

Senaryosunu Jeff Lindsay’in yazdığı ve Marcos Siega’nın yönettiği Dexter: Yeni Kan dizisinin 

analizine başlamadan önce, konusunu zetlemek gerekmektedir. 2021 yılında Amerikan 

TV kanalı Showtime’da gösterime giren Dexter: Yeni Kan, aynı kanalda 2006-2013 yılları 

arasında sekiz sezon olarak gösterilen Dexter dizisinin dokuzuncu ve final sezonudur. Do-

layısıyla final sezonuyla öncekiler arasında olay örgüsü bakımından ardıllık bulunur. Bu 

yönden, öncelikle ilk sekiz sezonu kapsayan Dexter’ın özetini yapmak yerinde olacaktır.

Çok küçükken gözlerinin önünde annesinin testereyle öldürülmesine şahit olan Dexter 

Morgan’ı (Michael C. Hall) konu alan dizide Dexter, polis olan ve onu evlatlık edinen Harry 

Morgan (James Remar) tarafından büyütülmüştür. Gerçek babasını hiç görmediğimiz ve 

üvey kız kardeşi Debra Morgan’ın (Jennifer Carpenter) da polis olarak görev yaptığı Miami 

Polis Departmanı’nda kan analisti olarak görev yapan Dexter, dışarıdan bakıldığında sakin, 

medeni ve ideal bir Amerikan vatandaşı imajı çizer.

Her sabah iş arkadaşlarına donat götüren bu sempatik analistin gizli özelliği ise, esasen 

suçluları öldüren bir seri katil olmasıdır. Üvey babası Harry’nin ona öğrettiği ‘kodlar’ uya-

rınca yıllarca yakalanmadan seri cinayetleri sürdürmüştür. Polis departmanında çalışması 

sayesinde, birçok suçluyla ilgili bilgilere önceden ulaşıp onları polisten evvel yakalayarak 

devamlı tekrarladığı öldürme ritüelini gerçekleştirmektedir. Bu ritüelde Dexter, önce çırıl-

çıplak soyup hareket edemeyecek şekilde masaya plastik bantlarla sardığı kurbanına, işle-

diği suçların kanıtlarını (fotoğraflar) gösterir. Ardından neşter vasıtasıyla kurbanın suratına 

bir çizik atıp akan kanı bir lam içine koyar ve ritüelinin simgesi olarak saklar. En sonunda 

kurbanın göğüs bölgesine bir bıçak darbesi indirerek öldürür ve cesedi parçalara bölerek 

denize atar.

Rutinine bağlı ve disiplinli yaşayan Dexter, on üç yıl boyunca yüzlerce suçluyu katletmiştir. 

Artık hayatta olmayan üvey babası Harry’nin ona öğrettiği kodların en önemlisi, kurbanı 

öldürmeden önce suçlu olduğunun kesin olarak kanıtlanmasıdır. Bu bir kez kanıtlandı mı, 

sonrası Dexter’ın ritüelinin gerçekleşmesine kalmaktadır. Sosyal hayatında sıradan görü-
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nen Dexter, sevgilisi Rita (Julie Benz) ile görüşür. İş arkadaşları Angel Batista (David Zayas) 

ve Vince Masuka (C. S. Lee) ile şakalaşır. Departman şefi Maria (Lauren Luna Vélez) ile se-

viyeli iletişim kurar. Sert mizaçlı dedektif James Doakes (Erik King) ile küçük sürtüşmeler 

yaşar. Yani her şey dışarıdan bakıldığında normaldir.   

Fakat dizinin bölümleri ilerledikçe, departmanda kuşkular artmaya başlar. Peşine düşülen 

suçluların yakalanmadan ortadan yok olması, özellikle dedektif James’i şüphelendirir. Bu 

arada Dexter ve Rita’nın bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Fakat bir süre sonra Rita, ‘Üçleme-

ci Katil’ (John Lithgow) denilen bir başka seri katil tarafından öldürülür. Bu cinayetin ilginç 

yanı, Rita’nın küçük oğlunun gözlerinin önünde işlenmesidir. Aynen Dexter’ın küçükken 

tanık olduğu gibi, Dexter’ın oğlu da annesinin kanlı biçimde katledilişine şahitlik etmiştir.

Sonrasında Dexter, Üçlemeci Katil’i kendi yöntemiyle öldürür ve Rita’nın intikamını alır. 

Fakat şüpheler iyice artmıştır ve dedektif James, Dexter’ın gizli kimliğini bulmaya çok yak-

laşmıştır. İyice köşeye sıkışan Dexter, yıllardır bulunamayan ve aslında bizzat kendi işlediği 

cinayetlerin faili için isim olarak yakıştırılan Liman Koyu Kasabı’nın dedektif James olduğu 

yönünde birtakım ayarlamalar yapar. Şansının da yaver gitmesiyle hem kendi zor durumun-

dan sıyrılır, hem de dedektif James Liman Koyu Kasabı olarak lanse edilerek öldürülür. Fa-

kat bu esnada Dexter’ın kız kardeşi de vurularak ölür. Bu kaybı atlatamayan Dexter, Miami’yi 

terk ederek sırra kadem basar.

Sekizinci sezonun son bölümünden tam sekiz yıl sonra dizi, Dexter: New Blood adındaki 

final sezonuyla geri dönmüştür. Miami’de kayıplara karışmasının üzerinden on yıl geçen 

Dexter, Jim Lindsay sahte ismiyle Iron Lake adlı sürekli soğuk ve karlı küçük bir kasaba-

da yaşamaktadır. Av malzemeleri satan bir dükkânda çalışır ve kasabanın polis şefi Julia 

(Angela Bishop) ile sevgilidir. On yıldır hiç cinayet işlememiş Dexter için her şey normal 

gözükür. Bununla birlikte, ölen kız kardeşi Debra sürekli gözünün önündedir ve onunla sık 

sık konuşur. İzleyici de Debra’yı somut olarak görür.

Ardından birdenbire Dexter’ın ergenlik çağındaki oğlu Harrison (Jack Alcott) ortaya çıkar. 

Bakıcı ailelerin yanında kaldıktan sonra babasını bulmak için uzun zamandır arayışta oldu-

ğunu söyler. Rutini bozulan ve Harrison ile sürtüşmeli bir baba-oğul ilişkisi yaşayan Dexter, 

onu korumak için yine cinayet işlemeye başlar. Bu arada kasabada bir başka seri katil de 

ortaya çıkar. Oranın sakinlerinden Kurt Caldwell (Clancy Brown), aslında yıllardır genç kız-

ları öldüren bir seri katildir. Dexter bir yandan Kurt’la, bir yandan da bazı ipuçları bularak 

kendisinden şüphelenmeye başlayan Julia ile uğraşmak durumunda kalır.

Bir panelde tanıştığı Miami Polis Departmanı’ndan Angel Batista’dan kritik bilgiler alan Ju-

lia, Jim Lindsay’in aslında Dexter olduğunu anlar. Onu yakalayıp hapse atar. Ancak hapisten 

kaçan Dexter en sonunda, kendisi gibi şiddet eğilimleri gösteren oğlu Harrison’a gerçek 

kimliğini açıklar. Baba-oğul birlikte Kurt’u öldürürler. Dexter, kendi törensel prensiplerine 

sadık kalarak işlediği bir cinayete ilk kez bir başkasının şahitlik etmesine izin verir. Finalde, 
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birlikte kaçmayı teklif eden Dexter’ın önerisini reddeden Harrison, bir tüfekle babasını vu-

rur. Karların üzerinde kanlar içinde yatan Dexter ölür. Dizi, kasabayı terk eden Harrison’un 

görüntüleriyle sona erer. 

İlk olarak biçimsel bakımdan irdelendiğinde, Dexter: Yeni Kan öncül sezonlarından çok 

daha ‘sinematik’ görünmektedir. Aradaki sekiz yılın getirdiği teknolojik imkânlardan yarar-

lanılarak, özellikle sinema filmlerinde rastlanan panoramik geniş planlar ve drone mari-

fetiyle yakalanan etkileyici üst açı çekimleri vardır. İç planlarda önceki sezonlarda da var 

olan sinemasal Rembrandt aydınlatma teknikleriyle gerçekleştirilen görüntü kompozis-

yonlarının sürdürüldüğü görülür. Yine sinemadan ödünç alınan sessizliklerin de işlerlik 

kazandığı oyunculuk tekniği, diziye sanatsal bir boyut eklemiştir. Olay örgüsünü dinamik 

kılan efektif kurgu, ses kuşağının ve müziğin anlatıyı güçlendirici unsurlar olarak devreye 

girmesi dizinin final sezonuna tümüyle sinemasal bir atmosfer kazandırmıştır.

Hikâyenin yapısı da aynı paralelde işlemektedir. Toplamda sekiz saat kırk dokuz dakika 

süren tüm sezon uzun bir film olarak ele alındığında, olay örgüsünün dramatik yapısı sine-

masal kalıplara uygunluk gösterir. Serim-gelişme-sonuç olarak özetlenebilecek öykü çizgi-

si, senaryo dinamizminin gereksindiği noktalarda işlevini gerçekleştirir. Buna bağlı olarak 

karakter dönüşümleri, öykünün dramatik seyrine uyumlu şekilde meydana gelir. Dolayısıyla 

Dexter: Yeni Kan, öykü anlamında öncül sezonların bir devamı olduğu kadar, başlı başına 

bir dizi olarak da ele alınabilir. 

İçeriğin konumlandığı temel tematik bakımından ise, Dexter’ın karakter gelişim çizgisi ve 

deneyimsel geçmişi, Freudyan Ödipal Karmaşa eksenindeki analize gayet uygundur. Öncül 

sezonlarda Dexter Morgan, son derece özgüvenli ve narsistik derecede kendine hayran 

bir profil olarak tasvir edilmiştir. Cinayetlerini yüksek bir farkındalık içinde gerçekleştirir. 

Üvey babası Harry’nin ona çizdiği prensiplere sadık kalarak kurbanlarını kendine has bir 

seremoniyle ortadan kaldırır. Sürekli kullanılan iç ses tekniği sayesinde algıladığımız dü-

şüncelerinde kendini ‘sosyopat’ bir ‘monster’ (canavar) olarak tanımlar.

Dexter’da özdeşleşmeyi sağlayan unsurların başında kafa sesi gelmektedir. Dexter’in 
kafa sesi, seyirciyi karaktere bağlamakta, iç dünyasına sokmakta ve yaptıklarına ortak 
etmektedir. Dexter, katilleri öldüren bir katil olarak adeta kahraman statüsüne yük-
seltilmekte, hatta cinayet mahallinde onu gören bir çocuğun tarifiyle çizdikleri robot 
resimde İsa olarak tasvir edilmekte, ilahi bir kurtarıcı olarak konumlandırılmaktadır. 
Böylece Harry’nin kodları sayesinde cinayet meşrulaşmakta ve bir seri katil kanunla 
üstü bir kahramana dönüşmektedir (Ünal & Erol, 2017, s. 469).                     

Bununla birlikte, dizi boyunca izleyici, Dexter’i bir seri katile dönüştüren travmatik olaya 

dair net bir enformasyon edinememektedir. İşlediği cinayetlerle ilgili bilgi verirken Dex-

ter, sürekli onunla birlikte olan ve ‘dark passenger’ (karanlık yolcu) ismini verdiği bir tür 

alt-benlikten söz eder. Onun kendisini yönlendirmesiyle kurbanlarını bulup ritüeline uygun 

olarak katlettiğini söyler. Bu elbette, bir tür saptırma veya yön değiştirmedir. Dexter, belki 

kendisinin de tam olarak bilincine taşıyamayıp sürekli bastırdığı kişisel geçmişine dair bir 
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travmadan mustariptir. Gerçekten de bir bölümde itiraf ettiği üzere, ilk katlettiği canlının 

havladığı için annesinin uyumasını engelleyen bir köpek olması, anne-oğul bağlantısına ait 

psikanalitik bir ipucu olarak dikkat çeker.

Öte yandan, Dexter’in bireysel kişiliğini biçimlendiren geçmişteki kimi olaylar, devamlı ola-

rak geri-dönüşlerle (flashback) gösterilir. Çocukluk ve ergenliğinde üvey babası Harry ve kız 

kardeşi Debra ile yaşadığı bazı anılar, parça parça aralara serpiştirilmiştir. Bu, bir anlamda 

Dexter’in kendisiyle içsel diyalogu için malzeme biriktirme ve bireysel benliğini tanıma sü-

recine tekabül eder. Bireysel kimliğin inşasında belleğin ve hatıraların büyük yeri olduğuna 

dikkat çeken Susam, bu doğrultuda belleğin ve anımsamanın direkt biçimde bir bilinç 

problemini de kapsadığını söyler. Dolayısıyla,  “ […] geçmişe duyulan gereksinim kendini 

tanımak ve tanımlamak içindir” (Susam, 2015, s. 27). Nitekim Dexter’in asıl travması, yine 

böyle bir anımsama anında bilince çıkar. Mesleki yaşamı dâhil tüm zamanı ‘kan’ içinde ge-

çen Dexter, bir bölümde bir seri katil tarafından özenle hazırlanmış bir odaya girer. Ortada 

herhangi bir ceset yoktur. Sadece muazzam bir kan gölü vardır. Bu manzarayı gördüğünde 

Dexter’in başı döner. Kendini güçsüz ve savunmasız hisseder. Çünkü sürekli kaçtığı, annesi-

nin gözleri önünde kanlı bir şekilde katledildiği o anı parçası bellek marifetiyle çağrışımsal 

olarak geri gelmiştir.

Dexter’in asıl travmasının ve dolayısıyla da seri katilliğinin esas nedeni olan bu anı parçası, 

psikanalitik bakımdan onun annesinden koparılışını da imler. Annesine olan psikoseksüel 

sevgisi, şiddetli bir eylemle travmatik bir hale dönüştürülmüştür. Ödipal Karmaşa açısından 

ise, Dexter’in sağlıklı bir erkek birey olarak kültüre katılmasının önü bir daha onarılama-

yacak biçimde kapatılmıştır. Dexter, adeta o anda takılı kalmıştır. Ödipal Karmaşasını anne 

yoksunluğundan dolayı aşamamış (ve asla aşamayacak) olmanın bitimsiz kaygısını cinayet 

seremonileri ile geçici olarak erteler.

Bu, Dexter’in cinselliğe karşı ilgisizliğinin de altında yatan sebeptir. Kesinlikle eşcinsel 

eğilimler göstermez. Bakımlı ve yakışıklı bir erkektir. Sevgilisi Rita ile cinsellik anlamında 

problemi yoktur. Bununla beraber, yine o meşhur iç sesiyle sekse gerçekten bir anlam 

veremediğini, karşı cinsle birlikte olmanın içindeki boşluğu dolduramadığını söyler. Dolayı-

sıyla, her ne kadar fiziksel anlamda başarılı olursa olsun manevi tarafıyla birlikte düşünül-

düğünde, Dexter gerçek manada onu eril tatmine ulaştıracak ‘fallus’ olamamıştır. Freud’un 

teorilerini kendi görüşleri doğrultusunda geliştiren Lacan’a göre, “ […] fallus penis biçimiyle 

erkeğin ‘sahip olduğu’ bir şey olmakla beraber, fallus olamamanın narsistik acısını en çok 

yaşantılayan yine erkektir” (1994, s. 24). Dexter’in narsistik derecedeki özgüveni dikkate 

alındığında, bu açıklamanın onun kişiliğine ne denli oturduğu aşikârdır. Yine Lacancı çer-

çevede işaret edilen ‘öznenin fenomonolojisi’ bahsindeki “eksik fallusu telafi etmek için 

‘sahte fallus’ arayışı” (1994, s. 28) bağlamında değerlendirildiğinde, Dexter’in kurbanlarını 

öldürürken fallik bir alet olan bıçağı kullanması bir tür simgesel sahte fallus arayışı olarak 

yorumlanabilir.
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Tüm hikâyeyi nihayete erdiren Dexter: Yeni Kan sezonunda işin içine bir sonraki kuşak da 

girer. ‘Dexter/baba’nın yanına ‘Harrison/oğul’ dâhil olur. Ağırlıklı olarak Dexter’in seri ci-

nayetlerine odaklanan önceki sezonların tersine, final sezonuna en az onlar kadar mühim 

bir baba-oğul ilişkisi eklenir. Böylece, popüler bir televizyon dizisinin gerekliliklerinden biri 

yerine getirilmiş olur. Çünkü “Süregiden, metne dayalı, kurgusal televizyon anlatıları, merak 

unsurunun eksikliğini ana temaları çoğaltarak giderirler” (Kozloff, 2018, s. 298). Dexter ile 

Harrison arasındaki ilişkinin diziye kazandırdığı bir diğer boyut da psikanalitik yorumlama-

lara imkân veren ilave bir derinliktir.

Dexter: Yeni Kan’ın ilk bölümünde, Miami’den ayrıldığından beri hiç cinayet işlememiş olan 

Dexter, küçük kasaba Iron Lake’de bir tür inzivadadır. Final sezonu için iklimsel bakımdan 

Miami’nin tam tersi bir mekân seçimi, Dexter’in inzivasına işaret eden bir unsurdur. Eski 

kimliğini ardında bırakmış seri katil, yeni bir mekânda içsel bir arayışta gibi görünür. Willi-

ams’a göre, “ kendi özüne dönme ve onu keşfetme arayışı, Freudyan aile romantizmindeki 

çocuğun ideal ebeveynlere sahip olmaya yönelik fantezisinde aşikârdır” (2018, s. 190) 

Gerçek babasını hiç görmeyen, annesinin ise gaddarca katledilişine tanık olan Dexter, 

hiçbir zaman ‘ideal’ ebeveynlere sahip olamayacağını bile bile yine de ütopik bir aile ro-

mantizmine işaret eden bir kendini arayış içindedir.

Bu durum, Harrison’un aniden ortaya çıkışıyla hızlı şekilde değişir. Öz oğlunun kanlı canlı 

önüne gelmesi, Dexter’in belleğini yeniden harekete geçirir. Geçmişiyle ilgili kaçmak iste-

diği duygular bir bir ortaya çıkar. Dahası, Dexter’in eski sevgilisi ve Harrison’un annesi Rita, 

tıpkı Dexter’in annesi gibi bir seri katil tarafından ve yine aynen Dexter gibi öz oğlunun 

gözleri önünde öldürülmüştür. Yani ortada bir nevi tekerrür hali vardır. Harrison, babasının 

yaşadığı travmatik olayın aynısını aynı yaşlarda deneyimlemiştir. Seri katil annesini küvette 

usturayla katlederken, etrafa taşan kanlara bakıp ağlamıştır. Beyaz zemini kızıla boyayan bu 

imge, onun belleğinde sürekli canlıdır. “Freud’un çalışmalarının belleğin hiçbir anıyı silme-

diğini kanıtladığını” (2015, s. 28) vurgulayan Susam’ın aktarımıyla, “Araştırmalar insanların, 

belleklerinde geçmişi küçük anı parçacıkları halinde sakladığını göstermekte. […] Küçük 

bir anı parçacığından tüm bir hikâye hatırlanır” (2015, s. 31). Travmatik olaylar ise, elbette 

ki daha acı verici şekilde hatırlanır. Harrison’a tüm travmasını hatırlatan anı parçacığı, an-

nesinin katledildiği kanlı küvettir. Dolayısıyla, baba-oğul, farklı zamanlarda aynı travmatik 

deneyimi (anne yitimi) çok benzer imgesel tasarım (aşırı kan) ile yaşamıştır. Bundan ötürü, 

Dexter ve Harrison, esasen annelerinin bitimsiz yasını tutan iki erkek çocuktur.

Psikanalitik bakışla yas, yitirilmiş olanın zihinsel imgelerini içsel olarak gözden ge-
çirme, bunlarla uğraşma ve sonuçta kaybın yarattığı, benlikte açılan gediği onarma 
sürecidir. Yas birçok evreden geçerek gerçekleştirilir. Elem duygularıyla başlar, kaybın 
inkârı, gerçekle pazarlık etme ve öfke deneyimlerinden geçilir… En nihayetinde yas 
süreci başlar; daha sessiz ve uzun bir süreçtir bu. Kayıp travmatik bir olay nedeniyle 
olmuşsa kaybın benlik üzerinde yarattığı hasar daha da güçlü olur; bu durumda yas 
süreci çok daha karmaşık, acılı ve uzun olacaktır (Güngörmüş, 2021, s. 116).                  
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Öz annenin canavarca öldürülmesine tanıklık etmenin ötesinde bir travmanın olamayacağı 

ön kabulünden hareketle, Dexter ve Harrison’un anne kayıplarının onların benliği üzerinde 

ne denli büyük hasar bıraktığını tahmin etmek olasıdır. İkisinin de benliklerinde açılan ‘ge-

dikleri’ onarma ihtimali yoktur. Istırap verici yas, nefes aldıkları her an manevi dünyalarında 

var olduğunu onlara hissettirmeye devam eder. Bu negatif duygular, Dexter ve Harrison’un 

birlikte görüntülendiği yemek yerken, bahçede çalışırken vs. gibi gündelik bölümlerdeki 

‘sinematik’ sessizlik anlarıyla seyirciye geçer. 

Harrison’un babası Dexter ile aynı kaderi paylaşmasının bir anlamı da, yine tıpkı babası gibi 

Ödipal Karmaşa sürecini başarıyla atlatma şansını yitirmiş olmasıdır. Babasının o sıralarda 

ortalarda olmayışı, psikoseksüel dürtülerini yönelttiği annesinin ise gözlerinin önünde öl-

dürülüşüyle Harrison da Ödipal Karmaşa sürecinin ebedi kafesinde kilitli kalmıştır. Nitekim 

çok geçmeden onun da babası gibi şiddete eğilim göstermesi ve bundan keyif alır gibi gö-

rünmesi kuşkuya yer bırakmaz. Mesela önce dost olduğu okulun şişman ve asosyal karakte-

ri çocuğu yanında taşıdığı usturayla ciddi şekilde yaralar. Babasının bıçağı gibi fallik bir alet 

olan ustura, ikame bir fallus olarak yorumlanabilir. Bunun da ötesinde, annesinin usturayla 

öldürüldüğü dikkate alındığında, Harrison’un aynı aleti seçmesi, Ödipal Karmaşa sürecinde 

annesiyle beraber yitirdiği fallus olma şansını sahte bir fallusla telafi etme çabasıdır.

Uzunca bir süre Dexter ve Harrison anlaşamıyormuş gibi betimlenirler. Gündelik konularda 

dahi aynı fikirde olamamakta ve tartışma içine girmektedirler. Bu sahneler tipik bir ‘kuşak 

çatışması yaşayan baba-oğul’ sürtüşmesi gibi verilir. Fakat altta yatan psikanalitik sebep 

doğrudan doğruya Ödipal Karmaşa süreci ile alakalıdır. Çünkü travmatik deneyimleri her 

ne kadar tekerrür gibi görünse de arada önemli bir fark vardır. O da öz babasını görme şan-

sını hiç yakalayamayan Dexter’in aksine, Harrison babasının yanındadır. Bu gerçek, onun 

annesini koruyamamanın sorumluluğunu yüklediği Dexter’i sürekli suçlamasına yol açar. 

Suçlamaların altında yatan esas neden ise, Ödipal Karmaşa sürecini başarıyla tamamlama 

şansını yitirmesinin kızgınlığını babasından çıkarmak istemesidir. Bu yüzden kendi isteğiyle 

yanına geldiği babası ona, mitolojik tragedyadaki Oidipus’un ta kendisi gibi, birbirine zıt ikili 

bir varlık olarak görünür. 

Oidipus, kâhinin sözleri gibi ‘iki yanlıdır’: oyunun başında, bütün halkın kentin yazgısını 
elinde tutan bir Tanrı’ya seslenircesine yakardığı ‘kurtarıcı kral’dır; aynı zamanda da 
iğrenç bir kirlenme, tüm kötülükleri, dünyanın tüm günahlarını üstünde toplayan ve 
kentin yeniden temizlenmesi, kurtulması için bir günah keçisi, pharmakos gibi kovul-
ması gereken bir pislik canavarıdır (Vernant, Naquet, 2012, s. 111).                   

Dexter’in durumu ise karmaşıktır. Oğlu geldikten sonra, ‘kendi olmak’ ile ‘baba olmak’ 

arasında bocalar. Harrison’un travmasının kendininkine tıpatıp benzerliği, yıllardır bastır-

dığı içindeki ‘karanlık yolcu’nun yeniden harekete geçmesine sebep olur. Seremonilerine 

geri döner ve cinayetler işlemeye başlar. Bunun bir diğer nedeni de kasabada başka bir 

seri katil olan Kurt’un ortaya çıkması ve Harrison’a giderek yakınlaşmasıdır. Bundan dola-

yı, ‘kurtarıcı kral’ rolünü benimsemesi ve oğlunu başka bir seri katilin elinden kurtarması 

gerekmektedir.  
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Yeniden cinayet işlemeye başlamasıyla rutini bozulan Dexter, oğlu Harrison’daki şiddet 

eğilimini bir tür genetik miras olarak kabul eder. Kendi içindeki ‘karanlık yolcu’ oğluna da 

sirayet etmiştir. İkisinin de annelerini aynı şekilde yitirdiği bilgisiyle güçlendirilen bu yargı, 

izleyiciye de makul görünür. En sonunda Dexter, hali hazırda ‘karanlık yolcu’ya sahip olan 

oğlunun kendisini anlayacağını düşünür ve kimliğini açıklar. Dexter ve seyirci dışında ilk 

defa anlatı karakterlerinden biri bu gerçeği öğrenmiş olur. Babasının seri katil olduğu bilgi-

sini edinen Harrison önce bunu anlar gibi görünür. Hatta beraber, Dexter’in bildik seremo-

nisini uygulayarak Kurt’u öldürürler. Fakat bu törenin sonlarına doğru Harrsion’un rahatsız 

olduğu ifadelerinden anlaşılır. Öyle ki, Dexter, Kurt’un ne kadar cani bir seri katil olduğunu 

ispatlamak için seneler boyunca öldürülüp mumyalanmış genç kızların sergilendiği Kurt’un 

gizli sığınağı Harrison’a göstermek zorunda kalır.

Fakat Harrison içindeki ‘babayı ortadan kaldırma’ arzusunu bastıramaz. Finale doğru iç-

sel tereddüt ve huzursuzluk hissi gittikçe artar. Bunun temelindeki psikanalitik gerçeklik, 

Freudyan Oidipus Karmaşası’ndaki sembolik baba katlidir. Freud’un teorisine zemin kazan-

dıran Oidipus öyküsüyle birlikte daha birçok mitolojik anlatının da erkek çocuğun ‘anne 

arzusu/baba katli’ dürtülerine yer verdiği unutulmamalıdır. “ […] hemen hemen bütün Eski 

Yunan mitleri anneyle ensest birleşme, babanın öldürülmesi temasını sonsuz sayıda deği-

şik biçimde üretmektedir. Dolayısıyla Oidipus, mitolojinin ezelden beri az ya da çok kısmi, 

örtülü, başka bir bağlama oturtulmuş söylediğini, açık dille ifade eder” (Vernant, Naquet, 

2012, s. 98). Freud’un teorisinin de ödünç aldığı bu temalardan baba katli, Oidipus Karma-

şası sürecinde sembolik olarak erkek çocuğun içsel dürtüsüdür. Fakat babanın yasasının 

aşılamayacağı idrak edildiğinde, bu dürtü ve onunla beraber anneye olan psikoseksüel 

arzu da bastırılır. Böylece süreçten olabildiğince sağlıklı şekilde çıkılabilir.

Harrison’un durumu ise daha karmaşıktır. O da babası gibi annesinin öldürülüşüyle bitim-

siz bir kayıp duygusunda asılı kalmıştır. Bunun anlamı, annesine beslediği psikoseksüel 

dürtüyü barışçıl bir biçimde telafi edecek imkânı bulamamış olmasıdır. Adeta sürekli bir 

Ödipal Karmaşa sürecinde bitimsiz bir yas ile kalakalmıştır. Bu, kanlı küvet imgesinin geri 

dönüşlerle sık sık gösterilmesiyle vurgulanır. Harrison, anne kaybının ve Ödipal Karmaşa 

sürecini tamamlayamamasının, yani kültürün kabulleneceği manada bir ‘fallus’ olamaması-

nın sorumluluğunu Dexter’a yükler.     

Tüm bu manzaranın neticesi, Ödipal Karmaşa sürecindeki sembolik baba katli dürtüsünün 

gerçeğe dönüşmesi olur. Harrison, babası Dexter’i sahiden öldürür. Bu sahne öncesinde iş-

ler iyice karışmıştır. Iron Lake polis şefi Angela araştırmaları sonucunda eski sevgilisinin ka-

sabada tanındığı gibi Jim Lindsay değil, seri katil Dexter Morgan olduğunu öğrenir ve onu 

köşeye sıkıştırır. Dexter, oğlu Harrison’a hemen oradan kaçmayı önerir. Harrison’un önünde 

iki seçenek vardır: Ya oyalanıp babasını yakalatacak ya da onunla beraber kaçacaktır. Lakin 

o, üçüncü seçeneği seçer ve av tüfeği ile babasını vurur. Dexter, kendi av tüfeği (bıçak veya 

usturadan daha büyük bir fallik obje) vasıtasıyla ölür. Böylece, babasını hem sembolik hem 

de gerçekten öldüren Harrison, anne kaybıyla yaşadığı travmatik deneyimden kaynaklanan 

Ödipal Karmaşa sürecinin başarısızlığının üstesinden gelir.
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Dexter’in öldürüldüğü sahnenin doruk noktasında (climax) yükselen tansiyonun peşi sıra 

gelen rahatlama/çözüm bölümü kuşkuya yer bırakmaz. Burada pikap tarzı aracıyla Iron 

Lake kasabasından ayrılırken görüntülenen Harrison, dizinin hiçbir bölümünde olmadığı 

kadar mutludur. Ardında bıraktığı kasaba, simgesel düzlemde onun anne kaybıyla takılı 

kaldığı Ödipal Karmaşa sürecinden baba katli ile kurtulmasını ve ergenlikten yetişkinliğe 

doğru adım atmasını sembolize eder.

Sonuç

Sinema teknolojisinin keşfi sayesinde hareketli görüntülerin kaydedilebilmesi sonucu yeni 

bir mecraya kavuşan kurgusal anlatılar, sonrasında televizyonun ortaya çıkışıyla küresel 

eksende yaygınlaşmıştır. Aynen sinema gibi bir ‘öykü-anlatıcısı’ olan televizyon da özellik-

le diziler aracılığıyla sinema filmlerinde alışılagelen psikolojik, sosyolojik, felsefi temalara 

dayalı kurgusal anlatılara yer verebilmektedir. Söz konusu temaları içeren ve karakterler 

arasındaki ilişkilerle meydana getirilen olay örgüsüne dayanan kurgusal diziler, birçok te-

levizyon kanalı vasıtasıyla seyirciye ulaştırılmaktadır. 

Günümüzde dijital olanakların da devreye girmesiyle bu etkileşim, daha önce olmadığı 

ölçüde yoğunlaşmış durumdadır. Bahis konusu dizilerden biri olan ve aynı zamanda bu 

çalışmanın içeriksel örnekleminin oluşturan Dexter (2006-2013 ve Dexter: Yeni Kan 2021), 

sinema sanatına ait biçimsel anlatı tekniklerini kullanmaktadır. Dexter Morgan adlı bir seri 

katile odaklanan dizinin psikolojik teması ağır basan anlatısında, özellikle Freud’un ortaya 

attığı Oidipus Kompleksi’ne dair ipuçları dikkat çeker.

Freud’un teorisi bağlamında irdelendiğinde; küçük bir çocukken kendi annesinin gözle-

ri önünde öldürülüşüne şahit olan Dexter, psikoseksüel olarak annesine duyduğu sevgi/

dürtünün içinde hapis kalmıştır. Ani ve acılı bir şekilde karşılaştığı anne yoksunluğu, onun 

bu süreci sağlıklı şekilde atlatma şansını elinden almıştır. Bunun yerine, polis olan üvey 

babası Harry’nin ona öğrettiği prensipler çerçevesinde yakalanmamayı başaran bir seri 

katil olmuştur. Bu aslında, Dexter’in takılıp kaldığı o malum ‘an’ı sürekli olarak tekrarlaması 

anlamına gelir. Elindeki fallik bıçak ile gerçekten olmayı başaramadığı sahte bir fallus tat-

mini yaşar. Fakat esasen onun cinayet seremonileri, anne yitiminin ıstırabıyla imlenen ve 

kurtulamadığı Ödipal Karmaşa sürecinin yanılgılı bir telafisi olarak karşımıza çıkar.

Anlatı aracılığıyla edinilen bu bulgular, sinemada sayısız korku filminde farklı öyküler bağ-

lamında yeniden üretilmiş Freudyan Oidipus Kompleksi teorisinin bir televizyon dizisinde 

de karşımıza çıktığına işaret eder. Biçimsel olarak kamera rejimi, ışık kullanımıyla belirgin-

leşen görüntü düzenlemesi ve sese dayalı tercihlerle sinema filmi estetiğine yakın duran 

dizi, özellikle tematik yönelim ve karakter inşalarıyla içerik anlamında da aynı estetiğin 

televizyondaki bir versiyonu olarak dikkat çeker.
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Dizinin son sezonu Dexter: Yeni Kan, isminin de gönderme yaptığı üzere ‘yeni bir kan’ olarak 

Dexter’in oğlu Harrison’u devreye sokar. Harrison, bir nevi babasının geçmişini simgeler. 

Çünkü tıpatıp Dexter’la aynı şekilde kendi annesinin kanlı biçimde öldürülmesine tanık ol-

muştur. Babasının bir tür tarihsel alter-egosu olarak Harrison’un anlatıya dâhil edilmesi, bir 

bakıma Nietzsche’nin bengi dönüş düşüncesini de çağrıştırır. Bu görüşünü, “Her şey gider, 

her şey geri gelir; sonrasızca döner varlık çarkı. […] Her an yeniden başlar varlık” (2010, 

s. 258) şeklinde aktaran Nietzsche’ye göre, insan da  “sonrasızca yeniden gelir!” (2010, 

s. 262). Bu ifadesiyle Nietzsche, insanın, ‘bengi dönüş’ içinde aslında hiç değişmediğine 

işaret eder. Harrison da sanki babasının hiç değişmeyen bir tekerrürü gibi ortaya çıkar.

Oğulun baba ile aynı acı dolu deneyimi yaşamasının neticesi, onun da aynı psikanalitik 

problemleri edinmesi anlamına gelir. Gerçekten de Harrison, tıpkı Dexter gibi Ödipal Kar-

maşa sürecinde asılı kalmıştır. Babası gibi bıçakla değil ama başka bir fallik obje olan 

usturayla içindeki şiddet dürtüsünü tatmin etmeye çalışır. Buradaki asıl gayesi ise, fallus 

olamamanın getirdiği ıstırabı geçici olarak bertaraf etmektir. Bir yandan da babasını suçlar. 

Anne yoksunluğundan onu sorumlu tutar. Babasıyla sürekli bir gerilim içindedir. Dexter’in 

kendi babasını hiç görmediği için eline geçirmediği bu şans, Harrison için geçerlidir.

Finalde Harrison’un Dexter’i vurarak öldürmesi basitçe bir oğlun babayı yok etmesi de-

ğildir. Freudyan bakımdan çözümlendiğinde buradaki baba katli, esasen oğlun Ödipal 

Karmaşa sürecindeki tutsaklığından kurtulmaya yönelik bir aksiyondur. Böylece Harrison, 

anne yitimiyle aşamadığı Ödipal Karmaşa sürecini babanın sembolik değil, gerçek katli ile 

aşmaya çalışır. Nitekim dizinin kapanış bölümünde, Harrison’un son derece mutlu olduğu 

görülür. Çocukluğunda kapanına kısıldığı Ödipal Karmaşa sürecinden gecikmeli de olsa 

kurtulmuştur.

Dolayısıyla, sinema sanatının anlatım tekniklerini kullanan bir televizyon dizisinin final se-

zonu olarak Dexter: Yeni Kan, Freud’un psikanaliz çalışmalarındaki en bilinen teorilerin-

den olan Ödipal Karmaşa sürecinin ayrıksı bir kurgusal örneğini sunar. Bu bakımdan dizi, 

psikolojiden ödünç alınan ve birçok sinema filminde kullanılan bir tematiğe televizyon 

formatında özgün bir yorum getirmiş olmaktadır. Diğer taraftan Dexter dizisi, kendi geli-

şim serüveni içinde kurallarını oluşturarak görünen anlamların ötesinde anlatım unsurları 

meydana getirebilen bir ‘sanat’ olarak sinema ile daha ziyade bir ‘iletişim aracı’ muamelesi 

gören televizyon arasındaki güncel geçişkenliğin açık bir örneğini sunar. Hem tematik hem 

de biçimsel nitelikleri ekseninde bugünün teknolojisi ve izleyici tercihleri bağlamında artık 

kaçınılmaz hale gelen bu bağlantıyı sergileyen dizinin anlatısının analizinden elde edilen 

bulgular, literatüre özgün katkı sunma anlamında bu çalışmanın çıkış noktasındaki hedefini 

de ispatlar niteliktedir.
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Öz: Yaşantımızın taleplerinin devinimi, çevremizi değiştiren etkilere sahiptir. Bu değişimden 

etkilenen olgulardan biri ise, mimari eserlerdir. Bu çalışmada Ankara’da bulunan 14 Mayıs 

Evleri Tip 1 ve Tip 1A yapılarının günümüze ulaşmayı başarmış örnekleri üzerinden güncel ta-

lepler karşısında uğradıkları değişimler analiz edilecek ve bu analiz sonucunda Ankara kentinin 

sahip olduğu sosyo-ekonomik gereksinimlerin mimari üzerindeki etkileri irdelenip veriler elde 

edilecektir. Bu bağlamda Ankara’da bulunan 14 Mayıs evleri, bulundukları değerli konumları ve 

sahip olduğu tarihsel değerler sebebiyle örnek olarak seçilmiştir. Ancak 14 Mayıs evleri analizi 

geniş bir alanı kapsadığı için, bu çalışmanın analizi Ankara 14 Mayıs Evlerinin Tip 1 ve Tip 1A 

evlerini üzerinden gerçekleştirilecektir.    
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Abstract: The fluctuation of the demands of our lives has been changing our environment. One of 

the phenomena affected by this change is architectural works. In this study, the changes which have 

undergone in the face of current demands will be analyzed through the surviving examples of 14 May 

Houses Type 1 and Type 1A structures in Ankara, and as a result of this analysis, the effects of the socio-

economic requirements of the city of Ankara regarding architecture will be revealed. In this context, 14 

May houses in Ankara have been chosen as an example due to their valuable location and historical 

values. However, since the analysis of 14 May houses may contain the different aspects of the topic, the 

analysis of this is framed with  Type 1 and Type 1A houses.

Keywords: 14 May Houses, Facade, Transportation Axes, Structural Change, Characteristic Change.
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14 Mayıs Evleri ve Tarihsel Süreç

Modern cumhuriyet ile Ankara, başkent olması sonucunda birçok mimari eser üretmiştir. 

Bu üretilen eserlerin bir kısmı da Ankara’nın siyasi gelişmelerinden beslenmiştir. Bu siyasi 

gelişmelerin mimari sonuçlarından biri ise, 14 Mayıs Evleridir. Demokrat Partinin iktidara 

gelmesi ile seçilen milletvekilleri ve devletin önde gelen isimleri için konut ihtiyacı meyda-

na gelmiştir ve bu ihtiyacı karşılamak amacıyla tarihinden ismini alan 14 Mayıs evleri tasar-

lanmıştır. Yapıların mimari tasarımları Y. Mimar Muhittin Güreli tarafından tamamlanmıştır 

(Bayraktar, Batuman ve Ayhan, 2014, s. 53). 1951 yılında planlanmış bir kooperatifin ürünü 

olarak 1953 yılında ilk mimari eserlerde oturulmaya başlanmıştır (Belli ve Boyacıoğlu, s. 

717). Resuloğlu ise 14 Mayıs evlerinin tarihsel önemini şu şekilde belirtir. “Bu yapılaşma 

sadece semtteki ilk örnek olmakla kalmamış, aynı zamanda semtin elçiliklerle birlikte Gazi 

Osman Paşa ve Kavaklıdere’nin karakterini değiştiren temel bir aks haline de dönüşmüş-

tür.” (2014, s. 237).  

Mimari Özellikler

14 Mayıs Evleri genel plan tasarımı 3 ayrı tipte oluşturulmuştur. Bu tipler, Tip 1, Tip 1A ve 

Tip 2 olarak sınıflandırılmıştır. Bu tipler belirlenirken farklı plan tasarımları ve konseptler 

gözlemlenebilmektedir.

Bu konseptlerin oluşumunda ise coğrafyanın topografı özelliklerden de faydalanılmıştır. 

Tip 1A yapısı, bulunduğu konumda alçak kotta kalmasıyla, Tip 1 tasarımına ek kat eklene-

rek elde edilmiştir… “Tip 2 konutları ise bulunduğu yerin topoğrafyasına göre bodrum kata 

sahip olabilmektedir.” (Belli ve Boyacıoğlu, s. 718).

Tip 1 ve Tip 1A Evleri

Tip 1 ve Tip 1A evleri, geleneksel ve modern planlanma özelliklerine sahiptir (Belli, Bo-

yacıoğlu, s. 718). Plan düzleminde, geleneksel Türk evlerinde bulunan sofa ve bu ortak 

kullanım mekânından odalara dağılım durumu Tip 1 ve Tip 1A da salon ve giriş sonrası 

antre olarak gösterilmiş, bu bağlamda geleneğe dayalı, ancak mutfak ve servis koridorları, 

ıslak hacim, yatak odaları yakınlığı bakımından ise modern bir anlayışa sahiptir (Belli ve 

Boyacıoğlu, s. 718). Cephelerde ise bu durum devam etmektedir. Yapıların çatısı, pencere 

oranları geleneksel bir çizgide iken, balkon bölümü taşıyıcı kolonlar modern tasarım anla-

yışına sahiptir (Belli ve Boyacıoğlu, s. 718).
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Görsel 1. Tip 1 Zemin ve 1. Kat Planları (Belli ve Boyacıoğlu, 2007, s. 721).

Görsel 2. Tip 1 Ön görünüş (Belli ve Boyacıoğlu, 2007, s. 721).

Görsel 3. Tip 1A Evi Konumu. Erişim: 19.05.2022. https://bit.ly/38zEvDq

Zemin kat ve 1. Kat olarak iki katlı olan Tip 1 (Görsel 1.) evleri ana cephesinde geniş bir 

balkon ile bu balkonla ilişki kuran ve çatı saçaklarına uzanan karakteristik 8 adet silindir 

şeklinde taşıyıcı sistemi bulunmaktadır. Zemin katta ise balkonu taşıyan, yığma taş kolonlar 

gözlemlenmektedir. 1. kat ana cephe açıklıkları kemer yapısına sahiptir. Ayrıca yapılarda 

saçak altı, geleneksel Türk mimarisi ahşap işçiliği gözlemlenmektedir.

Tip 1A evi ise sadece 1 adet yapılmış olup İran caddesi ile Arjantin caddesinin kesişim 

noktasında bulunup günümüze ulaşmayı başarmıştır.
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Tip 1A evinin Tip 1 evlerinden farkı ise, kot farkından dolayı, Tip 1 evine 1 kat daha ek-

lenmesi ile elde edilmiştir. Plan düzleminde de iki tip arasında farklar bulunmaktadır. Tip 

1A evinin Güneybatı cephesinde ek bir bölüm bulunmaktadır. Bu ek bölüm, zemin katta 

oturma odası, çamaşır odası ve banyo olarak tasarlanmışken, üst katta ise ek bölüm olarak 

tanımlanmıştır.

Görsel 4. Tip 1A Zemin ve Kat planları (Belli ve Boyacıoğlu, 2007, s. 720).

Görsel 5. 14 Mayıs evleri konut tipleri (Belli ve Boyacıoğlu, 2007, s. 720).

Değişim

1950’li yıllardan günümüze, Ankara’da sosyal yaşımın önemli akslarından biri olan Gazi 

Osman Paşa mahallesi, Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve diğer siyasi figürlerin ikamet ettiği bir 

alan bağlamında sürekli olarak canlı bir yerleşke olmuştur. Değişen dünya ve beraberinde 

gelen dinamizmle birlikte bölgede bulunan 14 Mayıs evleri bu dinamizmden etkilenmiştir. 

Özellikle nüfusun hızlı artışı, Ankara’da konut ihtiyacına sebebiyet vermiş ve dönemin artan 

ihtiyaçları bölgede yeni çok katlı apartman yapılaşmasının önünü açmıştır. Günümüzde bu 

dinamizmin altında kalan 14 Mayıs Evleri, yıkımlara uğramıştır.
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Görsel 5’te kırmızı ile işaretlenen bölümler Tip 1 evleri, yeşil ile işaretlenen yer ise Tip 1A 

evidir. Mavi ile işaretlenen bölümler ise Tip2 evleridir.

Araştırma kapsamı gereği Tip 1 ve Tip1A yapılarının güncel durumları 2021 Ağustos ayı 

içerisinde analiz edilmiştir. Tip 1 ve Tip 1A yapılarının bu tarihli kullanımları şu şekildedir:

Görsel 6. Ağustos 2021 Tarihli Tip1 (Kırmızı) ve Tip1A (Yeşil) Yapılarının Dağılımı2.
Yandex, Erişim: 19.05.2022. https://bit.ly/38zEvDq 

Görsel 6’te görüldüğü gibi zaman içerisinde birçok konut yıkıma uğramış ve günümüze 

ulaşamamıştır. Günümüze ulaşan konutlardan birçoğu ise, değişen ekonomik sebepler ve 

bulundukları konumun Ankara’nın önemli akslarından biri olması sebebiyle, ticari atılımla-

rın odak noktasını oluşturmuş ve firmaların, kafelerin, restoranların ve diğer sosyal mekan-

ların kullanımına açılmıştır. Kırmızı ile taralı alanlar orijinal planda 73 adet Tip 1 evi ve yeşil 

ile taralı alan 1 adet Tip 1A evinin tasarlandığını göstermektedir. 2021 yılı ağustos ayında 

ise Tip 1 ve Tip 1A yapı sayısı 17’ye düşmüştür. 2021 yılı ağustos ayı itibariyle 16 adet Tip 

1 konutları ve tek adet Tip 1A konutu bulunmaktadır.

Güncel Künyeler

Bu bölümde günümüzde kullanılan orijinal Tip 1 ve Tip 1A evlerinin güncel durumları in-

celenecektir. Evlerin güncel durumları ile orijinal tasarımı arasındaki farkların daha net in-

celenmesi için Tip 1 evlerinin orijinal cephe çizimleri üzerinden (Görsel 2) perspektif çizim 

çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada orijinal görünüşlere ulaşılamadığı için yazar tarafından 

şema edilerek, karşılaştırmaya yardımcı olması için yapılmıştır.

2 Görsel harita elektronik kaynaktan elde edilmiş olup bilgisayar programı ile yapıların konumu görsel üzerinden 
belirtilmiştir.
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Görsel 7. Tip 1 Perspektif Çizim Çalışması (Kişisel Arşiv).

Günümüz kullanımına bakıldığında, yapılar yapısal ve karakteristik öğeler bağlamında de-

ğişimlere uğramıştır. Bu noktada belirtilmesi gereken durum, yapılan analiz yapısal ve ka-

rakteristik değişimler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Yapısal değişim olarak ele alınan de-

ğerlendirmeler, ek kat çıkmaları, genel kütlede değişimleri, cephe kaplamaları ve peyzajda 

yapılan eklemeler olarak ele alınmıştır. Karakteristik öğelerde ise, zemin kat taş işçiliği, 

balkon taşıyıcı sistemleri, saçak altı geleneksel ahşap Türk işçiliği, ana cephe 1. kat açıklık-

larının kemerli yapıları, balkon parapetlerinin biçimsel özellikleri gibi öğeler ele alınmıştır.

Tip 1A ve Tip 1’lerin konumları ve güncel durumları ise şu şekildedir:

Tip 1A Evi

Adres: Arjantin Caddesi No:2 

Güncel Durum: İki ana aksın birleştiği noktada bulunan Tip 1A evi Ankara’nın işlek konum-

larından birisidir. Güncel olarak boş durumdadır. Yapısal değişim olarak, Tip 1A evinde 

herhangi bir ek kat çıkması yapılmamıştır ancak peyzajda değişimle birlikte, yapının bütün 

cepheleri güncel mimari malzemelerle kaplanmıştır. Aynı zamanda yapının tasarlandığı 

dönemin çatı özellikleri gözlemlenmemektedir. Dolayısıyla orijinal yapısal özelliklerini yan-

sıtmamaktadır. Karakteristik özelliklerinden, balkonda bulunan taşıyıcı sistemler gözlem-

lenmekte ancak zemin kat taş işçiliği, saçak altı ahşap işçiliği ana cephe kemerli açıklıklar 

ve balkon parapetleri orijinal karakteristik özelliklerini kaybetmiştir.
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Görsel 8. Arjantin Caddesi No:2 (Tip 1A) (Kişisel Arşiv).

Tablo 1. Arjantin Caddesi No:2 Sonuç Tablosu

Sonuç: Yapı önemli ulaşım akslarının birleşim noktasında bulunması sebebiyle büyük oran-

da yapısal değişime uğramıştır. Karakteristik öğelerinin büyük çoğunluğunu kaybetmiştir.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Cephe kaplamaları 
gözlemlenmektedir.

Balkon taşıyıcı sistemi hariç, zemin kat taş 
işçiliği, saçak altı ahşap işçiliği, ana cephe 
açıklıklarının kemerli yapısı ve balkon parapetleri 
gözlemlenmemiştir.

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcuttur.

Karakteristik Öğelerini Kaybetmiştir.

Tip 1 Evleri

Adres: İran Caddesi No:25

Güncel Durum: Yapı ana aks üzerinde bulunmaktadır. Güncel durumunda mağaza olarak 

kullanılmaktadır. Bu Tip 1 evinde yapısal olarak üstüne kat çıkılmıştır. Cephe kaplaması 

sadece balkon etrafında cam olarak gerçekleşmektedir. Dolayısıyla yapısal değişikler mev-

cuttur. Yapının karakteristik özellikleri ise, zemin kat taş işçiliği gözlemlenirken, balkonda 

bulunan taşıyıcı sistemler korunmuş ve eklenen üst katta da aynı şekilde gözlemlenmek-

tedir. Saçak altı ahşap işçiliği devam ettirilmiştir. Ana cephe açıklıkları kemer sistemleri 

gözlenmemiştir. Balkon parapetleri ise gözlenmemektedir. Genel olarak karakteristik özel-

liklere bakıldığında, yapının bu özellikleri koruduğu gözlemlenmiştir.
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Görsel 9. İran Caddesi No:25 (Kişisel Arşiv).

Tablo 2. İran Caddesi No:25 Sonuç Tablosu.

Görsel 10. İran Caddesi No: 23 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Ana ulaşım aksında bulunan yapı, genel olarak yapısal değişikliklere uğramıştır. 

Karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması mevcuttur. Zemin kat taş işçiliği, saçak altı ahşap işçiliği, 
balkonda bulunan taşıyıcı sistemler mevcuttur. 
Ana cephe açıklıklarının kemerli yapısı ve balkon 
parapetlerinin orijinal yapısı gözlemlenmemiştir. 

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcuttur.

Karakteristik öğelerini yansıtmaktadır.

Adres: İran Caddesi No: 23

Güncel Durum: Yapı ana aks üzerinde bulunmaktadır. Güncel durumunda mağaza olarak 

kullanılmaktadır. Bu Tip 1 yapısı kat çıkması cephe kaplamaları ile yapısal değişime uğ-

ramıştır. Orijinal tasarımından oldukça kopuk gözüken yapı, karakteristik özelliklerinden, 

zemin kat taş işçiliği, saçak altı ahşap işçiliği, ana cephe açıklıklarının kemerli yapısını ve 

balkon parapetlerini kaybetmiş sadece, balkonda bulunan taşıyıcı sistemlerini korumuştur. 
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Sonuç: Ana ulaşım aksında bulunan yapı büyük bir değişime uğramıştır. Yapısal özellikle-

rinin yanında cephesel özellikleri değiştirilmiştir. Karakteristik özelliklerinden sadece bal-

konda bulunan taşıyıcı sistemler günümüze ulaşmıştır. Büyük oranda değişim gözlemlen-

mektedir. 

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması ve 
kaplamalar mevcuttur.

Zemin kat taş işçiliği, saçak altı ahşap işçiliği, ana 
cephe açıklıklarının kemerli yapısını ve balkon 
parapetlerini kaybetmiş sadece, balkonda 
bulunan taşıyıcı sistemleri gözlemlenmiştir.

Sonuç: Yapısal değişim mevcuttur. Karakteristik öğelerini kaybetmiştir.

Adres: İran Caddesi No: 31

Güncel Durum: Ana aks üzerinde bulunan yapı, güncel durumunda konut olarak kullanıl-

maktadır. Bu Tip 1 yapısında kat çıkılmıştır ve cephesel kaplamalar mevcuttur. Dolayısıyla 

yapısal değişim söz konusudur. Orijinal karakteristik öğelerinden, herhangi bir öğe barın-

dırmamakta sadece, balkonda bulunan taşıyıcı sistemlerinin üzeri kaplanmasına rağmen, 

konumları orijinal olarak gözlemlenebilmektedir. 

Tablo 3. İran Caddesi No:23 Sonuç Tablosu.

Görsel 11. İran Caddesi No:31 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Ana ulaşım aksında bulunan yapı büyük bir değişime uğramıştır. Orijinal tasarımına 

ait herhangi bir öğe bulunmamakta ve yapı bağlamını kaybetmiştir.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması ve 
cephesel kaplamalar 
Mevcuttur.

Yapı karakteristik öğelerini tamamını 
kaybetmiştir.

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcuttur.

Karakteristik öğeler gözlemlenmemektedir.

Tablo 4. İran Caddesi No:31 Sonuç Tablosu.
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Adres: Budak Sok. No:9

Güncel Durum: Ara ulaşım aksında bulunan yapı, konut olarak kullanılmaktadır. Kendini 

büyük oranda korumayı başarmıştır. Herhangi kat çıkması yapılmamış ve cephesel kapla-

malar bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapısal değişim gözlemlenmemektedir. Karakteristik 

öğelerinden zemin kat taş işçiliği, balkonda bulunan taşıyıcı sistemler, saçak altı ahşap 

işçiliği karakteristiği orijinal tasarımındaki gibi gözlemlenmektedir. 1. Katta bulunan ana 

cephe açıklıklarının kemerli yapısı değiştirilmiştir ve düz lentolu sisteme geçiş yapılmıştır. 

Balkon parapetleri değiştirildiği gözlemlenmiştir. Genel olarak yapı karakteristik özellikle-

rini korumaktadır.

Görsel 12. Budak Sok. No:9  (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Günümüzde konut olarak kullanılan yapı, yapısal ve karakteristik özelliklerini büyük 

oranda günümüze ulaşmayı başarmıştır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Yapısal değişiklik 
gözlemlenmemiştir.

Zemin kat taş işçiliği, balkonda bulunan taşıyıcı 
sistemler, saçak altı ahşap işçiliği karakteristiği 
orijinal tasarımındaki gibi gözlemlenmektedir. 
Ana cephe açıklıklarının kemerli yapısı 
değiştirilmiştir balkon parapetlerinin orijinal 
tasarımları gözlemlenmemiştir.

Sonuç: Yapısal değişim mevcut 
Değildir.

Karakteristik öğeler gözlemlenmektedir.

Tablo 5. Budak Sok. No:9 Sonuç Tablosu.

Adres: Budak Sok. No:7

Güncel Durum: Yapı ara ulaşım aksında bulunmakta ve konut olarak kullanılmaktadır. Ori-

jinal tasarımına göre cephe kaplamaları eklenmemiştir ancak kat çıkması yapılmıştır. Do-

layısıyla yapısal değişiklik söz konusudur. Yapılan ek katta orijinal tasarıma bağlı kalınmaya 

çalışılmıştır. Orijinal tasarımın karakteristik özelliklerinin yansıtılmaya çalışıldığı yapıda, sa-

çak altı ahşap işçiliği, balkonda bulunan taşıyıcı sistemler, zemin kat taş işçiliği günümüze 

ulaşmış, ana cephe açıklıklarının kemerli yapısı ve balkon parapetlerinin orijinal yapısı 

günümüze ulaşmamıştır.
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Görsel 13. Budak Sok. No:7 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Güncel olarak konut ve iş yeri olarak kullanılan yapı, yapısal bağlamda ek kat çıkıla-

rak değiştirilmiştir. Ancak karakteristik mimari öğelerini büyük oranda yansıtmaktadır. Ori-

jinal tasarımına bağlı kalınarak, koruyucu bir anlayışla günümüze ulaştırılmaya çalışılmıştır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması mevcuttur. Saçak altı ahşap işçiliği, balkonda bulunan 
taşıyıcı sistemler, zemin kat taş işçiliği 
gözlemlenmekte, ana cephe açıklıklarının 
kemerli yapısı ve balkon parapetlerinin orijinal 
yapısı gözlemlenememektedir.

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcuttur.

Karakteristik öğeler gözlemlenmektedir.

Tablo 6. Budak Sok. No:7 Sonuç Tablosu.

Adres: Budak Sok. No:5

Güncel Durum: Ara ulaşım aksında boş durumda bulunan yapı büyük oranda değişime 

uğramıştır. Yapıya 2 kat ekleme yapılmakla birlikte, cephesel kaplamalar mevcuttur. Aynı 

zamanda bahçe bölümü kapatılmış, 2 kat eklendikten sonra çatı bölümüne teras eklen-

miştir. Dolayısıyla yapısal değişiklik söz konusudur. Yapı bütün karakteristik özellikleri kay-

betmiştir. 

Görsel 14. Budak Sok. No:5 (Kişisel Arşiv). 
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Sonuç: Yapı orijinal tasarımından tamamen kopmuştur. Sadece balkonda bulunan taşıyıcı 

sistemlerin koordinatları orijinal sistemine göre konumunu korumaktadır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması ve cephe 
kaplamaları mevcuttur.

Yapı karakteristik öğelerini bütünüyle 
kaybetmiştir.

Sonuç: Yapısal değişim mevcuttur. Karakteristik öğeler 
gözlemlenmemektedir.

Tablo 7. Budak Sok. No:5 Sonuç Tablosu.

Adres: Attar Sok. No:5

Güncel Durum: Ara ulaşım aksında bulunan yapı konut olarak kullanılmaktadır. Yapısal ola-

rak herhangi bir kat çıkması gözlemlenmemektedir ancak cephe kaplamaları mevcuttur. 

Dolayısıyla yapısal değişiklik gözlemlenmektedir. Orijinal karakteristik yapısındaki saçak 

altı ahşap işçiliği ve balkonda bulunan taşıyıcı sistemlerin üzeri kaplanarak kapatılmıştır. 

Balkon kapatıldığı için parapetler kaldırılmıştır. Ana cephe açıklıklarının kemerli yapısı ve 

zemin kat taş işçiliği değiştirilmiştir. Dolayısıyla yapı karakteristik özelliklerini kaybetmiştir.

Görsel 15. Attar Sok. No:5 (Kişisel Arşiv). 

Sonuç: Yapıda kat çıkması bulunmamakta ancak cephesel özelliklerini kaybetmiştir. Karak-

teristik öğelerini koruyamamıştır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Cephe kaplamaları 
mevcuttur.

Saçak altı ahşap işçiliği ve balkonda bulunan 
taşıyıcı sistemleri, gözlemlenmemiştir. Balkon 
kapatıldığı için balkon parapetleri kaldırılmıştır. 
Ana cephe açıklıklarının kemerli yapısı ve zemin 
kat taş işçiliği değiştirilmiştir. Dolayısıyla yapı 
karakteristik özelliklerini kaybetmiştir.

Sonuç: Yapısal Değişim Mevcuttur. Karakteristik Öğeler Gözlemlenmemektedir.

Tablo 8. Attar Sok. No:5 Sonuç Tablosu.
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Adres: Budak Sok. No:1

Güncel Durum: Ara ulaşım aksında bulunan yapı boş durumdadır. Yapısal değişim olarak ek 

kat çıkıldığı gözlemlenmektedir. Aynı zamanda cephesel kaplamalar mevcuttur. Dolayısıyla 

yapısal değişiklikler mevcuttur. Yapının karakteristik özelliklerinden zemin kat taş işçiliği, 

balkon taşıyıcı sistemleri, balkon parapetleri gözlemlenmemiştir. Saçak altı ahşap işçili-

ği orijinal tasarımındaki gibi yansıtılmaya çalışılmış, ana cephe açıklığının kemerli yapısı 

korunmuş ve eklenen üst katta da bu yapı yansıtılmıştır. Bu bağlamda yapı karakteristik 

özelliklerini yansıtmamaktadır.

Görsel 16. Budak Sok. No:1 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Yapı yapısal değişime uğramıştır. Karakteristik özelliklerini genel olarak yansıtma-

maktadır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması ve 
cephe kaplamaları 
mevcuttur.

Zemin kat taş işçiliği, balkon taşıyıcı sistemleri, balkon 
parapetleri gözlemlenmemiştir. Saçak altı ahşap işçiliği 
orijinal tasarımındaki gibi yansıtılmaya çalışılmış, ana 
cephe açıklığının kemerli yapısı korunmuştur.

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcuttur.

Karakteristik öğeler gözlemlenmemektedir.

Tablo 9. Budak Sok. No:1 Sonuç Tablosu.

Adres: Turan Emeksiz Sok. No:35

Güncel Durum: Ana caddeye yakın olarak ara sokak ulaşım hattında bulunan yapı, Turan 

Emeksiz sok. ve Halıcı sok. birleşim noktasındadır ve atıl (kiralık) durumdadır. Yapının oriji-

naline kat eklemesi yapılmıştır. Cephe kaplamaları mevcuttur. Dolayısıyla yapısal değişim 

gözlemlenmektedir. Orijinal karakteristik özelliklerinden, balkonda bulunan taşıyıcı sistem-

ler gözlemlenmektedir. Zemin kat taş işçiliği, saçak altı ahşap işçilik, ana cephe açıklıkları-

nın kemerli yapısı ve balkon parapetlerinin orijinal tasarımları gözlemlenmemiştir. Dolayı-

sıyla yapı karakteristik özelliklerini kaybetmiştir.
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Görsel 17. Turan Emeksiz Sok. No:35 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: İki ulaşım aksının kesişim noktasında bulunan yapı, yapısal değişimler içermekte ve 

karakteristik öğelerini büyük oranda kaybetmiştir.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması ve cephe 
kaplamaları mevcuttur.

Balkonda bulunan taşıyıcı sistemler 
gözlemlenmektedir. Zemin kat taş işçiliği, saçak 
altı ahşap işçilik, ana cephe açıklıklarının kemerli 
yapısı ve balkon parapetlerinin orijinal tasarımları 
gözlemlenmemiştir

Sonuç: Yapısal değişim mevcuttur. Karakteristik öğeler gözlemlenmemektedir.

Tablo 10. Turan Emeksiz Sok. No:35 Sonuç Tablosu.

Adres: Halıcı Sok. No:7

Güncel Durum: Halıcı sokak ile Borazan sokak birleşim noktasında, köşe konumda bulunan 

yapı günümüzde restoran olarak kullanılmaktadır. Yapıda herhangi bir ek kat çıkması göz-

lemlenmemektedir ancak yapının cephesi ve bahçesi restoranın ihtiyaçları çerçevesinde 

kapatılmıştır. Dolayısıyla yapısal değişiklikler gözlemlenmiştir. Karakteristik öğelerinden ze-

min kat taş işçiliği, saçak altı ahşap işçiliği, balkonda bulunan taşıyıcı sistemleri, ana cephe 

açıklıklarının kemer yapıları ve balkon parapetleri gözlemlenmemektedir. Dolayısıyla yapı 

karakteristik özelliklerini kaybetmiştir.

Görsel 18. Halıcı Sok. No:7 (Kişisel Arşiv).



462 GÜNCEL KENT DİNAMİKLERİNİN YAPI CEPHELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN, ANKARA 14 MAYIS EVLERİ TİP 1 VE TİP 1A ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN ANALİZİ
AKIN KIVANÇ KAMİLOĞLU / SANAT YAZILARI, 2022; (47): 447-471

Sonuç: Köşe noktada bulunan yapı, yapısal olarak bir değişime uğramıştır ve karakteristik 

özellikleri gözlemlenmemektedir.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Cephe kaplamaları 
ve çevresel 
alan kapatmalar 
mevcuttur.

Zemin kat taş işçiliği, saçak altı ahşap işçiliği, 
balkonda bulunan taşıyıcı sistemleri, ana cephe 
açıklıklarının kemer yapıları ve balkon parapetleri 
gözlemlenmemektedir.

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcuttur.

Karakteristik öğeler gözlemlenmemektedir.

Tablo 11. Halıcı Sok. No:7 Sonuç Tablosu.

Adres: Arjantin Caddesi No:20

Güncel Durum: Yapı ana cadde ulaşım aksı konumundadır ve konut olarak kullanılmaktadır. 

Yapısal olarak ek kat çıkması yapılmamıştır. Cephe kaplamaları bulunmamaktadır. Dolayı-

sıyla yapısal değişim mevcut değildir. Karakteristik özelliklerinden saçak altı ahşap işçiliği, 

balkonda bulunan taşıyıcı sistemler ve zemin kat taş işçiliği korunmuştur. Ana cephe açık-

lıkları kemer sistemleri özelliklerini kaybetmiş ve parapet sistemleri değiştirilmiştir. Yapı 

karakteristik özelliklerini korumaktadır.

Görsel 19. Arjantin Caddesi No:20 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Yapı ana ulaşım aksında olmasına rağmen, yapısal ve karakteristik özelliklerini ko-

rumayı başarmıştır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Yapısal değişim 
gözlemlenmemiştir.

Saçak altı ahşap işçiliği, balkonda bulunan taşıyıcı 
sistemler ve zemin kat taş işçiliği korunmuştur. Ana 
cephe açıklıkları kemer sistemleri özelliklerini kaybetmiş 
ve parapet sistemleri değiştirilmiştir.

Sonuç: Yapısal değişim 
Mevcut değildir.

Karakteristik Öğeler Gözlemlenmektedir.

Tablo 12. Arjantin Caddesi No:20 Sonuç Tablosu.
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Adres: Boğaz Sok No:11

Güncel Durum: Ara ulaşım aksında bulunan yapı konut olarak kullanılmaktadır.  Yapısal ola-

rak cephe kaplaması bulunmamakta ancak kat çıkması mevcuttur. Dolayısıyla yapısal de-

ğişiklik söz konusudur. Karakteristik özellikleri olan zemin kat taş işçiliği gözlemlenmiştir. 

Balkonda bulunan taşıyıcı sistemler korunmuş ve üst katlara da taşınmıştır. Saçak altı ahşap 

işçiliği özelliğini yitirmiş, ana cephe açıklıklarının kemerli sistemleri ve balkon parapetle-

rinin orijinal tasarımları gözlemlenmemiştir. Yapı karakteristik özelliklerini korumaktadır.

Görsel 20. Boğaz Sok No:11 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Yapı, yapısal olarak değişime uğramıştır. Yapının karakteristik özellikleri gözlemlen-

mektedir.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması 
mevcuttur.

Zemin kat taş işçiliği gözlemlenmiştir. Balkonda 
bulunan taşıyıcı sistemler korunmuş ve üst katlara da 
taşınmıştır. Saçak altı ahşap işçiliği özelliğini yitirmiş, 
ana cephe açıklıklarının kemerli sistemleri ve balkon 
parapetlerinin orijinal tasarımları gözlemlenmemiştir.

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcuttur.

Karakteristik öğeler gözlemlenmektedir.

Tablo 13. Boğaz Sok. No:11 Sonuç Tablosu.

Adres: Boğaz Sok No:13

Güncel Durum: Ara ulaşım aksında bulunan yapı işyeri olarak kullanılmaktadır. Herhangi 

bir ek kat çıkma yapılmamıştır ancak cephe kaplamaları mevcuttur.  Dolayısıyla yapısal de-

ğişim gözlemlenmektedir. Saçak altı ahşap işçiliği orijinal karakteristik yapısını yansıtırken, 

balkonda bulunan taşıyıcı sistemler, zemin kat taş işçiliği, balkon parapetleri ve ana cephe 

açıklıklarının kemerli yapısı değiştirilmiştir. Dolayısıyla yapı orijinal karakteristik özelliklerini 

yansıtmamaktadır.
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Görsel 21. Boğaz Sok No:13 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Yapı yapısal ve karakteristik öğelerindeki değişiklikler sebebiyle orijinal tasarımını 

yansıtmamaktadır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Cephe kaplamaları 
mevcuttur.

Saçak altı ahşap işçiliği orijinal karakteristik yapısını 
yansıtırken, balkonda bulunan taşıyıcı sistemler, 
zemin kat taş işçiliği, balkon parapetleri ve ana cephe 
açıklıklarının kemerli yapısı değiştirilmiştir.

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcuttur.

Karakteristik öğeler gözlemlenmemektedir.

Tablo 14. Boğaz Sok. No:13 Sonuç Tablosu.

Adres: Boğaz Sokak No. 25 B

Güncel Durum: Ara ulaşım aksında bulunan yapı işyeri ve konut olarak kullanılmaktadır. 

Cephe kaplamaları zemin katta gözlemlenmiştir ve yapıda tek kat çıkma yapılmıştır. Do-

layısıyla yapısal değişim mevcuttur. Binanın orijinal karakteristik özelliklerinden balkonda 

bulunan taşıyıcı sistemler korunmuş ve yapılan üst kata taşınmıştır. Saçak altı ahşap işçiliği 

ve zemin kat taş işçiliği gözlemlenmiştir. Ana cephe açıklıklarının kemerli yapısı ve balkon 

parapetlerinin orijinal yapısı gözlemlenmemiştir. Yapı karakteristik özelliklerini yansıtmak-

tadır.

Görsel 22. Boğaz Sokak No. 25 B (Kişisel Arşiv).
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Sonuç: Yapı genel olarak orijinal karakteristik özelliklerini korumayı başarmıştır. Yapısal 

olarak değişim gözlemlenmektedir.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması 
Mevcuttur.

Balkonda bulunan taşıyıcı sistemler korunmuş ve yapılan 
üst kata taşınmıştır. Saçak altı ahşap işçiliği ve zemin 
kat taş işçiliği gözlemlenmiştir. Ana cephe açıklıklarının 
kemerli yapısı ve balkon parapetlerinin orijinal yapısı 
gözlemlenmemiştir.

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcuttur.

Karakteristik öğeler gözlemlenmektedir.

Tablo 15. Boğaz Sok. No:25B Sonuç Tablosu.

Adres: John F. Kennedy Caddesi No:149

Güncel Durum: Ara ulaşım aksında bulunan yapı, konut olarak kullanılmaktadır. Kat ek-

lemesi veya cephe kaplaması bulunmamaktadır. Yapısal olarak değişime uğramamıştır. 

Orijinal karakteristik elemanlardan, saçak altı ahşap işçiliği, balkonda bulunan taşıyıcı sis-

temleri ve zemin taş işçiliği gözlemlenmektedir. Ana cephe açıklıklarının kemerli yapısı ve 

balkon parapet elemanları değiştirilmiştir. Ayrıca yapının balkonunda güneş kırıcı eleman 

olarak tenteler çekildiği gözlemlemektedir. Yapı karakteristik özelliklerini yansıtmaktadır.

Görsel 23. John F. Kennedy Caddesi No:149 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Yapı, yapısal elemanlarını korumuş, sadece cephenin ön bölümündeki güneş ışığı 

kırıcı elemanlar orijinal cephenin gözlemlenmesini engellemektedir. Karakteristik öğeleri-

ni yansıtmaktadır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Yapısal değişiklik 
gözlemlenmemiştir.

Saçak altı ahşap işçiliği, balkonda bulunan taşıyıcı 
sistemleri ve zemin taş işçiliği gözlemlenmektedir. Ana 
cephe açıklıklarının kemerli yapısı ve balkon parapet 
elemanları değiştirilmiştir.

Sonuç: Yapısal değişim 
mevcut değildir.

Karakteristik öğeler gözlemlenmektedir.

Tablo 16. John F. Kennedy Caddesi No:149 Sonuç Tablosu.
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Adres: Boğaz Sokak No:20

Güncel Durum: Ara ulaşım aksında bulunan yapı, konut olarak kullanılmaktadır. Yapısal 

olarak cephe kaplaması gözlemlenmemiştir. Kat çıkması mevcuttur. Dolayısıyla yapısal de-

ğişiklik mevcuttur. Orijinal karakteristik elemanlardan, zemin kat taş işçiliği, balkonda bu-

lunan taşıyıcı sistemleri gözlemlenmiştir. Saçak altı ahşap işçiliği, ana cephe açıklıklarının 

kemerli yapısı ve balkon parapet elemanları değiştirilmiştir. Yapı karakteristik özelliklerini 

yansıtmaktadır. 

Görsel 24. Boğaz Sokak No:20 (Kişisel Arşiv).

Sonuç: Yapıda, yapısal değişiklik gözlemlenmiştir. Karakteristik öğelerini yansıtmaktadır.

Yapısal Değişiklikler Karakteristik Öğe Değişiklikleri

Ek kat çıkması 

mevcuttur.

Zemin kat taş işçiliği, balkonda bulunan taşıyıcı sistemleri 

gözlemlenmiştir. Saçak altı ahşap işçiliği, ana cephe 

açıklıklarının kemerli yapısı ve balkon parapet elemanları 

değiştirilmiştir.

Sonuç: Yapısal değişim 

mevcuttur.

Karakteristik öğeler gözlemlenmektedir.

Tablo 17. Boğaz Sok. No:20 Sonuç Tablosu.
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Genel olarak yapıların sonuç tablosu şu şekildedir:

Yapısal 
Değişimler

Karakteristik 
Değişimler

Yapısal 
Değişimler

Karakteristik 
Değişimler

Arjantin 
Caddesi 

No:2

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 

Koruyamamıştır.

Budak 
Sok. 
No:1

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Orta Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 
Korumuştur.

İran 
Caddesi 
No:25

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 

Korumaktadır.

Turan 
Emeksiz 

Sok. 
No.35

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 

Koruyamamıştır.

İran 
Caddesi 
No: 23

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 

Koruyamamıştır.

Halıcı 
Sok. 
No.7

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Karakteristik 
Özelliklerini 
Bütünüyle 
Yitirmiştir.

İran 
Caddesi 
No:31

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Karakteristik 
Özelliklerini 
Bütünüyle 
Yitirmiştir.

Arjantin 
Caddesi 
No.20

Yapısal 
Değişim 
Mevcut 
Değildir.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 
Korumuştur.

Budak 
Sok. 
No:9

Yapısal 
Değişim 
Mevcut 
Değildir.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 
Korumuştur.

Boğaz 
Sok 

No.11

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Orta Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 
Korumuştur.

Budak 
Sok. 
No:7

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 
Korumuştur.

Boğaz 
Sok 

No.13

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 

Koruyamamıştır.

Budak 
Sok. 
No:5

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Karakteristik 
Özelliklerini 
Bütünüyle 
Yitirmiştir.

Boğaz 
Sokak 

No. 25 B

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Orta Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 
Korumuştur.

Attar 
Sok. 
No:5

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 

Koruyamamıştır.

John F. 
Kennedy 
Caddesi 
No. 149

Yapısal 
Değişim 
Mevcut 
Değildir.

Orta Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 
Korumuştur.

Boğaz 
Sok. 

No:20

Yapısal 
Değişim 

Mevcuttur.

Büyük Oranda 
Karakteristik 
Özelliklerini 
Korumuştur.

Tablo 18. Tip 1 ve Tip 1A Evlerinin Genel Mevcut Durum Tablosu.



468 GÜNCEL KENT DİNAMİKLERİNİN YAPI CEPHELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN, ANKARA 14 MAYIS EVLERİ TİP 1 VE TİP 1A ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN ANALİZİ
AKIN KIVANÇ KAMİLOĞLU / SANAT YAZILARI, 2022; (47): 447-471

Analiz

Bu araştırmanın analizinde, günümüze ulaşmayı başarmış yapılar üzerinden, sosyo-ekono-

mik ilişkiler bağlamında güncel talepleri yakalayabilmek için, uğradığı değişimler ve bu 

değişimlerin yapıların konum özellikleri ile ilgili iletişimi ele alınacaktır. 

Kullanıcıların yapı üzerinde ve çevresinde alan kazanma ihtiyaçları olarak, kat çıkmaları, 

cephesel ve çevresel değişim işlemleri, yapılar üzerinde yapısal değişikliklere sebebiyet 

verip orijinal bağlamından kopartan önemli bir olgu olması sebebiyle ilk kriter olarak ele 

alınacaktır. İkincil kriter yapıların cephelerinde sahip olduğu orijinal tasarıma ait kimliği 

yansıtma eğilimleri incelenecektir. Bu noktada, güncel finansal ve sosyal gerekliliklerin, ya-

pıların genel konumlarının karakteristik özellikleri üzerinde nasıl bir etki bıraktığının analizi 

gerçekleştirilecektir.

Tip 1 Yapıları Analizi

Orijinal tasarımında 73 adet olan Tip 1 Konutlarının 16 adeti günümüze ulaşmayı başar-

mıştır. Güncel olarak kullanılan Tip 1 yapılarının 7 adeti özel konut, 4 adeti işyeri, 2 adeti 

ise işyeri/konut, 3 adeti ise atıl (kiralık ilanlı veya kullanılmayan) durumdadır.

Tip 1 evlerinin, 4 adeti ana ulaşım aksı ,12 adeti ise ara ulaşım aksları üzerinde üzerindedir. 

Bu noktada belirtilmesi gereken iki durum bulunmaktadır. İlki, ana aks üzerinde bulunan 4 

yapının, caddelerde ve ara aks üzerinde bulunan 12 yapının ise sokaklar üzerinde bulun-

masıdır. Diğer durum ise Türk Dil Kurumu’nun sokaklar için “İl, ilçe vb. yerleşim bölgele-

rinde, iki yanında evler olan, caddeye oranla daha dar veya kısa olabilen yol” (TDK, 2021) 

tanımı ile, John F. Kennedy caddesi üzerinde bulunan bir Tip 1 yapısının (John F. Kennedy 

Caddesi No: 149) bu cadde üzerinde bulunduğu konumu itibariyle, geniş, işlek, dinamik 

sosyo-ekonomik bir durum göstermemesi, yani bir cadde potansiyeli oluşturmaması sebe-

biyle, ara ulaşım aksı olarak ele alınmıştır.

Ana Akslar Üzerindeki Tip 1 Yapıları Analizi

Ana ulaşım aksları üzerindeki yapıların 2 adeti işyeri, 2 adeti ise konut olarak kullanılmak-

tadır. Ana ulaşım aksları üzerinde bulunan yapıların ticari yapı olarak kullanılan 2 yapıda da 

ek katlar gözlemlenmektedir. Konutlardan 1’inde ek kat bulunmakta diğerinde orijinal kat 

planı mevcuttur. Dolayısıyla yapıların 3 adetinde yapısal değişim gözlemlenmekte, 1 adeti 

ise bütünüyle orijinal tasarım kat planı korunmuştur. Kat planı bütünüyle korunan yapı özel 

konut olarak kullanılmaktadır. 

Sonuç olarak 4 adet yapının 3’ü yapısal değişime uğramıştır. Sadece ana aks üzerindeki 

yapılardan bir tanesi, bütünüyle orijinal tasarımı günümüzde yansıtmaktadır. Ayrıca sadece 

bu yapı mimari karakteristik öğeleri büyük oranda yansıtmaktadır.
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Orijinal mimari cephesel karakteristik öğeleri incelediğimizde, 4 yapıdan sadece bir tane-

sinde yüksek oranda gözlemlenmekte diğer 3 yapıda büyük oranda bu öğeler korunama-

mıştır.

Ara Akslar Üzerindeki Tip 1 Yapıları Analizi

Ara akslar üzerinde bulunan Tip 1 yapılarından 7 tanesi konut, 2 tanesi işyeri, 1 tanesi ise 

iş yeri /konut, 2 tanesi boş durumda olmak üzere toplamda 12 adet yapı bulunmaktadır.

Ara ulaşım aksları üzerinde bulunan 12 yapının 7 tanesinde ek kat çıkması yapılarak yapısal 

değişikliğe uğramışlardır. Ek kat çıkma yapılmayan 5 yapıdan üç tanesi konut, diğer ikisi ise 

işyeri olarak kullanılmaktadır. 

İşyeri olarak kullanılan 2 yapıda da yapısal değişiklik gözlemlenmemektedir.

İşyeri/konut olarak kullanılan tek yapıda ise yapısal değişim söz konusudur.

Boş durumda olan 2 yapı bulunmakta ve bu yapılarda 1 tanesi, iki sokak birleşim noktasın-

da bulunmakta ve yapısal değişimler göstermekte, diğeri ise ara aks üzerindedir bulunup 

yapısal değişimler göstermektedir. Kısmi olarak konut ve boş durumda olan tek yapıda ise 

yapısal değişimler gözlemlenmektedir. Dolayısıyla bu yapıda da alan kazanma ihtiyacı söz 

konusudur. 

Ara akslar üzerindeki 6 konuttan 3 tanesi yapısal değişime sahiptir. 

Yapıların orijinal cephesel mimari karakteristik öğelerini yansıtma oranlarına bakıldığında 

12 yapının 7 tanesinin bu öğeleri büyük oranda koruduğu ve yapılan yapısal değişikliklerin 

de bu öğeleri yansıtma çabası içerisinde olduğu gözlemlenmektedir. Kalan 5 yapı ise bü-

yük oranda veya bütünüyle yitirdiği gözlemlenmektedir.

Tip 1A Yapısı (İki Ana Aksın Birleşim Noktası)

İki ana aksın birleşim noktasında bulunan Tip 1A yapısı boş durumdadır.

Tip 1A yapısında balkonları cam ile kapatılarak alan kazanımı sağlanmıştır ve yapısal deği-

şiklik gözlemlenmiştir.

Yapının cephesinin büyük bölümü çağdaş mimari öğelerle kaplanmış durumdadır. Dolayı-

sıyla karakteristik cephe özelliklerini büyük oranda yansıtmamaktadır. Bu duruma istisna 

olarak balkonda bulunan taşıyıcı sistemleri cam öğelerinin arkasından gözlemlenebilmek-

tedir.

Dolayısıyla Tip 1A yapısı, ek alana ihtiyaç duymuş ve karakteristik cephe öğelerini büyük 

oranda kaybetmiş durumdadır.
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Sonuç

Araştırmadan elde edilen bulgular ile Tip 1’lerin 16 adeti ve 1 adet Tip 1A yapısının dahil 

olmak üzere toplamda 17 tanesi günümüze ulaşmayı başarmıştır. Ana akslar üzerinde bu-

lunan 5 yapıdan 2 tanesi konut, 2 tanesi ticari maksatlı, 1 tanesi ise boş durumdadır. Ara 

akslar üzerinde bulunan 12 yapıdan 7 tanesi konut, 2 tanesi ticari maksatlı, 3 tanesi ise 

boş durumdadır.

17 yapıdan 14 tanesi yapısal değişime uğramıştır. Bu yapısal değişimler, ana aks üzerinde 

bulunan 5 yapıdan 4 tanesinde (%80’i) gözlemlenmiştir. Ara akslarda bulunan 12 yapıdan 

ise 10 tanesinde (%83,33’ü) yapısal değişim gözlemlenmiştir. Dolayısıyla yapıların bulun-

duğu ana akslar ve ara akslarda yapısal ihtiyaçlar (kat çıkma, bahçe kapatma, cephe kapa-

tıp alan kazanma) %82,35 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mimari karakteristik özelliklerden ise ana akslardaki 5 yapıdan sadece birinde (%20’si) 

gözlemlenmiştir. Ara akslara bulunan 12 yapının 7 tanesinde (%58,33’ü) bu öğelerin ko-

runduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla yapıların karakteristik cephesel özellikleri ana akslar 

üzerindeki yapılarda, sosyal ve ekonomik etkiler sonucu büyük oranda özelliklerini kaybet-

miştir. Ara akslarda ise bu öğeler ana akslara göre kendini daha çok koruma eğilimindedir. 

Dolayısıyla ana akslar üzerindeki yapılar cephesel bağlamda sosyal ve ekonomik etkilerden 

daha çok etkilendiği ve cephelerde karakteristik özelliklerini büyük oranda kaybettiği göz-

lemlenmektedir.

Sonuç olarak hem ana hem de ara akslarda genel olarak yapısal değişim ile alan kazanma 

eğilimi gözlemlenmektedir. Diğer taraftan sosyal ve ekonomik sebeplerden dolayı, ana 

akslardaki yapıların cephesel karakteristik özellikleri kaybetme eğilimi, ara akslardaki yapı-

lara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Genel olarak incelediğinde, 14 Mayıs Evlerinin geçmişten günümüze kadar ulaşmış Tip 1 

evleri ve Tip 1A evi üzerinden günümüz kent dinamikleri sebepleriyle uğradıkları değişim-

ler irdelenmiştir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, incelenen yapıların büyük çoğunluğunda 

yapısal değişiklikler oluşmuş ve orijinal tasarımın genel yapısı maalesef korunamamıştır. 

Bu durumun sonucu yıkıcı bir neticeyi beraberinde getirmiştir. Bu noktada belirtilmesi 

gereken durum, Ankara şehrinin sahip olduğu tarihi değerdeki mimari eserlerin korunması 

için gerekli önlemlerin alınabilmesi amacıyla kent konseyinin, finansal yıkımın sahip oldu-

ğu güçlü yok edici etkilerini reddeden, koruyucu bir üslupla, kentin kimliğini ve belleğini 

oluşturan eserlere sahip çıkan, bir anlayış içerisinde bulunulması gereklidir. Bu sayede, 

kentler geçmişinin kimliğini hatırlayabilir ve geleceğini de bu bakış açısıyla anlamlı bir 

şekilde kavrayabilir.



471SANAT YAZILARI 47
AKIN KIVANÇ KAMİLOĞLU

Kaynakça

Bayraktar, N., Batuman, B. ve Ayhan, E. S. (Ed.) Sivil Mimari Bellek: Ankara 1930-1980: Sergi 

Kataloğu. VEKAM Yayınları.

Belli, G., Boyacıoğlu, E. (2007). Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Ankara ’14 Mayıs Evleri’. Gazi 

Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22/4, s. 717-726.

Resuloğlu, Çılga Gürçel. (2014). Kavaklıdere Semti’nin Oluşum Öyküsü. İDEALKENT, 5/11, 

s. 226-248.

İnternet Kaynakçası

Türk Dil Kurumu (TDK). Erişim: 20.09.2021. https://sozluk.gov.tr/

Yandex Harita: Erişim: 19.05.2022. https://bit.ly/38zEvDq



472



473

SANAT YAZILARI, 2022; (47): 473-487 / ARAŞTIRMA MAKALESİ

GELİŞ TARİHİ: 30.05.2022     KABUL TARİHİ: 10.11.2022

Öz: Bu araştırma, sanatın salt amacına değinmeden sanatın topluma olan etkisi ve belli başlı 

düşünürlerin bu konudaki söylemlerini içermektedir. Kamusal alan sanatının olumlu dönüştü-

rücü rolü kısaca araştırılmaktadır. Kamusal mimari yapılarda ise duvar seramiği örneklerinden 

bir seçki sunulmaktadır. Bu seçkideki öncelik sırası sıklıkla literatürde yer almamış olan örnek-

lere verilmiştir. Bahsedilen eserler, çoğunlukla kamusal yapının dış cephesinde yer almakta 

ve dönüştürücü gücü ile okunmaya çalışılmaktadır. Sonuç bölümünde ise, “Sanatın gücü ne 

zaman ve kimler için ortaya çıkar?” sorusu irdelenmektedir. Kısacası, vatandaşın algısına giren 

ve duyularıyla temasta bulunan sanat eserleri toplum içerisinde ortak bir konu oluşturmakta 

ve fikirler tartışılarak sanat eserinin kalıcılığı artırılmakta, etkilediği yelpaze genişlemektedir. 

Etkilenen ve etki eden taraflar yeni olasılıklara, fikirlere, alanlara ulaşmakta ve böylelikle bah-

sedilen dönüşüme girmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kamusal Alan, Sanat, Sanatın Dönüştürücü Gücü, Seramik Sanatı, Duvar 

Seramiği.
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Abstract: This research includes the effect of art on societies and the discourses of major thinkers 

on this subject without mentioning the pure purpose of art. The positive transformative role of public 

space art is briefly explored. In public architectural buildings, a selection of pioneering wall ceramics is 

presented. Priority was given to the examples that were not frequently included in the prominent litera-

ture. The mentioned works are mostly located on the exterior of the public buildings and are tried to be 

read with their transofrmative power. In the conclusion part, the question of “When and for whom the 

power of art emerges?” is examined.  It is concluded that the art works in the perception of the citizens 

and come into contact with their senses create a common subject in the society and the permanence 

of the artwork is increased by discussing the ideas and the spectuum of influence is widened. Affected 

and influencing parts reach new possibilities, ideas, areas and thus enter into transformation.

Keywords: Public Sphere, Art, The Transformative Power of Art, Ceramic Art, Wall Ceramics.
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Giriş

Bir eylem sunucu olarak sanatçı, fikirlerini dönüştürmekte, yeniden kurmakta ve görüneni 

yenilemektedir. Sanat ise kendi oluşu bakımından dönüşmüş bir olgudur ve -amacı bu veya 

yalnızca bu etki olmasa da- insanı dönüştürücü olarak manevi varlığına toplum üzerinden 

devam edebilmektedir.

Sanatın topluma etkisini eleştiren Platon, ideal devletini oluştururken şairin ve ressamın 

dışarıda bırakılmasını önermektedir. Çünkü onun için sanat görünenin benzetmesi olarak 

gerçekten uzaktır. Zira sanatçı aslını bilmeden görüneni işlemektedir. Platon’a göre insan-

lığın en iyi yanı akla uyan tarafıdır, akla uymayan taraf ise benzetmecidir. Şairin coşkulu 

yanları ortaya koyduğunu, tutku, öfke gibi duyguların etkisi altında kaldığını ve bu hisleri 

artırdığını ifade etmektedir. Dolayısıyla sanatçıyı duyguları uyandırıp, tazelediği için zarar-

lı görmektedir (Platon, 2021, s. 339-349). Diğer taraftan Aristoteles, bu görüşü oldukça 

abartılı bulmaktadır. Değerleri, seviyeleri artırılan duyguların netleştirildiğini ve bireyi arın-

dırdığını ifade ederken, sanatı faydalı görmektedir. Özellikle insan ilişkilerinde olasılıkları 

gösterdiği için oyunları akla yatkın değerlendirmektedir (Carroll, 2016, s. 35).

Bir disiplini insanı hakikate götürme kapasitesiyle ölçen Platon, bilimin ve felsefenin insanı 

hakikate yaklaştırdığı yerde sanatı üçüncü derece uzakta görürken, Aristoteles sanatı insa-

nın hakikate ulaşmasında fırsat olarak işaret etmektedir. Sanatı felsefeye yakın bulmakta 

ve insanlar üzerindeki arındırıcı etkisini vurgulamaktadır. Aristoteles, sanatın bir bakıma 

estetik dışı zeminlerde söz gelimi bilişsel ve moral bir zemin üzerinde değerlendirilmesi 

konusunda Platon ile uyuşsa da, ondan farklı olarak sanatın toplumsal bir işlevi bulun-

duğuna inanmaktadır. Kurduğu felsefesinde sanatın amacını katharsis kavramı üzerinden 

belirler ki; sanat estetik bir hoşlanma için değil, ruhun arınması içindir demektedir (Cevizci, 

2017, s. 20,27). Dolayısıyla Antik Çağ düşünürlerinin sanat olarak kabul ettikleri ile bugün 

var olan sanat çok büyük farklılıklar barındırsa da burada vurgulanmak istenen nokta insan 

ve toplum üzerindeki etkisine dair olan ölçeğin genişliği ve zamansızlığıdır.

Sanat ve insan ilişkisine bakıldığında, sanat insana yaşamın duyusal kavrayıştan daha güç-

lü bir kavrama potansiyelinde nasıl göründüğünü göstermektedir. Sanat, yaşamı özgül, 

gündelik faaliyetlerin sınırlarından öteye götürmekte, varoluş ufkunu genişletmekte, katı 

gözlemde içerilmiş yaşama bağlamını yeniden üretimin aydınlık anlayışına yükseltmekte-

dir. Sanat, insanı ve yaşamı anlamanın aracıdır ve her anlama da yeni bir üretimdir (Dilthey, 

1999, s. 35).

Sanat birey üzerinde düşünsel olarak yeniden üretildiğinde, olumsuz olgular insana ve 

diğer canlılara dair daha yakına ve iyiye dönüştürülebilmektedir. Bu konumuyla sanatı, 

yaşamın ve kentin dokusunu geliştirmeye yönelik itici bir kuvvet olarak görmek mümkün-

dür. O halde bu denli etkili olduğu kabul edilen sanatın sayısal olarak çok fazla insanla 

karşılaştırıldığı bir çevrenin de önemi oldukça açıktır. Bu geniş çevrenin karşılığı kamusal 

alanlar, sokaklardır.
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Kamu kavramı etimoloji olarak; “Tüm, bütün, hep, hepsi” anlamına gelir ve Orhun yazıt-

larında dahi (735) “kamağ” olarak yer almaktadır (etimoloji Türkçe. https://tinyurl.com/

4djcfdkf). Aksoy’un tanımına göre ideal tip kamusal alan ise kuramsal ve soyut bir bakış 

açısından demokrasinin merkezi ve bireysel gelişimin esas öğesi kabul edilmektedir (2007, 

s. 11). Habermas’a göre; ‘Kamusal alan’ kavramıyla her şeyden önce, kamuoyuna benzer 

bir şeyin oluşturulabildiği bir alan kastedilir ve bu alana tüm vatandaşların erişmesi garanti 

altındadır (1964, s. 49). Roma döneminde kamusal hayat pazar meydanında, agorada ce-

reyan etmektedir ve mekânsal olarak da bağlanmış değildir. Kamu bu dönemde mahkeme 

ve meclis görüşmeleri halini alan müzakerelerde (lexis) ve savaş veya savaş oyunlarındaki 

ortak eylemde de (praxis) oluşmaktadır. Yunanlılar’da ise kamu, özel alanın karşısındaki bir 

özgürlük ve istikrar dünyasıdır. Her şey kamunun ışığında açığa çıkmakta ve herkesin gözü-

ne kamuda görünmektedir (Habermas, Aktaran: Varol, 2010, s. 125).

Kamusal alanın, bulunduğu coğrafyada yaşayan her insanın katılabildiği, ortak paydanın di-

ğer sıfatları geride bıraktığı, eşitlikçi bir kullanım alanı, yani bütünleyici bir çerçeve olması 

gerekmektedir. Zira kamu kavramının tanımı dahi bu çoğulculuk refleksi ile şekillenmiştir. 

Dolayısıyla bu alanda yer alan sanat eserleri de her kesimin karşılaştığı kültürel değerler 

topluluğudur. Her bir eserin subjektif bir başlangıcı olsa da objektif bir sonuç ile toplumu 

etkilemektedir.

Freeland, sanatı dönüştürücü olarak gören modern dönemin iki düşünüründen söz eder; 

“Freeland’e göre Dewey ve Goodman (...) ikisi de sanatı çevremizle ilişkili, enerji veren 

ve algılarımızı dönüştürücü bir olgu olarak görürler.” (Huntürk, 2016, s. 183). Ancak bu 

dönüşüm için, sanatın sunduklarını algılayabilmek için ona karşı bir doyum ve göz eğitimi 

olmalıdır. Zira “sanat, yalnız belli bir kültüre dayanmakla kalmaz, aynı zamanda özellikle 

eğitim isteyen bir fenomendir. Çünkü, sanat, sanat tavrı, estetik tavrı almasını bilenlere 

ancak kendini açabilir” (Tunalı, 2021, s. 409). Erinç’in ifade ettiği gibi; Eğitilen, eğitilenin 

kendi olmalı, yani insana, insancıl (hümanistik) yaklaşılmalı, insancıl etkinliklerde buluna-

bilme eğitimi verilmelidir. İç ve dış dünyada var olanlardan algı yoluyla bilincimize dâhil 

ederek bir anlam yüklenilenler sayesinde en yalın bir bilinçlenme durumuna geçilir. Sanat 

sadece bilineni vermez, bilinmeyenlere, bilinemeyenlere, bilim tarafından daha ortaya ko-

nulmamışlara da az ya da çok göndermeler yapar. Bilimin verdiklerine başka bakış açıları 

kazandırır. Bunun içindir ki sanatçının arzı, alıcısında bilme alanını, bilgi alanını genişletir. 

Bu bilme eylemi bilim kadar somut olmayabilir ancak alıcısını daha özerk kılabilmektedir. 

Sanat eğitimi rastlantısal olarak kimi ilgileri, kimi yetileri ortaya çıkarabilir. Fakat bu tür bir 

eğitimin esas amacı bunları saptamak veya saptanmasını sağlamak değildir. Yaşamı değerli 

kılmak, yaşamdan zevk alınmasını sağlamaktır (Erinç, 2013, s. 26-50). Halkın beğenisinin 

yetkinleşmesi ve sanatçının toplumsal sorumluluğunun artmasıyla birlikte, burjuva top-

lumlarında görülen beğeni ikilemi giderek ortadan kalkar ve toplumun sahip olduğu ortak 

beğenide, aynı zamanda sanatçının özgürlüğü ile toplumun istekleri tam bir bireşime, bir 

uyuma ulaşır (Tunalı, 2021, s. 409). Yani sanat eğitimi, çağdaş insan anlayışına uygun nesil-

ler yetiştirmeyi, insanı kendi değerleri içerisinde var etmeyi amaçlar. Bu, her insanın sonsal 
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amacı olarak kabul edilir. Sanatı bütün olarak görememek bir toplumun duraksamasına 

neden olur. Sanatı dolayısıyla kültürü tıkanmış bir toplumun tekrar devinim kazanması, 

diğer ülkeler arasında saygınlık kazanması ise büyük bir sabır ve iyimserlik gerektirir (Erinç, 

2013, s. 26-50).

Araştırma ve yayın etiği kuralları çerçevesinde hazırlanan bu makalede seramik; tarihi da-

yanakları, sanatı ve fiziksel mukavemeti ile her anlamda kamusal sanat kullanımına uygun 

bulunarak sanatın dönüştürücü güçleri etkisinde kamusal alandaki duvar seramikleri ör-

nekleri ile okunmaktadır. Güçlü çağrışımlara sahip seramiğin ham maddesinin, canlılara 

mesafesiz inorganik bir bileşim olması ve sanatsal eyleme dönüştürülmesi süjenin eser ile 

bağının önemini de görünür kılmaktadır.

Toplumsal Bir Gelişim ve Kaynağı: Kamusal Alanda Sanat

Sanatın kentler içerisindeki varlığı insan yerleşmelerinin tarihsel süreçteki varoluşuna 

koşuttur. 1980 sonrası kentlerin neo-liberal zemindeki duruşları, kültürün ekonomik kal-

kınmanın temellerinden biri olarak ele alınmasını paralelinde getirmiştir. Kentlerin yeni 

yüzleri kültür eksenli kentsel dönüşüm hedefleri çerçevesinde yeniden kurgulanırken, sa-

natçıların kültür aktörü veya kültür üreticisi olarak dâhil edildikleri süreçte, kamusal sana-

tın bahsedilen çabanın asal parçası durumunda işlev gördüğü örnekler azımsanamayacak 

düzeydedir (Gökçen, 2018, s. 216). 

Kamusal sanat, toplum ve kent adına sanatı belirginleştiren bir konumdadır. Ortak buluş-

maların yaşandığı bu alanlar, halka ev sahipliği yapan sanat eserleri ile toplumun kent ya-

şamına pek çok katkı ve hizmet sunmaktadır. Öyle ki bahsedilen bu eserlerin dönüştürücü 

etkileri; toplumun estetik algısına doğrudan hitap edebilen, kültürel izler taşıyabilen-yan-

sıtabilen ve hatta geliştirebilen, tarihi olayları farklı bir alanda aktarabilen, yaşanılan kente 

dair bilgilendirici iletileri veya kahramanlıkları nesillerce iletebilen, izleyicisindeki aidiyet 

duygusunu pekiştirebilen geleceğe yönelik yapılan sanatsal ve toplumsal hareketler ola-

rak okunabilmektedir. Korunmak istenen zenginlikler ve tarihi derinlikler, buradaki sanat 

eserleri ile toplumdaki her sosyal sınıfa ulaştırılabilmektedir. Bireylerin eserlerden aldıkları 

kimlik yaşadıkları toplumun kültürel izlerini taşır ve dolayısıyla toplumsaldır, çoğulculuk 

hissini genişletebilmektedir. Çağdaş toplumun, eserlerden aidiyete dair bir duyum alması 

ve kolektif belleğe katkı sağlaması söz konusudur. Böylelikle eserler, toplumsal hafızanın 

tazelenmesine ve tarihi bilgisi pekişmiş bir toplumun ilerleyişine fayda sağlamaktadır.

Ayrıca kamusal sanat gündelik hayat koşuşturmasındaki bireyin çıkarımda bulunabilmesine 

dair olumlu başlangıç noktaları sunar; oluşan estetik beğeni ile insana çeşitli kazanımlar 

sunan sanat eserleri, sosyolojik bakımdan algı gelişimine dair bir ihtiyaçtır. Sosyal alanda 

eser ile diyalog kuran insan, etken bir tavırla eserin etrafında gezebilmekte; böylece sa-

natsal alanın içerisinde bulunan birey, kültürel birikimlerinden ve psikolojik anlık görüş-

lerinden bir çözüme varabilmektedir. Bu durum o anki hayatında bir görüşe veya sonuca 

ulaşmanın coşkusunu izleyiciye kazandırabilmektedir. Hegel bu gereksinimi şöyle ifade 
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etmiştir; Sanat eserlerinin yarattıkları izlenim düşünücü türdendir. Düşünce ve düşünüm, 

sanatın üzerinde kanatlarını açarlar. İnsanın içsel ve dışsal dünyayı, içerisinde kendi özünü 

yeniden tanıdığı bir nesne olarak, kendi tinsel bilincine yükseltme yönündeki akılsal ihtiya-

cı, evrensel sanat gereksinimidir (Hegel, 2020, s. 7-11).

Halka açık alanlarda yer alan nitelikli sanat eserleri, dolaysız ve mesafesiz oluşları ile top-

lumun sanata bakış açısındaki gelişime ve sanata duyulan meraka destekleyici bir güç ve 

yanıt olmaktadır. Eserler, özellikle gençlerin sanatsal yönlerinin oluşması ve bakış açıla-

rının daha geniş yelpazede yapılanmasını sağlamaktadır. Kamusal alan içerisindeki sanat 

eserlerinin varlık oranı düşünüldüğünde; toplumların, henüz küçük yaşlarda sanata olumlu 

anlamda maruz kalmasıyla ve sanatla bilişsel yönlerinin gelişmesiyle, okur-yazarlık seviye-

siyle, ekonomik, kültürel, sosyolojik düzeyleri ve felsefi derinlikleriyle bu oranın artışının 

son derece ilgili olduğu görülür. Kamusal alanda sanatın pekişmiş olması, üslup bakımın-

dan ve nicel olarak zengin olması ancak gelişmiş ve tüm canlılara değer veren ülkelerde 

görülebilmektedir. Yani, kamusal alanda sanat eserlerine yer veren toplumların eğitim se-

viyelerinin ve refah düzeylerinin yüksek olması birbiri ile bağlantılıdır ve karşılıklı gelişim 

sağlamaktadır.

Betonlaşma ve mimari yapıların doğal çevre dokusundan ayrışan çarpık biçim örgüsü hem 

yapıların içerisinde sanat eseri barındırma olanağını da hem de eserlerin izlenim oranını 

düşürmektedir. Oysa kamusal alanlarda yer alan eserler, çağın sorunlarından biri olan 

betonlaşmanın meydana getirdiği olumsuz görüntüyü mesajıyla yumuşatmaktadır. Mekân-

sal atmosferin, bireylerin üzerinde yeniden ve daha olumlu kurgulanmasına etki ederek, 

mekânsal sınırları aşarak insana ve hayata durak olmaktadır. Kent hayatının olumsuzluk-

larına karşın bu durak ile insan yeni bir düşünce kapısı aralayabilmektedir. İnsanın anlık 

bir sorgulamaya başlamasını, olumlu, insani ve refah olanı hayatında daha sık bulundurma 

isteğini uyandırabilir ve gündelik hayatın devamlılığında enerji kaynağı olarak yer alabilir. 

Bu durumda sanatın iyiye dönüştürme noktasında etken görülebildiği de pekişebilir.

Görsel 1. Nermin Er, 2017, Tek Göz Oda. Erişim tarihi: 29.05.2022. https://tinyurl.com/2p8fmsw7
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Yanköşe projesi, sanatçılara ifade alanı sağlayan yerleştirmeleri ile Meclis-i Mebusan Cad-

desi’nde her gün binlerce kişiye ulaşmaktadır. Er, Tek Göz Oda (Görsel 1) adlı yerleştirme-

sinde birim olarak 25x35cm ölçülerindeki kuş evleri kullanarak, hakları gözetilmeyen diğer 

canlılara yaşam alanı açmanın ve birlikte yaşamanın önemini işaret etmektedir. Ayrıca, şeh-

rin gri dokusundan sıyrılmak için renklerden ve ses ögesinden yararlanmaktadır (yanköşe. 

https://tinyurl.com/2p8fmsw7).

Görsel 2. Edoardo Tresoldi, 2019, Simbiosi. Erişim tarihi: 29.05.2022. 
https://www.edoardotresoldi.com/

Görsel 2’de tezatların bir arada kurgulandığı Simbiosi’dan taş gibi katı bir malzemenin 

somutluğuna karşın tel örgülerin sağladığı şeffaflık ve geçirgenlik hissi algılanmaktadır. 

Simbiosi, zıt malzemelerin bir arada kullanıldığında, maddenin işlevsel yanını geride bırak-

tığı ve kavramsal olarak duyulara hitap eden yönünü güçlendirdiği bir örnek olarak okuna-

bilmektedir. Yani, bahsedilen malzemelerin algıdaki dönüşümüdür.

Sanat eserleri içerikleri ile olduğu kadar üretildikleri malzemeleriyle de insanın duygu ve 

düşüncelerine çeşitli yollar ile hitap edebilmektedir. Bu nedenle, halkın bütününe açık 

olan alanlardaki sanat eserlerinin malzemesi insanlar üzerindeki etkileri bakımından ayrış-

maktadır. Tresoldi’nin yerleştirmesindeki geçirgenlik ve kalıcılık hissi kullanılan materyal-

lerin duyumsal yansımalarıdır.

Kamusal mimari yapılar kamusal alanlara karşın daha sınırlıdır. Bu sınırın keskinliği ise 

sanat ile yumuşatılabilmekte ve bir yüzey olarak ele alınabilmektedir. Seramik, çağdaş 

sanatta mimari ve çevre ile uyum içerisinde ve bazen estetik yönden yapıların ilerisinde 

yer almaktadır. Bir ayrıştırıcı veya taşıma unsuru olan duvarlara sanatsal yüzey sergileme 

niteliği seramik ile kalıcı olarak sağlanabilmektedir.
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Kamusal Mimari Yapılardaki Duvar Seramiklerinden Seçki

Dış dünyanın sanatçıyı derinden etkilemesi, yeniden yapılandırması gibi, maddi dünyaya 

konumlandırılan sanat da manevi olarak toplumda yer edinmekte ve çevresindeki insanları 

dönüştürmektedir. Bu, Edman’ın ifade ettiği gibi bilgi vererek de olabilmektedir; Filozof 

ölümsüzlüğü anlatmak üzere koskoca bir kitap yazabilir; fakat Wordsworh’ün bir kıtası veya 

Platon’un bir efsanesi, insanı bu güzel şeyin ta kendisi ile temasa getirir. Cezanne’ın yağan 

karlar içerisinde karlı bir ağacı, insana ilk defa bir ağacın ne olduğu hakkında silinmez bir 

his verebilir (Edman, 1991, s. 58). 

Bilgelik, geniş anlamıyla bilgi demektir.  Bu bağlamda; bilmenin ereği, bilmenin eksiksiz 

oluşudur. İkinci anlamı ise kendini tanımanın bilgisidir. Özellikle Sokrates’te karşımıza çı-

kar: Bir şey bilmemenin bilgisi gerçek bilginin kaynağıdır, bilgi de erdeme götüren yoldur 

(Akarsu, 1975, s. 30).  Bilgelik elbette bil-mek’ten sonra gelir. Sanattan alınan bilgi diğer 

pek çok araçtan daha kalıcı bir öğrenilmiş bilgi taşınmasına neden olabilmektedir. Bu 

nedenlerden dolayı mevcut önemi artar ve “Belki de sanat, bazı şeyleri ve tecrübenin bazı 

yönlerini ifade etmek için tek vasıtadır.”(Edman, 1991, s. 140). 

Kitlesel yoğunluğun olduğu mekânlarda bireylerin sanat ile iletişim kurmalarını sağlamak 

önemli bir görevdir. Araştırmada daha önce, kamusal alandaki sanat eserlerinin varlık yüz-

desi ile doğru orantılı olarak toplumun ve kentin gelişim düzeyini gösterdiğine dair bilgi 

verilmiştir. Herbert Read ise bunu seramik sanatı özelinde şöyle ifade etmiştir; “Bir milletin 

sanatını, duyarlılık derecesini seramiği ile ölçün. Bu emin bir dayanaktır. Seramik saf sanat-

tır. Her türlü benzetmeden ayrılmış sanattır.”(1960, s. 45).

Kamusal alandan topluma yansıyan bir sanatsal seramik üretim örneği duvar seramikleridir. 

Duvar seramiği; plaka şeklinde hazırlanan kil yüzeyin üzerine renk, rölyef veya kazımayla 

düşüncenin aktarıldığı ve pişirildikten sonra duvar yüzeyi üzerine uygulandığı sanatsal ça-

lışmadır.

Koridorda veya caddede karşılaşılan bir duvar seramiği, mimari yapının soğuk malzemesini 

sanatla örtebilir ya da yer aldığı alanın özelliklerini işaret edebilir.  Duvar, bir alanı sınırla-

yan öge olarak düşünüldüğünde, duvar seramiği bu yapıyı sanatsal yol ile yükseltmekte, 

böylelikle bireyin iç dünyasında devinim sağlamaktadır. Yapı yüzeyindeki bu sanatsal çıkış, 

somut bir sınırı insana yaklaştıran ve geliştiren etki olarak görülebilmektedir. Seramik mal-

zemesi ve sanatı, sanatçı ve alıcı (izleyici) için sonsuz bir kaynak sağlamaktadır. Sanatçının 

kullandığı malzemenin bileşimi - izleyicinin hissettiği hafiflik veya ağırlık, sanatçının oluş-

turduğu renkler - alıcıda yarattığı imgeler, sanatçının verdiği mesaj - izleyicinin aldığı dü-

şünceler, hikâyeler, sonsuz ihtimaller ile iki tarafın bilinç seviyesi ve zihinlerindeki yaratma 

yetisiyle birebir bağıntılıdır.
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Görsel 3. İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) Açılış Töreni, 1967,
Erişim: 29.05.2022. https://tinyurl.com/49zay6xz

Görsel 4. Füreya Koral, 1965, Soyut Kompozisyon. Erişim:29.05.2022. https://tinyurl.com/yckkzhjk

Duvar seramiği alanında öncü sanatçılardan H. Füreya Koral’a göre, sanat eserleri müze-

lere, evlere hapsolmamalı, belirli bir zümrenin bakışıyla yetinmemelidir. Aksine toplumun 

her kesimi tarafından görülmeli, günlük yaşamın bir parçası olmalı, sokaktan geçen, banka-

da sıra bekleyen, otelde dinlenen insan gözüne maruz kalmalıdır, onlarla birlikte nefes al-

malıdır (leblebitozu. https://tinyurl.com/y6ynjb3w). Görsel 3’te 1967’de halkın uğrak alanı 

olduğu bilinen İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nın açılışına dair bir fotoğraf görülmektedir. 

Bu denli göz önünde olan bir alan sanat eserlerinin toplum ile buluşması için de oldukça 

işlevseldir. Ancak elbette halk için merkez durumunda olmayan mimari yapıların ve içeri-

sindeki sanatın da önemi yadsınmamalıdır.

Görsel 4’te Koral tarafından 1965 yılında oluşturulan ve bilgeliğin sembolü baykuş yoru-

muna dair soyutlaştırılmış ifadeci kompozisyonuna yer verilmektedir. Gece mavisi, yeşil 

tonları, lekeci detaylar ve ifadeyi güçlendiren çizgilerin hâkim olduğu eserin alt metni ise 

şöyledir;
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-Kumrular, güvercinler, bunlar sembol niteliği olan kuşlardı. Güzel kuşlardı. Herkesin 
sevdiği kuşlardı. Gün geldi, onların bu niteliklerinden bıktım. Güvercinlere, kumrulara 
karşı değil, kendime karşı, bir başka kuşu gerçekleştirmek istedim. Ve uğursuz sayılan 
Baykuş’u seçtim.

-Niçin kartal değil de baykuş?

-Kartalın gücü, görkemi, korkusuzluğu, kendine olan güveni ilgimi çekmiyordu. Ne de 
devekuşunun aptallığı. Baykuşu seçtim, çünkü bir kuşu uğursuz saymanın saçmalığını 
göstermek istiyordum. Baykuş niçin uğursuz olsundu ki, tam tersine, ilginç bir güzel-
liği vardır baykuşun. Hatta soylu bir güzelliği vardır, diyeceğim. Sanırım Selçuklular 
döneminde Beykuş diye adlandırılmış. Yani beylerin kuşu. Daha önceleri eski Yunan’da 
kutsal bir niteliği var. Güzel sanatların simgesi. Diğer kuşlardan farklı. Geceleri gören 
gözleri var. Bu uğursuz diye nitelenen kuşa yeni bir can vermek istedim toprakta. 
(Edgü, 1992, s. 52).

Koral’a ait sunulan örnekte, sanat eserinin dönüştürücü rolü okunabilmektedir. Yanlış bili-

nen ve nesillerce aktarılan bu haksız bilginin toplumda yeniden inşası okunmaktadır.

Görsel 5. Joan Miró, 1979, Miró Duvarı / Miró Wall. Erişim: 29.05.2022. 
https://tinyurl.com/2t9pyfwx

Seramikleri ile kentlere katkı sağlayan diğer bir öncü sanatçı da Joan Miró’dur. Miró, kul-

landığı biçimleri ve renkleri binaların şekilsel özelliklerinden, mekânsal düzenlemelerin-

den, ışık koşullarından oluşturduğunu ifade eder (Aktaran: Soby, 1959, s. 138). Görsel 

5’teki eseri kendisiyle birlikte Joan Gardy Artigas’ın imzasını taşır, 7.200 adet karodan 

oluşan eser 10x55m ölçülerindedir ve Almanya’nın Ludwigshafen kentinde yer almaktadır. 

Panonun üzerinde gerçeküstü figürler görülmektedir (wikipedia. https://tinyurl.com/4sky-

6ds9). Sanatçı, duvar seramiği ile Wilhelm Hack Müzesi’nin cephesini dikkat çekici sanatsal 

bir yüzeye dönüştürmüştür. Sanat koleksiyonuna ev sahipliği yapan bir binanın cephesi 

olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ana renklerin seçilmesi ve canlılığı, farkındalığı 

artırma girişimi ile okunabilmektedir.
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Görsel 6. İzmir Resim ve Heykel Müzesi. Erişim: 29.05. 2022. https://tinyurl.com/yjhj97wh

Görsel 7. İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi Dış Cephe Panosu. Erinç,S.M. (2003). 
Mustafa Tunçalp. İstanbul: Mas Matbaacılık. s. 76-77.

Erdinç Bakla, Mustafa Tunçalp’in eserlerini üç grupta değerlendirmiştir. Bunlar; işlevsel 

seramikler, figürler ve duvar panolarıdır. Pano çalışmaları da endüstriyel ve özgün duvar 

seramik panoları olarak ayrıca ikiye ayrılabilmektedir. Kalıplarla çoğalttığı panolar pek çok 

kez binaların dokusal yüzeylerle kaplanmasına olanak sağlamıştır. Bu panolarda özenle 

seçilmiş mat ve aventurin sırların panolara olan katkısı yadsınamaz. Şamotlu çamurlar ile 

oluşturduğu özgün panolarda ise daha başarılı eserler ortaya çıkarmıştır. Genellikle sıva 

içerisine ayrı ayrı yerleştirilen parçalardan oluşan bu eserler, renk ve kompozisyon açısın-

dan çok başarılı örneklerdir. Tunçalp’in, 20m² alanı kaplayan eseri (Erinç, 2003, s. 56,77) 

Görsel 6 ve 7’de görülmektedir. Sanatçının monokrom stili ile oluşturduğu, estetik değeri 

yüksek özgün bir duvar seramiği örneğidir. Üç parça olan bu eserde, iki tane küçük daire 

formunun kompozisyonu lekeci bir yaklaşımla yumuşattığı hissedilirken, yalın bir çizgide 

ilerleyen esere malzemenin esnekliğini gösteren kıvrımlar ve soyutlayıcı tavır ile sade bir 

görünüm kazandırılmaktadır. Tarihi derinlik sağlayan unsurlar olarak, çalışmanın sol üst kıs-

mında yer alan küçük boyutlu portre kabartması ve sağ üst kısmında bulunan antik  mimari 

yapı çizimi örnek olarak gösterilebilmektedir.

Miró’nun Miró Duvarı’nda olduğu gibi Tunçalp’in eseri de, bir müzenin girişinde ziyaretçileri 

bulunmak üzere oldukları yerin sanata ev sahipliği yapan ve sanatı sunma, paylaşma ama-

cıyla oluşturulmuş bir ortam olduğu hakkında bilgilendirici bir unsurdur.
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Görsel 8. Hamiye Çolakoğlu’na ait isimsiz duvar seramiği, 1993. (Kişisel arşiv)

Görsel 9. Hamiye Çolakoğlu, 1997, Bilimin Işığı. Erinç, S. M. (1998). Toprağın Erki Hamiye Çolakoğlu. 
Ankara: Çanakkale Seramik Sanat Yayınları.s. 99.

Görsel 8’de Hamiye Çolakoğlu’nun Şinasi Sahnesi’nde yer alan duvar seramiği sunulmak-

tadır. Tiyatro sahnesi oyuncuların ve izleyenlerin dönüşüm yaşadıkları bir platformdur ve 

bu eserde de grup halindeki insanların döngüsel semboller ile bölüm bölüm aktarıldığı 

görülmektedir. Sahnedeki sanatçıların rollerini içselleştirip zihinlerindeki senaryoyu dışa-

vurmaları ve bunun görsel bir sanat olması duvar seramiğinde yorumlanmaktadır. Siyah ve 

beyaz lekesel biçimler izleyicileri, bakan gözleri temsil etmektedir. Çalışma, öznel düşünce 

haritası çıkarmaya açıktır. Sanat tarihçisi ve eleştirmen Bedrettin Cömert, 1978 yılında 

Çolakoğlu’nun seramik panoları için şöyle der;

Akıcı çizgilerle uzaya eriyerek katışan figürlerde yalnızlığıyla başbaşa kalmış umar-
sız insanı; yuvarlak çizgilerle ekleme parçaların karmaşık bir dokuyla oluşturuluşun-
da, beynin ve yüreğin tedirgin güzelliğini; soyut bir yüzeyselliğe yerleştirilmiş bej bir 
dikdörtgende, anlam yoğunluğuyla çoğullaştırılmış sonsuz pençeleri; yüzeyin kendi 
içinde sıkılıp dışarıya sarkıtılışında eskil bir doğanın vazgeçilmez gerçekliğini hemen 
algılayabiliyorsunuz bu panolarda (Erinç, 1998, s. 86).
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Görsel 9’da Çolakoğlu’nun 1997 yılında oluşturduğu eserine yer verilmektedir. Sunulan ör-

nekte sanatın konumunun toplumsal statüdeki yerine işaret edildiği yorumlanabilmektedir. 

Binaya ve öğrenme sürecine girişin, sanat ile iletişim kurduktan sonra olması, sanatın top-

lumda karşılık gördüğü yerin üst düzeyde olduğunu düşündürmektedir. Erinç’in dediği gibi; 

“Sanatın bireysel bir üretim, ama toplumsal bir değer olduğunun da bilincindedir Hamiye.” 

(1998, s. 86). Panoya bakıldığında yukarıya uzanan iki ayrı birimin olduğu görülür, bun-

lardan biri “bilim” diğeri “sanat” olarak yorumlanabilir ve bunlar bilgi ve bilgiyi öğrenme 

güdüsü uyandıran kaynaklar olarak yine insanlığın gelişiminin, dönüşümünün dinamikleri 

olarak okunabilmektedir.

Sonuç

Sanat elbette insan üzerindeki pozitif etkilere indirgenemez ancak şu soru araştırma için 

kilittir; Sanatın olumlu gücü ne zaman ve kimler için ortaya çıkar? Antik Çağ’dan bugüne 

sanatın insan ilişkilerinde ve toplumların yaşam şekillerinde etkili olduğu açıkça görülmek-

tedir. Sanatı talep eden bir toplumun hayata bilinçli bir şekilde baktığı, yaşamın devamlılığı 

için gereken enerjiyi ve bireyi ve dolayısıyla toplumu yükseltici değerleri aradığı açıktır. 

Müzeleri veya çağdaş sanat galerilerini ziyaret eden insanlar bu aktivitelerini bilinçli bir 

şekilde programlarına katmakta ve karşılığında çoğunlukla bir ücret ödemektedir. Oysa 

kamusal alan herhangi bir güvenlikli iç mekân değildir ve sergilemek amacıyla müze ve 

galeriler gibi kurgulanmamıştır. Güvenliği de izleyicisi de toplumdur. Buradaki eserler ile 

iletişimini sürdürenlerin, sanata olumlu bakımdan maruz kalmasıyla gelişen yüksek kültü-

rel değerleri ve sanat algısı bilinçli bir zorlama olmadan, doğal bir biçimde üstelik özgün 

bir görüş sahibi olunması ile sonuçlanabilmektedir. Kamusal alandaki sanat eseri, yapıda 

veya çevrede bir hareketlilik oluştururken insanın iç dünyası üzerinde de bir duygu, hatta 

tamamıyla yeni bir atmosfer oluşturabilmektedir.  Bu alanlardaki eserler zihinsel olarak 

yeterince şekillendirilmemiş oldukça, bahsedilen etki ve duygu geçişi güçlü bir şekilde 

azalmaktadır. Toplumun ruhunu yansıtan bir dinamik olması gereken kamusal alan sanatı 

ancak gerçek sanatçılar ile dönüştürücü olabilmektedir. “Gerçek sanatçı bilgedir. [...] Tüm 

gerçeklerin yok olduğu bir dönemde bile sanatçı kendine ait gerçeklere sıkıca sarılacaktır” 

(Baysar Boeroscu, 2013, s. 27). Gerçek sanatçılar ve gerçek sanat eserleri ile şekillenen 

toplumlar ev sahipliği yaptıkları sokaktaki sanat eserlerini de gelecek nesillere aktarmada 

daha güçlü bir plan izleme yeteneğine sahip olabilmektedir. Görsel 4’te yer alan Füre-

ya Koral’ın duvar seramiğinin bugün reklamlar altında kalması sanatın halktaki karşılığını 

gösterir niteliktedir. Bahsedilen sanatın iyiye dönüştürücü güçleri ancak nitelikli, derinlikli 

çalışmaların ve bilinçli izleyicilerin birleştiği bir sentezde ortaya çıkabilmektedir. Olum-

suzluğun ileri seviyede yaşanmaması ve sanata tümel bir zarar vermemesi için sanatın 

alımlayıcısı olan toplumun gelişmiş bir eğitim düzeyine ve estetik algısına erişmiş olması 

beklenir.

Sanat eğitimi alabilmek her genç için aydınlatıcı olacaktır ancak erişemeyenler için sanatı 

sokaklarda görünür kılmak, göz ve kültür eğitimini günlük bilgi filtresinden geçirip hafı-
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zalarında tazelenmek amacı ile korunmasını sağlamak sanatın oluşturulması için gereken 

koşulları inşa etmede elzem bir adımdır. Kamusal alandaki sanat eserlerinin zaman zaman 

uğradıkları zarar verici tutumlar bu adımların eksikliğini göstermektedir. Korunan bir sera-

mik, dayanıklılığı ile aynı eserde pek çok neslin düşünce üretmesine olanak sağlayabilen 

güçlü bir birleşimdir.

Sonuç olarak, günlük programında sanatı görmeyi planlamayan insanın sanat ile karşı-

laşması, insana sanatı izleme alanının kamuda açılması ihtiyaç kategorisindedir. Birtakım 

sebeplerden sanatı düşünemeyen insanı düşünmek, canlı-merkezli olmanın altını çizen bir 

yol alıştır. Ayrıca bu merkez dolaylı olarak tüm canlılara olumlu dönüşler sağlamaktadır. 

Kamusal alanın bütünleyici çerçevesi sanat ile değerlendirildiğinde, bireyin algısına giren 

ve duyularıyla temasta bulunan sanatsal çalışmalar toplum içerisinde de ortak bir konu 

oluşturmakta ve fikirler tartışılarak sanat eserinin kalıcılığı artırılmakta, etkilediği yelpaze 

genişlemektedir. Etkilenen ve etki eden taraflar yeni olasılıklara, fikirlere, alanlara ulaşmak-

ta ve dolayısıyla dönüşüme girmektedir.
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Öz: Ernst Mach nesneyi, bir duyumlar sentezi olarak tanımlamıştır. Mach’ın nesne yorumun-

da nesnenin değişken niteliklerinin tanımlanması, öznenin duyu verileri aracılığı ile kavraması 

sonucu mümkün olmuştur. Mach’ın kuramı, maddesel dış dünya olgularının duyu kompleks-

lerinden meydana geldiğini savunan subjektif bir varlık yorumunu içermektedir. Benzer bir 

varlık yorumu Beuys’un kavram ve düşünceye dayalı sanat pratiğinde yer almaktadır. Sanatçı, 

materyalist dünyanın duyumsanabilir olgularını deneyimleri ile öznelleştirerek sanat eyleminin 

bir ürünü olarak kullanmıştır. Bu çalışmada Joseph Beuys, Ernst Mach felsefesi bağlamında 
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Abstract: Ernst Mach defined the object as a synthesis of sensations. In Mach’s interpretation of 

the object, the definition of the variable properties of the object became possible as a result of the 

subject’s understanding through sensed data. Mach’s theory includes a subjective interpretation of 

existence, which argues that material external world phenomena are composed of sensory complexes. 

A similar interpretation of existence takes place in Beuys’ art practice based on the concept and 

thought. The artist has used the perceptible phenomena of the materialist world as a product of artistic 

action by subjecting them to his experiences. In this study, Joseph Beuys was evaluated in the context of 

Ernst Mach’s philosophy; Based on the artist’s iconography, the autobiographical objects and shamanic 

elements in his action How to Explain Pictures to a Dead Hare? were analyzed.

Keywords: Ernst Mach, Joseph Beuys, Sensation, Perception, Shamanism.
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Giriş

Joseph Beuys (1921-1986), Ölü Bir Tavşana Resimler Nasıl Açıklanır? isimli aksiyonunda, 

deneyimleri sonucu kişiselleştirdiği anı nesneleri ile sembolik değere sahip bu nesnelerin 

otobiyografik referanslarına yer vermiştir. Beuys, tıpkı bir arkeolog gibi geçmiş yaşamına 

ait anı nesnelerini gün yüzüne çıkarmış ve eylemi ile bunu belgelemiştir. Onun teatral bir 

eyleme dönüştürdüğü aksiyonunda kullandığı nesnelerin hem maddesel gerçekliği hem 

de bu nesnelere yüklediği sembolik değerler, sanatçının fenomenal öznesi olduğu aksi-

yonu üzerine çok yönlü bir okuma yapılmasına imkan sağlamıştır. Sanatçının ikonografi-

sindeki önemli bir nokta, yaşadığı uçak kazası sonrası onu tedavi eden yerli halk ile ilgili 

olarak aktardığı anıları olmuştur. Göstergesel elemanların kullanıldığı aksiyonunda Beuys, 

geçmişte edinilmiş deneyimlerin sonraki yaşantıda varlığı algılamada belirleyici bir unsur 

olarak görmüş ve anı nesnelerini sanat nesnelerine dönüştürmüştür. Beuys, yaşamında 

büyük bir değişim yaratan olaylar dizisini ve bununla ilişkili nesneler bütününü sanat pra-

tiğine dahil etmiştir. Sanatçının ses ve düşünceyi de bir sanat nesnesi olarak kullandığı 

eyleminde, zihinsel bir tasarım öğesi gibi yorumlanabilen ve kişisel mitinin ürünü olarak 

anlamlandırdığı keçe, bal ve yaban tavşanı gibi birçok unsur yer almıştır. Fenomenal yaşan-

tının bir parçası olan bu deneyim nesneleri zihinsel bir idealizasyon sonucu sanat yapıtına 

dönüştürülmüştür. 

Duyusal uyaranların deneyimlenmesi ve duyular yolu ile edinilen izlenim anlamlarına ge-

len duyum kavramı, fizik ve felsefe alanlarında çalışmalar yürüten Ernst Mach (1838-1916) 

tarafından geliştirilmiştir. Ona göre tözsel bir varlık olan özne, dış dünya gerçekliklerini du-

yum elemanları aracılığı ile kavramaktadır. Ernst Mach, varlığın gerçekliğine ilişkin bilginin 

bilinç temelli bir yaklaşım ile elde edilebileceğini savunmuştur. Mach (1914, s. 12), duyum 

elemanlarından yoksun bir nesne tasarımının ve bilinçten bağımsız bir varlık kavrayışının 

mümkün olmadığını ileri sürmüş; bir şema ile deneyimleyen öznenin nesne ile kurduğu 

ilişki ölçüsünde onu anlamlandırmıştır (1914, s. 9). Onun materyalist dış dünyanın ancak 

özne tarafından duyumlar yolu ile kavrandığına dair görüşü, Beuys’un aksiyonunda anı 

nesneleri kullanımı ile doğrudan ilişkilidir. Beuys, çalışmalarında tıpkı Mach gibi nesnenin 

özne tarafından deneyimler yolu ile meydana getirildiğini ifade etmiştir. Her iki yaklaşım 

da nesnenin niteliksel elemanlarındaki değişimin nesneyi algılamada bir farklılık yaratma-

dığını çünkü maddesel dünyanın özne tarafından kavrandığını göstermektedir. Öte yandan 

Beuys’un tinsel olana yönelik inancı, Mach’ın deneyci yaklaşımına ters düşmektedir.

Ernst Mach ve Felsefi Yaklaşımı

Avusturya asıllı bilim insanı ve filozof Ernst Mach, fizik ve felsefe alanında yapmış olduğu 

çalışmalar ve geliştirdiği fikirler ile çağdaşlarını etkilemiş; Viyana Çevresi olarak adlan-

dırılan ve mantıksal pozitivist görüşü savunan ekol gibi döneminin ilerisindeki akımlara 

öncülük etmiştir. Mach’ın diğer bir öncüsü olduğu, Alman filozof Richard Avenarius (1843-

1896) tarafından geliştirilen ve pozitivizmin ikinci aşaması olan ampiriokritisizm bilgi ku-



492 ERNST MACH FELSEFESİ BAĞLAMINDA JOSEPH BEUYS: ÖLÜ BİR TAVŞANA RESİMLER NASIL AÇIKLANIR? AKSİYONU
RANA HÜMEYRA MÜJDE / SANAT YAZILARI, 2022; (47): 489-500

ramı maddeyi duyu bileşimlerine indirgemektedir. Kuram, olgusal dünyanın duyuları mey-

dana getirmediğini aksine bilgi nesnesinin duyu verilerinin bir çıktısı olduğunu, cisimlerin 

duyu verilerinden bağımsız olamayacağını ve bilginin duyum temelli deneyim ile sınırlı 

olduğunu ileri sürmüştür (Mach, 1914, s. 29).

Mach’a göre bir elemanlar bütünü olan duyum, özneye gerçekliği ve varlıklar dünyasını bil-

dirir; özne, varlıkları duyumlar yoluyla kavrar ve duyum elemanlarının tümü nesneler dün-

yasını meydana getirir. Şey, madde denilen nesne, öznenin duyumlarından meydana gelen 

bir sentezdir (Tunalı, 2013, s. 20). Subjektif bir varlık anlayışına sahip olan Mach felsefesine 

göre duyum elemanlarından bağımsız bir nesne düşünülemez; dış dünya olguları ancak 

duyum elemanları ile kavranabilir ve bu alana ilişkin bilginin temelinde duyu kompleksleri 

yer alır. Bu sebeple Mach, fenomenal nesnenin maddesel gerçekliğini reddetmiş; nesneyi 

betimleyen niteliksel elemanlar değişse de nesneye karşı duyumun hep aynı kalacağını sa-

vunmuştur. Ona göre, nesnel gerçekliği reddedilen madde ancak duyu verileri tarafından 

fenomenlerin deneyimlenmesi sonucu oluşmaktadır. Dışsal uyaranların duyumlar aracılığı 

ile anlamlandırılması, nesneyi algılama, özne tarafından nesneye bireysel bir nitelik kazan-

dırılması ve maddeyi kişiselleştirmesi ile sonuçlanmaktadır. Mach, dış dünyayı kavrama ve 

anlamlandırmada duyuları temel alarak nesnel gerçekliği duyu bileşimlerinin bir ürünü 

olarak görmüştür. Bu yaklaşım ise özneden bağımsız bir maddesel gerçekliğin reddine 

işaret etmektedir. Mach, aynı zamanda öznenin sahip olduğu bedenin de fiziksel dünyanın 

bir parçası olduğunu ifade etmiştir (1922, s. 254). Beden, tıpkı dış dünya elemanları gibi 

duyumlar kompleksinden meydana gelmiştir. Mach felsefesine göre beden, subjektif bir 

fenomen olan duyum elemanları tarafından deneyimlenmektedir.

İdealizm kavramı, önceleri düşüncenin üstünlüğünü ya da biricikliğini ifade etmek için 

kullanılan immateryalizm teriminin yerini almış; karşıt bir kuram olan materyalizmin mad-

denin varlığına inanma anlamı ise yerini maddenin üstünlüğüne veya maddeyi tek gerçek 

olarak kabul etmeye bırakmıştır (Bloch, 1993, s. 9). Mach, bu yaklaşıma karşı çıkarak çalış-

malarında duyu verilerini temel almış ve beraberinde diyalektik materyalizm eleştirisinde 

bulunmuştur. Mach’ın anti realist görüşü, bilimin amacının dünyanın gözlemlenebilir yani 

duyu bileşimleri ile gerçekleşen varlık alanı deneyimine tabi olduğu bölümünün gerçek 

bir tanımını sağlamak olduğuna inanmaktadır (Okasha, 2016, s. 59). Buna karşın Mach 

felsefesi bilimin ilerleyişine karşı solipsist, öznelci ve metafizik temelli a priori bir önerme 

olmakla eleştirilmiştir (Lecourt, 2006; Lenin, 1977). Bu eleştirilerin temelinde Mach’ın dış 

dünya varlıklarını duyu komplekslerine indirgemesi ve bu bağlamda nesnenin niteliksel 

unsurlarını yok sayması yatmaktadır. Materyalist bilim dünyasının incelemeye tabi olan kıs-

mının nesnel gerçeklik oluşu, Mach felsefesini metafizik bir önerme olarak nitelendirmiştir. 

Ayrıca Ego cogito dışında kalan tüm bilinçlerin maddesel gerçekliğinin reddedilmesi, Ma-

ch’ın solipsist biri olarak görülmesine neden olmuştur.
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Joseph Beuys ve Anı Nesneleri 

20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa avangard sanatının ve Fluxus hareketinin önemli tem-

silcilerinden Alman heykeltıraş ve performans sanatçısı Joseph Beuys, geleneksel sanat 

anlayışının dışına taşarak malzeme ile kurduğu ilişki sebebi ile çağdaşlarından ayrılmış-

tır. Sanatçı, Şamanizm, simya ve ezoterizm üzerine okumalar yapmış; Steiner metinleri ile 

tanışmasının ardından antroposofi öğretisinden etkilenerek bunları sanat pratiğine dahil 

etmiştir. 

Beuys, İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1944’te Kırım’da gerçekleşen ve ağır bir şekilde ya-

ralandığı uçak kazasına dek gönüllü olarak katıldığı Alman Hava Kuvvetleri’nde görev yap-

mıştır. Sanatçı, kaza sonrasında onu bulan Tatarlar tarafından vücut ısısını geri kazanması 

için içyağı ile kaplandığını ve ısıyı içeride tutmak için bir yalıtkan olarak kullandıkları keçe-

ye sarıldığını aktarmıştır (Tisdall, 1979; akt. Thompson, 2011). Sağaltım eyleminin sonra-

sında keçe ve yağ gibi nesnelerin kullanımı sanatçının aksiyonlarında sıkça yinelenmiştir. 

Bu olayın üzerine sanat ve hayatı bütüncül bir yaklaşım ile ele alan Beuys, sanatı toplumu 

iyileştirici bir unsur olarak kullanmıştır. Rudolf Steiner’a göre (2006, s. 15) ancak yaşamı 

anlayan kimse uygulamalarında başarılı olabilir. Bu, Steiner öğretilerinden oldukça etkile-

nen Beuys’un sanat ve hayat birlikteliğine dair anlayışını açıklar niteliktedir. 

Kendisini iyileştiren yerli halktan gördüğü Şamanizm, Beuys’un sanatında derin izler bırak-

mıştır. Sanatçının mistisizm ve spiritüalizm ile ilişkili olarak varlık tözünü maddesel olana 

indirgeyen materyalizm reddi, onun aksiyon ve çalışmalarında Şamanizm, ezoterizm ve do-

ğanın simgesel ve mitsel yönü ile belirgin bir şekilde görülmektedir. Beuys’un uçak kazası 

ile başından aldığı ağır yara, aynı zamanda sanatçının Alman kimliğine ve bir insan olarak 

savaş ile ilgili yaşadığı suçluluk duygusuna dair de bir metafordur (Alptekin, 1991, s. 6). 

Savaşın Beuys’un bedeninde ve zihninde yaratmış olduğu yıkıcı travma, sanatçı tarafından 

aksiyonlarında kullanılmak üzere yapıcı bir unsura dönüştürülmüştür.

Kazanın ardından Beuys’u yaralı halde bulan ve onu iyileştirmeye çalışan Tatarlar tarafın-

dan, sanatçıyı dış etkenlerden korumak için bedenine sarılan ve ısıl enerjiyi depolayan bir 

yapıya sahip keçe ile kaotik formlu içyağı ancak duyu elemanları aracılığı ile algılanabilir 

unsurlardır. Beuys, kullandığı nesnelerin maddesel gerçekliği bir yana, sanatında bu nes-

nelere dair izlenimlerine de yer vermiştir. Bunlardan biri, sanatçının 1942’den sonra keçe 

yapımında kullanılmak üzere Almanlara ait fabrikalara Holokost kurbanlarının saçlarının 

gönderilmesi öğrenimidir (Carnell, 2010, s. 254-255). Beuys’un yaşanan bu felaket üzerine 

duyduğu derin üzüntü, sanatçının kişisel mitinde geniş yer edinen keçenin farklı bağlam-

larda değerlendirilmesini ve bu deneyim nesnesine ilişkin çok yönlü bir okuma yapılmasını 

mümkün kılmıştır.

Maddesel varlık alanı hakkında özneye bilgi sağlayan saf algı, geçmişte edinilmiş deneyi-

min etkisi ile sahip olduğu rasyonel gerçeklikten soyutlanarak tinsel perspektife sahip saf 

bellek ile ilişkilendirilir; tümüyle bilinçli algıya sahip özne, ben tarafından ayrımı yapılan 
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materyalizm-tinselcilik ikiliğine son verir. Bergson’a göre (2007, s. 27) anılara bulanmamış 

algı yoktur ve geçmiş deneyimlerin ham duyu verilerine eklenmesi ile bu anılar kişinin 

gerçek algılarını yerinden eder. Bir başka deyişle Beuys’un belleğinde yer alan anıları onun 

maddeye dair algısını etkiler ve maddeden çekip çıkarılan öznel tasarım sanatçı biyografi-

sinin temelini oluşturur. Böylece Beuys, kişisel mitini yaratmış olur.

Beuys 26 Kasım 1965 tarihinde Düsseldorf’ta bulunan Galerie Schmela’da gerçekleştirdiği 

ve medyada geniş yankı bulan aksiyonunda kendisi ile özdeşleşen keçe şapkasını kullan-

mamıştır. Görsel 1’de verilmiş olan örnekte görüldüğü gibi sanatçı, aksiyonun başlangı-

cında galerinin bir köşesinde başı bal ile kaplanmış ve üzeri altın yaldız ile çevrelenmiş 

halde tek bacağı keçeye sarılı bir taburenin üzerinde kucağında ölü bir yaban tavşanı ile 

oturmaktadır. Beuys daha sonra ayağa kalkarak büyük bir özenle kavradığı yaban tavşanı ile 

galeri mekanında sakince dolaşır. Sanatçı dolaştığı sırada bazen bu eylemi yarıda keserek 

kucağında dikkatle tutmaya devam ettiği tavşan ile galerinin ortasında bulunan ve yaban 

tavşanının yaşamını temsil eden solmuş bir köknar ağacının üzerinden atlamıştır (Stachel-

haus, 1991, s. 135; akt. Carnell, 2010, s. 250-259). Aksiyon, Beuys’un üç saatin sonunda 

yerine oturması ile tamamlanmış; bu süreçte galeriye alınmayan ve içerideki hareketliliği 

ancak camdan izleyebilen alımlayıcılar, aksiyon sonunda galeri mekanına girebilmişlerdir.

Görsel 1. Joseph Beuys, 1965, Ölü Bir Tavşana Resimler Nasıl Açıklanır? / Wie man dem toten 
Hasen die Bilder erklärt? Performans. WELT. Erişim: 07.02.2022. https://bit.ly/3p16lxv

Geçirdiği uçak kazasının bir sonucu olarak 1960 sonrasında, kullandığı diğer materyallerin 

yanı sıra özellikle emicilik özellikli bir yalıtım öğesi olan keçe kullanımının Beuys’un sana-

tında tekrar eden bir nesne olduğu görülmektedir. Deneyimler sonucu anlamlandırılarak 

kişiselleştirilmiş bu nesne, sanatçının duyu verileri ile algıladığı maddesel dünyanın idealist 

bir önermesi olarak ifade edilmiştir. Sanatçının otobiyografisinde yer alan bir diğer unsur 

ise yaban tavşanıdır. Beuys, sanatında yaban tavşanının yalnızca bedenini kullanmamış, 

yüzey üzerine gerçekleştirdiği birçok çalışmasında tavşanın kanından da yararlanmıştır. 

Henüz 1960’ların başında tavşan kanı ve boyanın karışımından elde ettiği bir renk olan 

Braunkreuz’u keşfetmiştir (Carnell, 2010, s. 251). 
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Görsel 2. Joseph Beuys, 1965, Ölü Bir Tavşana Resimler Nasıl Açıklanır? / Wie man dem toten 
Hasen die Bilder erklärt? Performans. The Art Gallery of New South Wales. Erişim: 27.02.2022.

 https://bit.ly/3Hu5USC  

1960’ların ortalarından itibaren çizim pratiğini sonraki yıllarda gerçekleştireceği aksiyon-

larının önemli bir bileşeni haline getiren Beuys’un arkasında galeri duvarına kabaca çer-

çevelenmiş halde asılmış kendi çizimleri yer almaktadır (Temkin, 1993, s. 27). Sanatçının 

yüksek bir konsantrasyon halinde kucağındaki yaban tavşanı ile galeri mekanında dolaşa-

rak duvarlara estetik kaygıdan yoksun ve özensizce asılan çizimlerine tavşanın patilerini 

temas ettirmesi, aksiyonlarında neredeyse bir tema haline gelen insan ve hayvan ilişkisini 

doğrular. Sanatçı, aksiyonlarında yinelenen bir öğe olan hayvan figürü ile hem fiziksel hem 

de sözel bir iletişim kurmuştur. Öyle ki Martina Dobbe, Beuys’u dilin performatif gücüne 

güvenen bir sanatçı olarak nitelendirmiştir. (Dobbe, 2005, s. 34; akt. Schulze, 2021, s. 120). 

Sesi bir sanat nesnesi olarak kullanan sanatçı, aksiyonları ve çizimleri ile sanat nesnesi 

tanımını genişletmiş ve bu yönüyle çağına öncü olmuştur.

Aksiyonda birbiri ile ilgisiz, dağınık halde bulunan nesneler bütünü görülmektedir (Görsel 

2). Ancak sanatçı tarafından anlamlandırılan bu nesneler topluluğu ortak bir dil kullanmak-

ta, bir amaca hizmet etmektedir. Sanatçının nesneleri görünenin ötesinde tinsel bir alana 

işaret etmektedir. Duyumlar yolu ile algıladığı maddesel bir gerçeklik olan nesne, sanat-

çının bu nesneye dair deneyimleri ile kurduğu ilişki sonucu öznel bir hal alır. Beuys, bu 

nesnelerin yanı sıra Mach’a göre (1976, s. 6) bir duyum öğesi olan ve kendisinin de plastik 

bir unsur olarak değerlendirdiği sesi kullanmış; eylem boyunca yaban tavşanı ile alçak ses-

le, anlaşılmaz bir biçimde konuşarak tavşanın patilerini resimlere dokundurmuştur. Beuys, 

bilinçli olarak hayvanları taklit ettiği sesleri, insanın ötesindeki diğer yaşam formlarıyla 

iletişime geçmenin bir yolu olarak görmüştür (Fineberg, 2014, s. 220). Duyu verilerine tabi 
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bir öğe olan ses kullanımı, Beuys’un yaban tavşanına fısıltıyla çalışmalarını açıklaması ile 

sınırlı kalmamıştır. Beuys’un sağ ayağının altında ayakkabısına bir ip ile bağlı demir plaka 

yerleştirilmiştir. Eylem boyunca ayakkabısına bağlı olan plaka, galeri mekanında tavşan ile 

dolaşırken yürüyüşünü güçleştirmiş ve düzensiz metalik sesler çıkarmıştır. Şamanizm’de 

demircinin bir şaman kadar değerli kabul edildiği bilinmektedir. Demirci, kötü ruhları uzak-

laştırmak için sürekli olarak çalışmış ve gürültü yapmıştır (Popov, 1933, s. 258-260; akt. Eli-

ade, 1999, s. 512). Sanatçının çıkartmış olduğu metalik sesler, demirciyi taklit etmektedir.

Şamanın esrime tekniği sayesinde gerçekleştirdiği öte dünya ile iletişim kurma eylemi, 

aynı sürecin bir parçası olan tenin boyanması ile başlamaktadır. Bu ritüel, hayaletlere özgü 

olduğu düşünülen beyaz rengi elde etmek üzere tenin külle veya bazı alkali metaller 

ile boyanması amacıyla yapılmıştır (Eliade, 1999, s. 89-90). Beuys’un aksiyonunda açıkça 

görülen esrime hali sanatçının eylem sürecindeki beden dilinin yanı sıra başına buladığı 

bal ve üzerini kapladığı altın yaldız ile de anlamlandırılmıştır. İlkel şamanik toplumlarda 

gerçekleştirilen ayinlerde ritüelin bir gerekliliği olarak şaman tarafından bir tür maske 

kullanıldığı ya da yüzün boyar malzeme ile kaplandığı bilinmektedir. Bu ritüellerde diğer 

yardımcı materyaller zaman zaman yer almazken, şaman kıyafetinin önemli bir parçası 

olan başlık daimi bir araç olarak kullanılmıştır (Donner, 1946, s. 227; akt. Eliade, 1999, s. 

185). Kendisini şaman olarak stilize eden Beuys’un aksiyon boyunca başını çevreleyen ve 

görünürde bir başlık olarak kullandığı bal ve altından oluşan bütüncül organik yapı, sanat-

çı tarafından bir şaman kostümü gibi kullanılmıştır. Bu da aksiyonu modern şamanik bir 

eyleme dönüşmüştür. Ayrıca simya geleneğinden etkilenmiş olan Beuys, bu alanla ilişkili 

olarak altın yaldızı ve değişken formu sebebi ile kaotik yapıya sahip organik bir ürün olan 

balı, yaratıcı enerjiye dair bir metafor olarak kullanmıştır (Temkin, 1993, s. 54).

Aksiyonda, şamanın maddesel varlık dünyası ile öte dünya arasında bulunan düalist tavrını 

yansıtan Beuys, şamanın ruhlar ile iletişime geçme eylemini kucağında tuttuğu ölü yaban 

tavşanı ve beraberinde modern büyü malzemesi olarak kullandığı nesneler aracılığı ile 

gerçekleştirmiştir. Yaban tavşanı ile konuştuğu bu eyleminde şamanik ve şiirsel bir dil 

kullanan sanatçı, tümüyle odaklanmış, tıpkı şamanın eylemlerindeki trans haline benzer 

bir durumda bulunmuştur. Olgusal Dünyanın dışında öte dünya olarak adlandırılan alana 

ulaşabilen ruhsal varlıkların dünyevi formunu temsil etmek üzere kullanılan tavşan figürü, 

bir varoluş düzeyinden diğerine özgürce geçmektedir (Serota, 1974; akt. Fineberg, 2014). 

Beuys, burada yaban tavşanını yardımcı bir ruh gibi kullanarak maddesellikten yoksun bir 

alana ulaşmıştır. Bernice Rose’a göre (1993, s. 104) ise toprak ana ile ilişkili olan tavşan, 

yeniden doğmayı ve bununla birlikte vücut bulmayı temsil etmektedir. Beuys’un otobiyog-

rafisinde bir kırılma noktası olan uçak kazası anlatımında, sanatçının kaza öncesinde sahip 

olduğu Alman kimliğinin kazanın ardından yerini batı kültüründen uzak şaman kimliğine bı-

raktığı görülmektedir. Bu olay üzerine sanatçı, kendisini yaban tavşanı ile özdeşleştirmiştir.



497SANAT YAZILARI 47
RANA HÜMEYRA MÜJDE

Şamanın öte dünya ile gerçek ve doğrudan iletişim kurması ancak şamanın hayvan biçimli 

yardımcı ruhu ile mümkün olmaktadır; ritüel sırasında maske kullanan şaman, beden ha-

reketleri ile hayvan taklidi yaparak duyu ötesi bir yapıya bürünmektedir (Eliade, 1999, s. 

121). Aksiyonda insan ve hayvan arasındaki mistik etkileşimin ve şamanik unsurların yanı 

sıra Steiner öğretilerine dair simgesel yaklaşım da açıkça görülmektedir. Şamanizm’deki 

düalist görüşe benzer bir yaklaşıma sahip olan Steiner (2002, s. 33), duyusal dünyanın 

ötesinde duyuüstü bir gerçeklikten söz etmektedir; insanın maddesel dünya ve yaşam ile 

ilgili edindiği tüm bilginin ancak duyuüstü gerçeklik ile yanıtlanabileceğini savunmaktadır. 

Öte yandan Mach ise (1922, s. 266), duyu verilerinin soyutlanması yeni duyusal öğeleri 

meydana getirdiğinden yeni veriyi gerçek olarak kabul etmektedir; ona göre herhangi 

bir soyutlama belirli duyusal elemanların ortaya çıkmasına dayanmaktadır. Beuys’un duyu 

verilerinin işlenmesi ile geçmişte deneyimlediği nesneleri soyutlaması, sanatçının kişisel-

leştirdiği anı nesneleri ile gerçekleştirdiği aksiyonlarında açıkça görülmektedir. Bu soyut-

lamanın bir sonucu olarak kavramlar, duyumların meydana getirdiği yüksek ruhsal hallerdir 

(Tunalı, 2013, s. 25).

Beuys’un tıpkı bir şaman gibi esrime halinde gerçekleştirdiği aksiyonunda kullandığı nes-

neler, sanatçının yaşadığı uçak kazası sonrasında bu olaya dair zihninde yer edinen kav-

ramlardan oluşmaktadır. Beuys, nesnenin niteliksel özellikleriyle değil, kendi yaşam de-

neyimleri bağlamındaki anlamlarıyla ilgilenmiştir (Lange, 1999, s. 131; akt. Dreyer, 2021, 

s. 282). Aksiyonlarında biyografisinde yer alan nesnelerin yanı sıra bedenini de materyal 

olarak kullanmış; sezgisel yaklaşımı ile fenomenal öznesi olduğu anılarını bu yolla belge-

lemiştir. Sanatçının sezgisel yaklaşımı, onun geçmiş anı ve deneyimlerinin yeniden kurgu-

landığı aksiyonlarında açıkça görülmektedir.

Denkel’e göre (2003, s. 41) düşünce, zihinsel bir işleyiş ve beynin yüksek işlevlerine bağlı 

bilinçli etkinlik anlamına gelir. Beuys ise düşüncenin plastik bir süreç olduğuna dair görü-

şü ile düşünceyi temel veya plastik bir basamak olarak betimler (Özgültekin, 1991, s. 22). 

Böylece maddesellikten yoksun ancak plastik bir unsur olarak değerlendirilen düşünce 

kavramı diğer varlık nesneleri ile birlikte yorumlanır. Geleneksel anlamda bilinen heykel 

kavramını Beuys’un sanatında görmek mümkün değildir; sanatçı düşünce ve sesi aksiyona, 

aksiyonu ise heykel nesnesine dönüştürmektedir (Beykal, 1991, s. 18-19). Kişisel miti ile 

düşünce etkinliğini nesneleştirerek bedeninin de bir parçası olduğu eylemlerinde sanatı-

na nesne kıldığı yaşamını, biyografisinde yer alan unsurlar ile yeniden yorumlamaktadır. 

Beuys, şamanik ritüellerdeki fetiş nesneleri gibi kendisini de bir fetiş unsuru haline getirmiş 

ve aksiyonlarında kendisine bir iletişim nesnesi olarak yer vermiştir.

Bir başka açıdan değerlendirilecek olursa, Beuys’un eyleminin merkezinde yer alan tav-

şan, kendisinin de parçası olduğu ülkesinin savaş geçmişine bir işaret olarak okunabilir. 

1945’te, Nazi rejimi döneminde askerler tarafından toplama kampından kaçmaya çalışan 

mahkumları ve Alman olmayan savaş esirlerini yakalamak için Hasenjagd “tavşan avı” ifa-

desi kullanıldığı bilinmektedir (Wegener, 2003). Beuys’un kucağında tuttuğu ölü tavşan, 
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sanatçı adına geçmişe dönük bir yüzleşmenin somut ürünü olarak yorumlanabilir. Sanatçı-

nın aksiyon sırasında alımlayıcıya yansıttığı mırıldanır halde içseli bulmaya dair sofuca tavrı, 

ülke tarihinde öteki olana yönelik av eylemini örtücü bir girişim olarak da değerlendirilebi-

lir. Aynı dönemde Nazi rejimi tarafından ordunun zorlu savaş koşullarına dayanabilmesi ve 

sıcak kalması için Angora Projesi adlı bir program başlatılmıştır. Nazi birliklerinin kıyafetleri 

için kullanılan tavşan kürkü, hükümete ait kimi toplama kamplarında üretilen ve bakımı 

yapılan Angora tavşanlarından sağlanmıştır (Edwards, 2015). Tavşanlar ile mahkumlar ve 

savaş esirleri arasındaki yaşam standartları büyük ölçüde farklılık gösterse de aynı kamp 

sınırları içinde ortak bir alanı paylaşmışlardır. Beuys’un, kucağındaki tavşan ile alımlayıcı-

ların aynı mekanı paylaşmasına müsaade etmemesi ve aksiyon boyunca galeri mekanına 

alınmayan alımlayıcıların aksiyonu perdeleri açılan galeri camından izleyebilmeleri bu bağ-

lamda okunabilir. Tavşan kürkü, birçok farklı kaynağın yanı sıra ısıyı muhafaza eden ve ya-

lıtkan bir tekstil ürünü olan keçe yapımında kaynak olarak kullanılmaktadır. Tüm bu bilgiler 

dahilinde Beuys’un aksiyonunda yer alan diğer elemanlara ek olarak tavşan figürü ile çok 

yönlü bir ilişki kurduğu görülmektedir.

Sonuç

Mach, maddeye ilişkin niteliksel elemanların değişken olgular olduğunu buna karşın özne 

tarafından kavranan dış dünya nesnelerinin bilen özne dahilinde değişkenlik göstermedi-

ğini savunmuştur. Ancak deneyimleyen öznede ortaya çıkan nesne tasarımı öznel oldu-

ğundan, bir diğeri tarafından aynı şekilde deneyimlenmesi mümkün değildir. Mach’ın du-

yuları temel alan ve varlık alanındaki tüm maddelerin duyular tarafından meydana getirilen 

subjektif öğeler olduğuna dair görüşü ile Beuys’un deneyimleri sonucu kişiselleştirdiği ve 

sembolik bir dile dönüştürdüğü anı nesnelerinin subjektif yorumu birbirleri ile doğrudan 

ilişkilidir. Her iki yaklaşım da maddenin nesnel gerçekliğinin üzerini örterek duyusal verileri 

ve buna bağlı olarak kişisel deneyimleri maddeyi tanımlama ve anlamlandırmada belirleyi-

ci bir unsur olarak değerlendirmiştir. 

İki farklı bağlamda ele alınabilen varlık, bu bağlamlardan birinde öznenin dışında duyu 

verilerinden bağımsız bir gerçeklik iken diğer bağlamda bilinç etkinliklerine bağlı subjektif 

bir olgudur. Dış dünya nesnelerinin objektif gerçekliğini reddetmeyen, aynı zamanda bu 

nesnelerin özne tarafından algılanan ve anlamlandırılan fenomenal nesneler olduğunu 

kabul eden Beuys, şamanların benimsediği gibi düalist bir tavır sergilemiştir. Şaman ritüel-

lerinden beslenen sanatçının sezgisel yaklaşımı Mach felsefesi ile örtüşmemektedir; Beuys, 

tıpkı Mach gibi dış dünyanın salt maddesel gerçekliğini öznel bir alanda değerlendirmiş 

ancak aksiyonunda Şamanizm’in geniş yer bulması varlık alanını oluşturan nesneleri mistik 

bir bağlamda yorumlamaya müsait kılmıştır.

Öznel tasarım nesneleri, duyu verileri ile algılanmakta ve deneyimler ile kişiselleşmekte-

dir. Duyu elemanlarından bağımsız bir nesne tasarımı mümkün olmadığı gibi doğrudan 

duyu verileri ile ilişkili olarak algıdan yoksun bir özneden de söz edilemez. Bu bağlamda 
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Beuys’un, açıkça maddesel gerçekliğe sahip varlık nesnelerini deneyimleri doğrultusunda 

öznelleştirdiği görülmektedir. Beuys’un sanat eylemi, sanatçı olan özne ve sanat ürünü 

olan nesne arasındaki ilişkinin bir sonucudur. Bu doğrultuda aksiyonun temelde bir nesne 

yorumuna dayandığı söylenebilir. Sanatçı, deneyimlerinden elde ettiği duyu verileri ile 

sonraki yaşamında bu deneyimden kalan duyumlar aracılığıyla eylemlerini gerçekleştirmiş; 

sanatçının düalist kimliği nesneye kendi gerçekliğini aktarmasına imkan tanımıştır. Ben 

dünyası ve maddesel dünya ikiliğine karşı Beuys, bu iki alanı ortak bir dile indirgemiştir.
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Öz: Geleneksel Karagöz oyunlarının en önemli malzemeleri tasvir, perde, meşale, mum, tef, 

nâreke gibi araç ve gereçlerdir. Bu teknik araç ve gereçler, hem Karagöz oyununun felsefî ve 

tasavvufi manasını ortaya koyar hem de Karagöz sanatçısı hayalî ile seyirci arasındaki ilişki ze-

minini hazırlar. Ayrıca oyunun atmosferini yaratır, oyunun hikâyesini ve müziklerini seyirciye ak-

tarır. Bu makalede geleneksel ve günümüz Karagöz oyunlarında teknik araç ve gereçlerin kul-

lanımı irdelenecektir. Geleneksel Karagöz oyunlarında tasvir, perde, göstermelik, müzik, ışık gibi 

teknik araç ve gereçlerin nasıl kullanıldığı üzerinde durulacaktır. Makalenin ek bölümünde ise 

Bursa Karagöz Müzesinde on beş yıldır hayalî olarak çalışan Osman Ezgi ile günümüz Karagöz 

oyunlarında kullanılan tasvir, perde, göstermelik, müzik, ışık gibi teknik araç ve gereçler hak-

kında yapılan mülakat yer almaktadır. Makalenin amacı, geleneksel Karagöz oyunlarının gü-

nümüzde nasıl temsil edildiğini araştırmak ve günümüz Karagöz oyunlarında kullanılan tasvir, 

perde, göstermelik, müzik, ışık gibi teknik araç ve gereçlerin gelenekle ilişkisini tespit etmektir.     
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Abstract: The most important materials of traditional Karagoz plays are tools and equipment such 

as depictions, acts, torches, candles, tambourines. These devices reveal both the philosophical and 

mystical meanings of the Karagoz play and lay the groundwork for the relatioship between the Karagoz 

artist and the audience. In this article, the use of technical tools and equipment in traditional and 

today’s Karagoz plays will be examined. In the first and second parts of the article, it will be focused 

on how technical tools and equipment such as depictions, acts, showpieces, music and light are used 

in traditional Karagoz plays. In the third part of the article, the interview with Osman Ezgi, who has 

been working as a Hayalî in Bursa Karagoz Museum for fifteen years, gives important insights about the 

technical tools and equipment used in today’s Karagoz plays. 

Keywords: Karagoz, Image, Act, Act Gazelle, Shadow Play.
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Giriş

Geleneksel Karagöz oyunlarının kaynağı biri Çin, biri Türk kökenli olmak üzere iki efsaneye 

dayanır. Çin kökenli efsaneye göre İmparator Wu (MÖ II. yy.), karısının ölümünün ardından 

büyük bir üzüntüye kapılır. Bunun üzerine zamanın ünlü bir Çin sanatkârı, ölen kraliçeye 

benzer bir kadını, beyaz bir perde arkasından geçirir ve kadının hayalini bu perdeye dü-

şürür. Hükümdara bu hayalin, ölen kraliçenin ruhu olduğunu söyleyerek onu avutur. Bu 

buluş, Çin medeniyetinde gölge oyunu denilen oyunun doğup gelişmesini sağlar.

Geleneksel Karagöz oyunlarının kaynağına ilişkin Türk kökenli efsaneye göre ise Karagöz 

ve Hacivat, Bursa’da Sultan Orhan’ın yaptırdığı cami inşaatında çalışan iki işçidir. Bu iki işçi, 

cami inşaatı sırasında o kadar komik hikâyeler anlatırlarmış ki öteki işçiler, onları dinlemek-

ten işlerini yürütemezlermiş. Sultan Orhan, cami inşaatının bir türlü ilerlemediğine dikkat 

eder ve bunun sebebini öğrendiğinde öfkelenerek Karagöz’le Hacivat’ın idamlarını emre-

der. Fakat idamın gerçekleşmesinin ardından Sultan Orhan, büyük bir üzüntü ve pişman-

lık duyar. Bunun üzerine Şeyh Küşteri isimli bir sanatkâr, padişahın üzüntüsünü gidermek 

amacıyla Karagöz’le Hacivat’ın hayallerini beyaz perdeye aksettirerek hükümdarı avutur 

ve Karagöz gölge oyununun doğmasına vesile olur. Bu nedenle Karagöz oyununun beyaz 

perdeden oluşan sahnesine, Şeyh Küşteri Meydanı denir (Sevilen, 1969, s. 2).

Geleneksel Karagöz oyunları, eski Şark medeniyetinin ürünleridir. İnsan hayalinin beyaz bir 

perdeye aksettirilişinin hikâyesini anlatır. Hayal ve gölge oyunudur, kaybedilen insanların 

yasını tutarken bir perdeden yansıyan gölgelerle avunan beşerin halini sergiler. Hayat ve 

ölüm arasındaki gerçekliği temsil eder. Geleneksel Karagöz oyunlarında kullanılan perde, 

tasvir, meşale, tef, nâreke gibi teknik araç ve gereçler; oyunun felsefî ve sosyolojik arka 

planını yansıtır.

Bu makalede geleneksel ve günümüz Karagöz oyunlarında teknik araç ve gereçlerin kulla-

nımı irdelenecektir. Geleneksel Karagöz oyunlarında tasvir, perde, göstermelik, müzik, ışık 

gibi teknik araç ve gereçlerin nasıl kullanıldığı incelenecektir. Makalenin ek bölümünde 

ise Bursa Karagöz Müzesinde on beş yıldır hayalî olarak çalışan Osman Ezgi ile günü-

müz Karagöz oyunlarında kullanılan tasvir, perde, göstermelik, müzik, ışık gibi teknik araç 

ve gereçler hakkında yapılan mülakat yer almaktadır. Bu mülakat ile geleneksel Karagöz 

oyunlarının günümüzde nasıl uygulandığı bir örnekle gösterilmeye çalışılmıştır. Makalede 

Araştırma ve Yayın Etiğine uyulmuştur. 

Geleneksel Karagöz Oyunlarında Teknik Araç ve Gereçler: Tasvir, Perde ve 

Meşale

Geleneksel Karagöz oyunlarının kaynağı ile ilgili anlatılan İmparator Wu zamanına ait Çin 

kökenli ve Sultan Orhan zamanına ait Türk kökenli iki rivayet hakkında yazılı bir belgeye 

ulaşılamamıştır. Gölge oyunlarının kaynağının Çin’den, Hint’ten, Cava’dan geldiği söylene-

gelse de yazılı kaynaklar bu konuda Mısır’ı işaret etmektedir.
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Görsel 1. Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi, Karagöz Oynatırken (Kişisel Arşiv, 2021).

Yazılı kaynaklara göre Karagöz gölge oyununun Osmanlı ülkesine girişi 16. yüzyılda ger-

çekleşmiştir. Karagöz’ün Mısır’dan Memlük sanatçıları aracılığıyla geldiğini gösteren belge-

ler bulunmaktadır. Bu kaynakların en önemlileri arasında İbn İyâs’ın “Bedâ’i’u’z-Zühûr” adlı 

Mısır tarihi sayılmaktadır. Mısır’da gölge oyununun geçmişinin 11. yüzyıla kadar uzandığı 

bilinmektedir (And, 2001, s. 401). Geleneksel Karagöz oyunları hem Hint hem Çin hem 

Mısır hem Türk hem de İslâm kültürünün özelliklerini taşımaktadır. Karagöz sanatı, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda asırlarca temsil edilmiştir.

Karagöz, hayalî veya hayalbaz denilen tek sanatçının gösterisidir ancak Karagöz ustasının 

yardımcıları da vardır (Görsel 1). Çırak; perdenin hazırlanmasına yardım eder, oynanacak 

fasıl’ın görüntülerini seçip sıraya koyar. Çırak aynı zamanda ustanın öğrencisidir. Karagöz 

oyununda, çırağın da yardımcısı bulunur. Çırağın yardımcısına sandıkkâr denilir. Sandıkkâr, 

oyun takımıyla görevlidir. İyi bir hayal takımında her oyunun ayrı kıyafette tasvirleri; Lazları, 

Rumelilileri, Beberuhileri, Tiryakileri vardır (Sevin, 1968, s. 52). Ayrıca Karagöz oyunlarında 

şarkıları, türküleri okuyan yardak adı verilen kişiler de yer alır. Karagöz oyununda tef çalan 

kişiye ise dayrezen adı verilir. Karagöz lügatında tefe dayre, zile ise hatem denilmektedir 

(And, 1977, s. 290).

Karagöz’ün en önemli malzemesi tasvirdir. Tasvir denilen görüntüler; kalın derilerden, özel-

likle deve derisinden yapılmaktadır (Görsel 1). Karagöz tasvirleri; dana, sığır, manda deri-

sinden ve düve derisinden elde edilir. Ayrıca ışık geçiren pürtüklü Ali Kurna kâğıdından 

yapılır. Kol, boyun ve karın altı çıkarıldıktan sonra bir deriden otuz-kırk tasvir yapıldığı olur. 

Derinin saydamlaştırmaya yatkın ve sıcağa dayanıklı olması, eğilip bükülebilmesi tasvir ya-

pımını kolaylaştırır. Deri, işlemeden önce çeşitli aşamalardan geçirilir. Temmuz ve ağustos 

aylarında derinin kurutulması sağlanır ve güneşte tüyleri çıkarılır. Deri, kepekli suda bırakı-

larak hamlatılır, bir camla kazınır. Bu aşamadan sonra derinin üzerine kalıp yerleştirilir ve 
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kalemle görüntünün resmi çizilir, ardından deri, nevrekân adı verilen sivri uçlu bir bıçakla 

daha önce belirlenen çizgilerden kesilir, zımpara ile temizlenir ve deriye delik yapılır. De-

riyi renklendirmek için kök boyalar ya da çini mürekkepleri kullanılır. Kiriş, kursak, tel veya 

naylon ip aracılığıyla oynak, eklemli parçalar birbirine bağlanır (And, 1977, s. 289).

Geleneksel Karagöz oyunlarında perdenin boyutları önceleri 2 m x 2,5 olarak ayarlanırken 

daha sonraları 1.10 x 0.80 olarak hazırlanmıştır. Perde kıyıları çiçekli bir bezden, ayna adı 

verilen beyazı mermerşahi patiskadan hazırlanır. Perdenin arkasında ve tabanında bir raf 

yer alır. Perdenin çerçevesine iplerle tutturulmuş olan bu rafa peş tahtası (veya destgâh) 

adı verilir. Perdeyi ve görüntüleri aydınlatan meşale, rafa koyulur. Meşale bir çanak içine 

pamuk ipliğinden yapılmış dört parmak kalınlığında fitil; zeytin, susam veya bezir yağı ile 

yakılarak oyun için hazırlanır. Meşalenin fazla kızıp parlamasını engellemek amacıyla ara-

lıklı olarak yağın içerisine bir zincir daldırılır. Çeşitli biçimlerde hazırlanan meşale, mumlar-

la da yakılabilir. Gürgen ağacından altmış santim boyunda kesilen değnekler Uzun Çarşı’da 

hazırlanır. Değneğin ucu ıslatılarak ya da erimiş muma sokularak görüntünün deliğine iyice 

yerleşmesi sağlanır (And, 1977, s. 290).

Perde, mumlarla aydınlatılırken üzerinde sıralı delikler bulunan peş tahtası kullanılır. Peş 

tahtası üzerindeki deliklere hayal ağacı adı verilen çatal sopalar sokulur. Bu tahta ve sopa-

lar, perdede ikiden fazla tasvir bulunduğu zaman, kımıldamadan duran görüntülere destek 

olması için kullanılırdı. Hayalî, göğüs düzeyinde bulunan sopaya bastırır ve görüntünün 

perdeye yapışmasına yol açardı. Tasvirleri oynatmak beceri gerektirirdi. Hayalîler, değnek-

leri kullanmaya el peşrevi adını vermişlerdir. Çoğunlukla tasvirleri, yatay ve perdeye dik açı 

yapan çubuklarla oynatmışlardır. Geleneksel Karagöz oyunlarında hayalîler, çubukları yatay 

kullandıkları için tasvirler tek yönlü hareket eder. Tasvirler geriye dönemediği için perdede 

geri geri gider. Kimi oyunlarda fırdöndü adı verilen bir dönerlik aracılığıyla tasvirin dönmesi 

sağlanmıştır. Bu tekniğe, Çin gölge oyunlarında rastlanır. Tasvirlerin sırtında bulunan küçük 

bir yuvaya, ucunda bir tel bulunan çubuk sokularak tasvirin kendi ekseninde bir menteşe 

gibi dönmesi sağlanır (And, 1985, s. 330-331).

Kimi hayalîler birçok sopayı aynı anda hareket ettirebilir. Sopaların uçları sivridir. Hayalî, 

değnekleri karıştırmamak için tasvirlerin baş harflerini sopanın üzerine kazır. Karagöz tas-

virlerinin hareketleri, tasviri oynatan değneğin takıldığı deliğin değişmesiyle sınırlıdır. Bazı 

tasvirlerin eklem yerleri olur. Çelebi, Laz, Kekeme gibi tasvirlerin boynundan eklem yer-

leri vardır. Beberuhi, Çerkez gibi hiç eklem yeri olmayan tasvirler de bulunmaktadır (And, 

1970, s. 52). Eklem yerleri tasvirlerin kişilik ve fiziksel özelliklerine göre ayarlanır.

Tasvirlerin boyanmasında kimyasal, ekolin ya da kök boyalar kullanılır. Boya tercih ederken 

boyanın renklerinin canlı olması ve solmaması önem taşır. Boyama sırasında öncelikle ten 

rengi olan parçalar boyanır. Ardından tasvirin üzerindeki giysiler, çiçekler, süsler, aksesu-

arlar boyanır ve tasvirin kaş, göz, ağız gibi kenar çizgileri belirginleştirilir. Deri tasvirlerinin 

her iki yüzü de boyanarak hazırlanır (Eken, 2020, s. 50).



506 GELENEKSEL VE GÜNÜMÜZ KARAGÖZ OYUNLARINDA TEKNİK ARAÇ VE GEREÇLERİN KULLANIMI
DOKTORA ÖĞRENCİSİ ÖMER SAĞLAM / SANAT YAZILARI, 2022; (47): 501-518

Karagöz’ün kıyafetinde kırmızı renk ağırlıktadır. Karagöz tasvirlerinde, Karagöz’ün diz ka-

paklarının altına kadar olan bölümü mavi renklidir. Karagöz’ün başına taktığı ışkırlak da 

kırmızı renkli olur. Hacivat’ın kıyafetinde hâkim renk yeşildir. Hacivat’ın elbisesi ve başındaki 

börkünün rengi yeşil tonlarındadır. Hacivat’ın elbisesinin süsleri genellikle kırmızı ve sarı 

renk olur (Pay, 2012, s. 10). Karagöz ve Hacivat’ın kıyafeti onların kişilik vasıflarını temsil 

eder, genellikle değişikliğe uğramaz. Oyundaki diğer tiplerin kıyafetleri de devrin yaşam 

stilini, kişilerin etnik ve yöresel özelliklerini yansıtır.

Hacivat’ın takma adı, Hacı İvaz’dır. Yeşil renk, hacı alâmeti olarak kabul edilir. Hacivat’ın 

elbisesinin yeşil olması da onun takma adı ile ilişkilidir. Karagöz’ün başındaki ışkırlak; soy-

tarıların, hokkabazların giydiği kalensöve’ye benzer. Karagöz hayrete düştüğünde ya da 

kızdığında ışkırlak başından düşer. Kavukların yerlerde yuvarlanması komedi unsuru yaratır 

(Sevin, 1968, s. 40-41). Karagöz oyunları hem güldürüyü hem de sosyal eleştiriyi açığa 

çıkarır.

Karagöz tasvirleri; Osmanlı toplumundaki tipleri simgeler, canlı olduğu yanılsamasını ya-

ratmayarak durağan ve değişmez tip özellikleri gösterir. Belli durumlarda bildik tepkileri 

verirler. Büyüme, yaşlanma gibi zamansal faktörlerden etkilenmezler. Tasviri oynatılan her 

tip belli davranışları sürekli yineler, bireysel ayrılıklar taşımaz. Tasvirlerin yansıttığı tipin, 

giyim kuşam özellikleri o tipin toplumsal sınıfını, kültürünü, yaşam tarzını ortaya koyar. 

Tasvir, sarhoş tipini yansıtıyorsa tasvirin elinde bir içki şişesi olur. Örneğin; Tuzsuz’un elinde 

bıçak, Tiryaki’nin elinde afyon çubuğu, Kastamonulunun elinde balta, Laz’ın elinde kemen-

çe vardır. Tasvirler; yansıttığı tiplerin yöresel özelliklerini, alışkanlıklarını, eğitim durumunu 

ve ekonomik şartlarını gösterir (And, 1977, s. 291).

Karagöz tasvirlerinin her birinin temsil ettiği tipe göre ayrı, müzik ve dans özellikleri bulu-

nur. Hayalî, tasviri perdeye taşırken çalınan ezgiden, kullanılan müzik aletinden, söylenen 

şarkıdan seyirci hangi tasvirin perdeye çıkmak üzere olduğunu anlar. Laz kemençe çalar, 

nâreke ve tefin sesi Hacivat’ın gelişini haber verir. Kayserili kaşık oyunu, Rumelili sirto, Ka-

radenizli horon oynayarak yöresel özelliklerini sergiler. Oyun esnasında okunan semailer, 

gazeller; Şeyh Küşterî Meydanı’nın, perdenin, tasavvufun önemini dile getirir.

Bununla beraber geleneksel Karagöz oyunlarının mukaddime bölümünde okunan perde 

gazeli Karagöz gölge oyunu perdesinin felsefesini ortaya koymaktadır. Ayrıca oyunda kul-

lanılan göstermelik, nâreke, tef gibi unsurlar perde ile seyirci arasındaki atmosferi ve ger-

çekliği yaratmaktadır.

Geleneksel Karagöz Oyunlarında Teknik Araç ve Gereçler: Perde Gazeli ve 

Müzik

Geleneksel Karagöz oyunları; mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş adı verilen dört bölüm-

den oluşur. Mukaddime bölümünde göstermelik kullanılır ve göstermelik’in kaldırılmasının 

ardından semai ve perde gazeli okunur (Görsel 2). Karagöz oyunun mukaddime bölümünde 
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boş perdeye oyunun konusuyla ilgili olan ya da ilgisi olmayan, göstermelik adı verilen bir 

görüntü konulur. Göstermelikler; saksıda limon ağacı, vakvak ağacı, gemi, dağ, köşk gibi 

görüntülerden oluşur (Görsel 2). 

Görsel 2. Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi’nin Karagöz Oyunu ve Göstermelik (Kişisel Arşiv, 2021).

Geleneksel Karagöz oyunlarında göstermelikler; oyunun atmosferini oluşturur, seyirciyi 

oyunun gerçeğine hazırlar, onu oyunun yanılsama havasına sokar, seyircide merak uyan-

dırır. Bir ucuna gerilmiş sigara kâğıdı bağlanan ve nâreke adı verilen bir kamış düdüğün 

cırtlak sesinin işitilmesiyle göstermelik kaldırılır. Göstermelik’in kaldırılmasının ardından 

seyirciye göre perdenin solundan, tefin tartımına uygun hareketlerle Hacivat gelerek bir 

semai okur. Semailer; dügâh, ferahnâk, isfahan, tahir buselik, yegâh, rast, nihâvend gibi 

makamlarda okunur. Bu sırada Hacivat, müziğin tartımına uygun olarak başını sallar. Sema-

inin bitişinin ardından Hacivat “Off…. Hay Hak!” diyerek bir perde gazeli söylemeye başlar 

(And, 1977, s. 273). Perde gazelinde, Karagöz oyununun tasavvufî manası seyirciye aktarılır:

Seyreden ahbablara işve-nümâdır perdemiz

Hem verir rûha gıdâ câna safâdır perdemiz

Ârifâne hep hayâlât-ı cihanı gösterir

Gûyiyâ âyîne-i ibret-nümâdır perdemiz

Kim görürse ne aceb meftûnıdur ez cân ü dil

Var ise bir dilber-i mâh-ı likâdır perdemiz

Gösterir çeşm-i siyah ile Hacı Ayvâz’a şekl

Vere dikkatle bakana hoş-edâdır perdemiz

Eylemiş bu hayme-i dünyâya Şeyh-i Küşterî

Hem zalîl-ü hem halîl ibret-nümâdır perdemiz (And, 1985, s. 313).
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Perde gazelinde, Karagöz oyununun kurucusunun Şeyh Küşterî olduğu seyirciye anlatılır. 

Padişah övülür, ona dua edilir ve perdenin felsefî anlamı, dünyanın gelip geçiciliği, ölümün 

yakınlığı, dünyanın bir oyun yeri olduğu üzerinde durulur. Ayrıca bazı teknik bilgiler verilir:

Perde gazeli sufi düşüncenin bir modelidir. Oyunun akışından bağımsız bir giriştir. Se-
yirciyi manevi deneyime hazırlamak için mistik bir atmosfer yaratır. Tasavvuftaki önemi 
mistik elemanları ve akli öğeleri birleştirmesinden gelir. Dinleyiciye oyunun önemsiz 
bir eğlence olmadığını, ahlaki bir öğreti olduğunu bildirir. Perde gazelini okuyan Haci-
vat gazelin sonunda Allah’a verdikleri için şükreder, sultanın korunması için dua eder, 
şeytana söver ve Karagöz’ü çağırır (Judetz, 1981, s. 15-23).

Karagöz perdesinde, perdedeki güzellikler Tanrı’nın yarattığı biçimleri simgeler. Perde, tan-

rısal gücün, güzelliğin ve gerçeğin görünmesine aracı olur. Dünyanın yaratılışının başlan-

gıcını, evrenin varlığını anlatır. Perdedeki her hareket Tanrı’dan gelir. Karagöz perdesinin 

amacı; perdenin arkasındaki gerçekleri, görünmeyeni göstermektir. Perde, seyircinin, asıl 

oynatanı ve oynayanı ayırt etmesini sağlar. Karagöz perdesinin manasını çözemeyenler için 

perde boş bir alan sayılır (And, 1977, s. 273).

Perde gazelinin okunmasından sonra Hacivat, secîli bir şekilde yakarır ve meşhur şair-

lerden bir beyit söyler. Ardından arzu ettiği özellikleri sayarak kendisine kafa dengi bir 

arkadaş arar. Bundan sonra Karagöz, seyirciye göre perdenin sağından gelerek Hacivat ile 

dövüşür. Dövüş esnasında Hacivat kaçarken Karagöz yere uzanır ve secîli bir şekilde Haci-

vat’a saydırır. Arapça ve Farsça kelimelerden, gelişigüzel sözlerden oluşan bir tekerleme 

söyler. Bu bölümde ayrıca kedi, fare gibi hayvanlarla bir ön oyun da oynanır ve ardından 

muhavere bölümüne geçilir. Muhavere genel olarak Karagöz ve Hacivat arasında geçer. 

Salt söz oyunlarına dayanan muhaverede olaylar dizisi yer almaz. Bu bölümde Hacivat ve 

Karagöz’ün kişilikleri ortaya koyulur (And, 1970, s. 53-54).

Muhavereleri fasıl bölümü izler. Fasıl bölümünde oyunun kendisi sergilenir. Karagöz, Ha-

civat ve oyunun diğer kişileri bir konu etrafında, bir olaylar dizisinin içinde perdede sey-

redilir. Oyun hem güldürür hem düşündürür. Fasıl’ın ardından kısa bir bitiş bölümü gelir, 

Karagöz oyununun bittiği seyirciye haber verilerek oyundaki kusurlar için özür dilenir.

Geleneksel Karagöz oyunlarında; klasik Türk musikisi ve halk musikisinin çeşitli formları, 

makamları, şarkıları kullanılmıştır. Genel olarak gazel, semai ve hayal şarkılarından olu-

şan üç form bulunmaktadır. Musiki esnasında çok çeşitli çalgılar oyunu renklendirmiştir. 

Karagöz oyunu sırasında kanun, ud, zurna, tef, zilli maşa, nakkare gibi Türk sanat müziği 

çalgılarına; Karadeniz kemençesi, davul, zurna, kabak, tulum gibi halk müziği çalgılarına yer 

verilmiştir (Çolakoğlu, 2006, s. 549). Geleneksel Karagöz oyunlarının güldürücü ve felsefî 

özellikleri de musiki aracılığıyla seyirciye aktarılmıştır. Musiki, Karagöz oyunlarının mihenk 

taşıdır: “Karagöz musikisi; kâr ve bestesi ile, ağırsemaisi ve yürük semaisi ile, peşrev ve saz 

semaisi ile, oyun havaları ve köçekleri ile türkü ve şarkıları ile yani bütün form çeşitleri 

ile âdeta bir musiki meşheri hâlinde oyunun vazgeçilmez bir unsuru olmaktadır.” (Üngör, 

2013, s. 93)
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Musiki; Karagöz’ün dünyasını, toplumsal-sosyolojik yapısını temsil eder: “Zira, genellikle 

‘güldürü’ ve ‘felsefe’ üzerine kurulu metinler, ona uygun olarak mizahî ve vakur karakterli 

besteler ile bir özel musiki türü yaratmıştır.” (Üngör, 2013, s. 92) Karagöz oyunlarında 

musiki ve güldürü unsurları iç içe geçmiştir. Karagöz oyunları; dansları, çalgıları, gazelleri, 

şiirleri, taşlamaları ve gülünç özellikleriyle bir bütün oluşturur.

Bununla birlikte geleneksel Karagöz oyunlarının üç temel niteliği güldürücülüğü; toplum-

sal,   siyasal taşlamacılığı; açık saçıklığıdır (And, 1977, s. 327). Geleneksel Karagöz oyunla-

rında Karagöz-Hacivat karşıtlığı, toplumsal durumu ortaya çıkarır. Gölge oyunundaki Kara-

göz-Hacivat gibi merkezdeki kişiler hakkında Yavuz Pekman şöyle der:

Geleneksel tiyatro türlerinin hemen hepsinde, temel karşıtlık karşılıklı söyleşen iki ek-
sen kişi arasında ortaya çıkar. Aslında, (Karagöz-Hacivat, Kavuklu-Pişekar, İbiş-Efendi) 
eksen kişiler, toplumdaki bazı temel çatışmaları ortaya çıkaran birer figürden, top-
lumsal yaşamın içindeki pek çok olgu ya da soruna karşı alınan tutum ya da davranış 
biçimlerini ortaya çıkartan ve halkın belli kesimlerini örnekleyen birer tipten başkası 
değildir (2012, s. 38).

Geleneksel Karagöz oyunları; toplumsal düzeni, Osmanlı toplumundaki etnik yapıyı, saray 

ile halk arasındaki ikiliği, cemaat kültürünün özelliklerini, siyasi hadiseleri ve daha pek çok 

ekonomik ve sosyal durumu sergiler. Günümüzde Karagöz oyunlarının çerçevesi giderek 

daralmaktadır ve Karagöz oyunları daha çok çocuk oyunlarına dönüşmektedir. Ayrıca ha-

yalîler, Karagöz sanatçıları giderek azalmaktadır. Bu bağlamda günümüzde Karagöz oyun-

ları üzerinde daha fazla akademik ve kültürel çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. 

Ünver Oral şöyle der: “Artık gazetelerimizin Ramazan eklerinde veya sayfalarında, mizah 

dergilerinde ve televizyon kanallarında bile Karagöz giderek kaybolmaktadır.” (2002, s. 9) 

Günden güne Oral’ın sözlerinin haklılığı ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde Karagöz oyunlarının çerçevesi daralmış olsa da Karagöz sanatı, ender kalan 

Karagöz sanatçıları tarafından yaşatılmaya devam etmektedir. Geleneksel Karagöz oyun-

larının pek çok özelliği günümüz Karagöz oyunlarında da sürdürülürken kimi özellikleri 

değişmiş ya da ortadan kalkmıştır. Günümüz Karagöz oyunları, geleneksel Karagöz oyun-

larındaki gibi mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş adı verilen dört bölüme ayrılır. Ancak 

oyunların içeriği, kurgusu, olay örgüsü, toplumsal-siyasal yönü değişikliklere uğramıştır. 

Ayrıca tasvir yapımı ve perde kullanımı geleneksel Karagöz oyunlarıyla benzerlik göste-

rirken perdenin arkasındaki ışık kullanımı, müzik ve ses araçlarının özellikleri teknolojik 

gelişmelerle farklı bir noktaya taşınmıştır.

Geleneksel Karagöz oyunları ile günümüz Karagöz oyunlarındaki ilişkiyi ve teknik, araç 

gereçlerin benzerlik ve farklılıklarını incelemek amacıyla Bursa Karagöz Müzesinde on beş 

yıldır hayalî olarak görev yapan Osman Ezgi ile 27. 02. 2022 tarihinde bir mülakat yapıl-

mıştır (Görsel 3). Mülakatın amacı araştırmaya güncel bir model oluşturmaktır.
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Ek: Hayalî Osman Ezgi ile Günümüz Karagöz Oyunlarında Teknik Araç ve 

Gereçlerin Kullanımı Üzerine Bir Mülakat

1) Soru: Sayın Osman Ezgi, Bursa Karagöz Müzesinde hayalî olarak on beş yıldır mes-

leğinizi icra etmektesiniz. Geleneksel Türk tiyatrosunun mihenk taşı olan Karagöz gölge 

oyunlarının, günümüzde aldığı şekil üzerinden düşünecek olursak yaptığınız sanatı nasıl 

tanımlarsınız?

Cevap: Yaptığım sanatı tam olarak tek başına bir film yapmak diye tanımlayabilirim. Bu 

sanata; yazarın, yönetmenin, oyuncunun sesçinin, ışıkçının aynı kişi olduğu, temelde tek 

bir amacı olan, hikâye anlatıcılığına dayanan bir bilim diyebiliriz. Genel olarak işimiz, hayal 

kurup bunları Karagöz aracılığıyla insanlara iletmek.

Görsel 3. Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi’nin Karagöz Oyununda Işık Kullanımı (Kişisel Arşiv, 2021).

2) Soru: Geleneksel Karagöz oyunları, hayalî veya hayalbaz denilen tek sanatçının gösteri-

sidir ancak Karagöz oyunlarında ustanın çırağı, çırağın da sandıkkâr adı verilen yardımcısı 

bulunurdu. Çırak; perdenin hazırlanmasına yardım eder, oynanacak fasıl’ın görüntülerini 

seçip sıraya koyardı. Sandıkkâr, oyun takımıyla görevliydi. Ayrıca oyunlarda şarkıları, türkü-

leri okuyan yardak adı verilen kişiler de yer alırdı. Günümüz Karagöz oyunlarını sergilerken 

siz nasıl bir yöntem izliyorsunuz, yardımcılarınız var mı varsa onların görevleri neler?

Cevap: Günümüzde maalesef, sürekli olarak yanında çırak bulundurmak çok da kolay olmu-

yor. Oyunlarımızı tasarlarken genelde tek başımıza nasıl oynatabilirsek öyle kurguluyoruz 

oyunun yapısını (Görsel 3). Çırak bulunduğu zaman da çırağın görevi oyundaki müziklerdir. 

Çırak; tef, nâreke ve başka herhangi bir müzik varsa onları çalar. Sırası gelen, sahneye çı-

kacak olan karakteri, ustasına verir ya da sahnede birden fazla karakter oynuyorsa onları 

ustasıyla birlikte tutar. Genel olarak çırağın ve yardağın görevleri bunlardır.
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3) Soru: Geleneksel Karagöz oyunlarının en önemli teknik araç ve gereçleri; çoğunlukla 

düve derisinden yapılmış tasvirler, ayna adı verilen beyazı mermerşahi patiskadan hazırla-

nan perde ve perdenin arkasında peş tahtası adı verilen rafta bulunan perdeyi ve görün-

tüleri aydınlatan meşale idi. Geleneksel Karagöz oyunları ile karşılaştırdığınızda günümüz 

Karagöz oyunlarını sergilerken kullandığınız teknik araç ve gereçlerde ne gibi benzerlikler 

ve farklılıklar bulunmaktadır?

Cevap: Geleneksel oyunlarda kullanılan teknik araç gereçlerle, günümüzde kullanılan 

araç gereçler arasında çok fazla bir fark yok açıkçası. Bunun nedeni de hâlâ aynı şekilde 

mermerşahi kumaş kullanılıyor. Yine aynı şekilde, biz tasvirlerimizi dana, düve derisinden 

yapıyoruz (Görsel 3). Aynı şekilde işleyip boyuyoruz. Sadece perde arkasında kandil ya da 

mum yerine elektronik ışıklar kullanılıyor (Görsel 4). Onun dışında teknik olarak çok fazla 

bir değişim olmadı.

Görsel 4. Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi’nin Karagöz Oyununda Işık ve Tasvir (Kişisel Arşiv, 2021).

4) Soru: Geleneksel Karagöz oyunlarında meşale; bir çanak içine pamuk ipliğinden yapılmış 

dört parmak kalınlığında fitil; zeytin, susam veya bezir yağı ile yakılarak oyun için hazırlanır-

dı. Meşalenin fazla kızıp parlamasını engellemek amacıyla aralıklı olarak yağın içerisine bir 

zincir daldırılırdı. Çeşitli biçimlerde hazırlanan meşale, mumlarla da yakılabilirdi. Gürgen 

ağacından kesilen değneğin ucu ıslatılarak ya da erimiş muma sokularak görüntünün deli-

ğine iyice yerleşmesi sağlanırdı. Geleneksel Karagöz oyunlarına kıyasla günümüz Karagöz 

oyunlarını sergilerken kullandığınız ışık kaynaklarının, teknolojinin avantajları ve dezavan-

tajları nelerdir?

Cevap: Günümüzde tabi ki artık led ampuller kullanıyoruz. Açıkçası hiçbir dezavantajı yok, 

bize daha fazla avantaj sağlıyor çünkü led ampul kullandığımız için bunun önüne farklı 

renkli kâğıtlar koyarak ışıkları bir yandan değiştirebiliyoruz ya da farklı ampuller kullana-
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rak oyunda kullandığımız perdedeki atmosferi değiştirebiliyoruz (Görsel 4). Bir de artık 

ses sistemleri olarak daha iyi mikrofonlar, sesi daha iyi alabileceğimiz sistemler kullanıyo-

ruz. Bunlar da bize daha fazla avantaj sağlıyor. Daha büyük salonlarda oynarken özellikle 

sesimizin daha az yoruluyor. Ancak şöyle bir dezavantajdan bahsedebiliriz, Karagöz’ü ne 

kadar dijitale yakın yani robotik olarak oynatırsanız çok fazla teknolojiden faydalanırsanız 

oyunun samimiyeti, seyirciyle olan diyaloğu o kadar azalıyor. Şunu da söylemek mümkün; 

Karagöz’ü ne kadar büyük salonda oynarsanız, seyircinin etkisini o kadar daha az hissedi-

yorsunuz. Ses sistemlerini ne kadar basitleştirirseniz seyirciye, o kadar samimiyet geçiyor.

5) Soru: Karagöz oyununun mukaddime bölümünde boş perdeye çoğunlukla oyunun konu-

suyla ilgisi olmayan göstermelik adı verilen; saksıda limon ağacı, vakvak ağacı, gemi, deniz-

kızı, çalgıcı, köşk gibi bir görüntü konulurdu. Göstermelikler; oyunun atmosferini oluşturur, 

seyirciyi oyunun gerçeğine hazırlar, seyircide merak uyandırırdı. Bir ucuna gerilmiş sigara 

kâğıdı bağlanan nâreke adı verilen bir kamış düdüğün cırtlak sesinin işitilmesiyle de gös-

termelik kaldırılırdı. Göstermelik’in günümüz Karagöz oyunlarında da benzer bir işlevi var 

mı?

Cevap: Tabii ki göstermelik günümüzde de aynı şekilde kullanılıyor. Yani geleneksel Ka-

ragöz oyunlarında olduğu gibi biz de Karagöz oyunu başlamadan önce oyunla ilgili ya da 

ilgili olmayan bir göstermelik’i perdenin ortasına koyuyoruz ve nâreke dediğimiz klasik çal-

gımızı çalarak göstermelik’i kaldırıyoruz. Oyunlara hep bu şekilde başlıyoruz. Aynı sistem 

yüzyıllardır devam ediyor, uzun yıllar da devam edecek diye düşünüyoruz.

6) Geleneksel Karagöz oyunlarında göstermelik’in kaldırılmasının ardından seyirciye göre 

perdenin solundan, tefin tartımına uygun hareketlerle Hacivat gelir ve bir semai okurdu. 

semailer; dügâh, ferahnâk, isfahan, tahir buselik, yegâh, rast, nihâvend gibi makamlarda 

okunurdu. Günümüz Karagöz oyunlarındaki müzik kullanımı ve müziğin işlevi hakkında bilgi 

verir misiniz?

Cevap: Günümüz Karagöz oyunlarında eskiden olduğu gibi yardak kullanan kişiler, yardağın 

tef çalmasıyla ritim tutmasıyla beraber bu makamlarda semailer okumaya devam ediyor. 

Bu gelenek birçok oyunda, oyunun girişinde semai kısmında kullanılıyor. Onun dışında 

oyunun içinde günümüz alt yapılarına da yer veriliyor ve günümüz şarkıları da sözsüz 

olarak ya da bazen sözlü olarak kullanılabiliyor. Çok fazla canlı müzik yapma imkânımız 

olmadığı için genellikle kayıtlardan faydalanılıyor. Müziği özellikle oyunun geçişleri sırasın-

da duyguyu verebilmek için kullanıyoruz. Karagöz oyunlarında; popundan rap’ine ve Türk 

sanat müziği, Türk halk müziğine kadar çeşitli türlerde müzikten faydalanıyoruz. Karagöz 

oyununda müzik önemli bir yer tutuyor.
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Görsel 5. Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi’nin Karagöz Oyununda Perde (Kişisel Arşiv, 2021).

7) Soru: Geleneksel Karagöz oyunlarında Hacivat, semainin bitişinin ardından “Off…. Hay 

Hak!” diyerek bir perde gazeli söylemeye başlardı. Perde gazeli, Karagöz oyununun felsefî 

ve tasavvufî manasını seyirciye aktarırdı. Karagöz perdesinde, perdedeki güzellikler Tan-

rı’nın yarattığı biçimleri simgelerdi. Perde; tanrısal gücün, güzelliğin ve gerçeğin görünme-

sine aracı olurdu. Günümüz Karagöz oyunlarında perde gazeli geleneği ve perde gazelinin, 

perdenin felsefî manasını seyirciye aktarma işlevi devam ediyor mu? Devam etmiyor ise 

onun yerini ne aldı?

Cevap: Günümüzde bu konuda Karagözcüler; geleneksel perde gazellerini kullanan Ka-

ragözcüler ve yeni yazdıkları perde gazellerini kullanan Karagözcüler olmak üzere ikiye 

ayrılmış durumda. Perde gazellerindeki genel ihtiva şundan kaynaklanıyor: Karagözcüler; 

bu perdenin, bu dünyanın, bizim gelip geçici olduğumuzu söylüyor ve perde gazellerinde 

daha oyunun başında perdeye ibret gözüyle bakılması gerektiğini seyirciye anlatıyorlar. 

Yeni yazılan perde gazellerinde genellikle güzel sözler söyleniyor ama perdenin geçiciliği 

ile ilgili çok fazla söz sarf edilmiyor. Genelde seyircinin kulağına hoş gelen kafiyeli cümle-

ler kullanılıyor. Günümüz seyircisi her ikisini de tercih ediyor.

8) Soru: Geleneksel Karagöz oyunlarında, Karagöz perdesinin manasını çözemeyenler için 

perde boş bir alandır. Günümüz Karagöz oyunlarında seyircinin perde ile ilişkisi nasıl? Gü-

nümüz seyircisi, Karagöz perdesine hangi gözle bakıyor?
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Cevap: Bu soruyu cevaplayabilmek için günümüz seyircisinin profilini çıkarmak lazım, gü-

nümüzün seyirci profili genellikle çocuklardır. Biz yüzde yetmiş çocuklara oynuyoruz (Gör-

sel 5). Dolayısıyla çocuk, oyuna büyük bir anlamla gelmiyor. Nasıl sinemaya eğlenmek, 

gülmek için gidiyorsa Karagöz oyununa da gülmek için geliyor ve gülmeye hazır olarak 

geliyor. Esasında bu bir avantaj. Ama tabii büyük seyirciler de illaki kendi yaşlarına uygun 

espriler görmek istiyor ya da zekice kurgulanmış oyunlar izlemek istiyor. Biz de oyunları-

mızda, güldürmenin yanında farklı mesajlar da vermeyi amaçlıyoruz.

9) Soru: Metin And’ın Gölge Oyunu adlı kitabında belirttiği üzere geleneksel Karagöz oyun-

larının üç temel niteliği vardı: güldürücülüğü; toplumsal, siyasal taşlamacılığı; açıksaçıklığı. 

Günümüz Karagöz oyunlarının temel niteliğini siz nasıl açıklarsınız?

Cevap: Günümüz Karagöz oyunlarının da temel niteliği güldürücülüğü ve toplumsal bir so-

runa parmak basması. Yani oyunda, toplumu da ilgilendiren ya da mikro anlamda bireyleri 

de ilgilendiren bir sorunun perdeye taşınması. Bu herhangi bir şey olabilir; otobüste insan-

ların birbirine yer vermemesi, çevre kirliliği problemi, ekonomik sorunlar ya da savaşa karşı 

bir oyun yazabiliyorsunuz; o, hayalînin elinde. Ama oyunun temel nitelikleri hiçbir zaman 

değişmiyor, yeni yazılan oyunlarda da devam ediyor.

Görsel 6. Karagöz Sanatçısı Osman Ezgi’nin Karagöz Oyununda Perde ve Tasvir (Kişisel Arşiv, 2021).

10) Soru: Geleneksel Karagöz oyunlarında seyirci, perdedeki tasvirlerin canlı olduğu ya-

nılsamasına (illüzyon) kapılmazdı. Gölge oyunu, asıl oynayanın ve oynatanın kim olduğunu 

seyirciye anlatırdı. Günümüz Karagöz oyunlarında seyirci ile tasvirler arasındaki ilişkiyi ve 

seyirci ile hayalî arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsınız?

Cevap: Açıkçası daha küçük yaş gruplarında gerçek sanabiliyorlar ama genel olarak seyirci 

zaten oynayanın bir tasvir olduğunun ve tasvirin bir kişi tarafından oynatıldığının farkında 

(Görsel 6). Bir de oyunlarda genel olarak doğaçlama yaptığımız için seyirciyle bire bir 
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diyaloğa giriyoruz ve bu diyaloglarda bir anlamda şunu da veriyoruz: Sadece tasvir konuş-

muyor, onun arkasında, cevabı hazırcevap bir şekilde size tasvir aracılığıyla verebilecek 

bir kişi var. Yani seyirciden bir laf geldiğinde Karagöz’ü kullanarak oynatan kişi, hayalî de 

seyirciye bir cevap veriyor. Seyirci de şunu net olarak anlıyor çünkü metnin dışına çıkıyoruz, 

doğaçlama yapıyoruz. Bu tasvir bana cevap vermiyor, demek ki oynatan bana cevap veri-

yor. Seyirciyle tasvir ve seyirciyle hayalî arasında bu tarz bir ilişki var. Çoğu zaman çocuklar, 

tasvirleri kendisiyle özdeşleştirip Karagöz’de veya Hacivat’ta kendisinden bir şeyler bulabili-

yor. Dediğim gibi yaş grubu küçüldükçe tasvirleri, Karagözleri ya da diğer karakterleri daha 

fazla benimsiyorlar; büyüdükçe de kendilerine yakın bir şeyler bulmaya çalışıyorlar. Daha 

zekice ve komplike espriler arıyorlar.

Sonuç

Geleneksel Karagöz oyunları, hayalî adı verilen sanatçının gösterisidir. Geleneksel Karagöz 

oyunlarında hayalînin yardımcıları; çırak, sandıkkâr, yardak gibi adlar alır. Çırak; perdenin ve 

oyundaki tasvirlerin hazırlanmasına yardım eder. Sandıkkâr, oyun takımından sorumludur. 

Yardak ise genellikle oyunlarda şarkıları, türküleri okur. Günümüz Karagöz oyunlarında da 

benzer bir oyun düzeni devam ederken çırağın, yardağın ve sandıkkârın görevleri birleşmiş 

durumdadır. Çırak ya da yardak, hayalîye oyun sırasında tasvirleri vererek ve tef, nâreke gibi 

müzikleri çalarak yardım eder. Ancak günümüzde, sürekli olarak çırak bulundurmak kolay 

olmadığı için günümüz hayalîleri, Karagöz oyununu tek başlarına oynatabilecekleri şekilde 

kurgulamaya çalışır.

Geleneksel Karagöz oyunlarının en önemli teknik araç ve gereçleri; düve derisinden ya-

pılmış tasvirler, ayna adı verilen mermerşahi patiskadan hazırlanan perde ve perdenin 

arkasında peş tahtası adı verilen rafta bulunan perdeyi ve görüntüleri aydınlatan meşaledir. 

Günümüz Karagöz oyunlarını sergilerken hayalîlerin kullandıkları teknik araç ve gereçler-

de tasvir yapımı ve perde kullanımı geleneksel yöntemle benzer özellik gösterirken ışık 

kullanımı tamamen farklı yapıdadır. Günümüz hayalîleri, Karagöz oyunlarında geleneksel 

bir şekilde hâlâ mermerşahi kumaş kullanır. Tasvirlerini dana, düve derisinden hazırlar ve 

geleneksel şekilde işleyip boyar. Ancak günümüz oyunlarında perde arkasında meşale, 

kandil ya da mum yerine elektronik ışıklar kullanır.

Geleneksel Karagöz oyunlarında meşale; zeytin, susam veya bezir yağı ile yakılarak oyun 

için hazırlanır. Meşalenin fazla kızıp parlamasını engellemek amacıyla aralıklı olarak yağın 

içerisine bir zincir daldırılır. Çeşitli biçimlerde hazırlanan meşale, mumla yakıldığında ise 

gürgen ağacından kesilen değneğin ucu ıslatılarak veya erimiş muma sokularak görüntü-

nün deliğine iyice yerleşmesi sağlanır. Günümüz Karagöz oyunlarını sergilerken hayalîle-

rin kullandıkları ışık kaynağı olan led ampuller, onlara teknolojik avantaj sağlar. Hayalîler, 

led ampul önüne farklı renkli kâğıtlar koyarak ışıkları ve atmosferi kolaylıkla değiştirebilir. 

Ayrıca gelişmiş ses sistemleri ve mikrofonlar onlara, sesi daha iyi sunma imkânı yaratır an-

cak Karagöz’ü dijitale yakın, robotik olarak oynatmak, çok fazla teknolojiden faydalanmak; 

oyunun samimiyetini, seyirciyle olan diyaloğu azaltma dezavantajını ortaya çıkarmaktadır.
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Geleneksel Karagöz oyunlarının mukaddime bölümünde boş perdeye oyunun konusuyla 

ilgili veya ilgisiz göstermelik adı verilen; saksıda limon ağacı gibi bir görüntü konulur. 

Göstermelikler; seyirciyi oyunun atmosferine hazırlar, seyircide merak yaratır. Nâreke adı 

verilen kamış düdüğün sesinin işitilmesiyle göstermelik kaldırılırdı. Göstermelik günümüz 

Karagöz oyunlarında da benzer bir işlev taşır. Hayalîler, oyun başlamadan önce oyunla ilgili 

ya da ilgili olmayan bir göstermeliği perdenin ortasına koyar ve klasik çalgıları nârekeyi 

çalarak göstermelik’i kaldırır.

Geleneksel Karagöz oyunlarında göstermelik’in kaldırılmasının ardından tefin tartımına 

uygun hareketlerle Hacivat gelir ve bir semai okurdu. semailer; dügâh, ferahnâk, isfahan 

gibi makamlarda okunur. Günümüz Karagöz oyunlarındaki müzik kullanımı ise geleneksel 

yöntemle benzerlik ve farklılık gösterir. Günümüz Karagöz oyunlarında, yardağın tef çal-

masıyla beraber oyun sırasında çeşitli makamlarda semailer okunmaya devam eder. Yanı 

sıra, oyunun içinde sözlü ya da sözsüz olarak günümüz şarkılarına da yer verilir. Karagöz 

oyunlarında; popundan rap’ine ve Türk sanat müziği, Türk halk müziğine kadar çeşitli tür-

lerde müzikten faydalanılır.

Geleneksel Karagöz oyunlarında Hacivat, semainin bitişinin ardından bir perde gazeli söy-

lemeye başlar. Perde gazeli, Karagöz oyununun felsefî ve tasavvufî anlamını seyirciye taşır. 

Perde; tanrısal gücün ve gerçeğin görünmesini sağlar. Günümüz Karagöz oyunlarında, per-

de gazeli geleneği konusunda hayalîler; geleneksel perde gazellerini kullanan Karagözcü-

ler ve yeni yazdıkları perde gazellerini kullanan Karagözcüler olmak üzere ikiye ayrılır. Ge-

leneksel perde gazellerini kullanan Karagözcüler söyledikleri perde gazellerinde, perdenin 

ve bu dünyanın gelip geçici olduğunu dile getirir. Yeni yazdıkları perde gazellerini kullanan 

Karagözcüler ise perde gazellerinde; genellikle güzel sözler söyler, seyircinin kulağına hoş 

gelen cümleler sarf eder ancak perdenin ve dünyanın geçiciliğine çok fazla temas etmez.

Geleneksel Karagöz oyunlarında, Karagöz perdesi, felsefî anlamla yüklüdür. Bu anlamı çö-

zemeyenler için perde boş bir alanı simgeler. Günümüz Karagöz oyunlarında seyirci profili 

genellikle çocuklar olduğu için oyunun, felsefî ve tasavvufî anlamının yerini güldürücü ni-

teliği alır. Geleneksel Karagöz oyunlarının üç temel özelliği de; güldürücülüğü; toplumsal, 

siyasal taşlamacılığı; açık saçıklığıdır. Günümüzde Karagöz oyunları güldürücülüğünün yanı 

sıra çevre kirliliği, savaş, ekonomi gibi toplumsal sorunlara temas etme özelliğini sürdürür.

Geleneksel Karagöz oyunlarında seyirci, perdedeki tasvirlerin canlı olduğu yanılsamasına 

kapılmayarak asıl oynayanın ve oynatanın kim olduğunu idrak eder. Günümüz Karagöz 

oyunlarında seyirci profili çoğunlukla çocuklar olduğu için küçük yaş gruplarındaki seyirci 

kitlesi, zaman zaman tasvirlerin gerçek olduğu yanılsamasına kapılsa da genel olarak oyna-

yanın bir tasvir olduğunun ve tasvirin bir kişi tarafından oynatıldığının farkındadır. Günümüz 

hayalîleri, oyun sırasında yaptıkları doğaçlamalarla da seyirci ile perde arasındaki yanılsa-

mayı kırar. Günümüzde Karagöz oyunları; yazarın, yönetmenin, oyuncunun, sesçinin, ışıkçı-

nın aynı kişi olduğu hikâye anlatıcılığına dayalı bir sanat olarak yaşatılmaya devam ediyor.
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Öz: Fiziğin temel yasalarından biri olan entropi, bir sistemin düzensizliği veya bozulma yönün-

deki eğilimi ile ifade edilmektedir. Entropi yasasına göre sadece bir sistem değil yaşayan her 

şeyin eninde sonunda bozulacağı ve yok olacağı düşünülmektedir. Entropi kavramını fiziğin 

dar sınırlarından çıkartarak, entropinin sanattaki estetik ifadesinin yansımalarını amaçlayan bu 

makalede, günümüz sanatının güncel meselelerinden biri haline gelen doğadaki yıkım ve bo-

zulma, sanatçıların eserleri üzerinden incelenmektedir. Bu sanatçılardan: Robert Smithson’un 

“Sarmal Dalgakıran’ı”, Lisa Pettibon’un “Entropi”, Anselm Kiefer’in “Memento Mori” ve Ingrıd 

Weyland’ın “Kırılgan Topografyalar V” adlı yapıtları incelenmektedir. Doğadaki bozulma ve yok 

olmayı eleştirel biçimde yapıtlarında ele alan bu sanatçılar, doğayla olan ilişkimizi sorgulama-

mız gerektiğini hatırlatmaktadırlar.     
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Abstract: Entropy, as one of the fundamental laws of physics, is expressed by a system’s tendency 

towards disorder or deterioration. According to the entropy law, it is thought that not only a system 

but also every living thing will eventually deteriorate and disappear. The main aim of this article is 

to reflect the aesthetic expression of entropy in art by removing the concept of entropy from the 

narrow limits of physics, the relationship of the destruction and deterioration in nature, which has 

become one of the current issues of today’s art, is examined through the works of artists.  Among these 

artists, Robert Smithson’s “Spiral Jetty”, Lisa Pettibon’s “Entropy”, Anselm Kiefer’s “Memento Mori” Ingrid 

Weyland’s “Fragile Topographies V” are studied. These artists, who critically address the deterioration 

and destruction of nature in their works, remind us that we should question our relationship with nature.

Keywords: Entropy, Contemporary Art, Nature, Deterioration, Destruction.
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1. Giriş

Entropi kelimesi fizikte bir sistemin düzensizliğinin ölçümü olarak ifade edilmektedir. Ka-

palı sistemlerin tümü düzenden düzensizliğe gitme eğilimi göstermektedir. Bu anlamda 

evren kapalı bir sistem olarak ele alındığında eninde sonunda dağılma-bozulma eğilimi 

göstererek sonunda da yok olacağı düşünülmektedir. Bu yok olma eğilimi entropi ile açık-

lanmaktadır. Her şey sonludur, sonu olan bir evrende canlılık da yaşam da son bulacak-

tır elbette ancak bu sonu insan kendi elleriyle hızlandırmaktadır. Özellikle insan, yapıp 

ettikleriyle, yeni yapılar inşa ederek var olan doğal sistemi yıkarak bozmaktadır. Çünkü 

her yeni düzen var olan düzeni bozarak oluşturulmaktadır. Bu da bozulmayı, çürümeyi ve 

yıkımı hızlandırmaktadır. Termodinamiğin ikinci yasası olan entropi kelimesi çoğunlukla 

bir düzenden düzensizliğe geçiş olarak tanımlanmaktadır. “Enerjinin yalıtılmış sistem içe-

risinde, düzenliden düzensiz bir konuma hareket etmesinin ifadesidir.” (Rıfkın, J., Howards, 

T. 1992, s. 52).  Elde edilen enerjinin tüketildiği en düzensiz durum maksimum entropi 

olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre çevremizdeki pek çok şey kendiliğinden dağı-

lır ama kendiliğinden düzenli hale dönüşmez. Düzen için belli bir enerjiye ihtiyaç vardır. 

Doğal afetler sebebi ile yıkılan ve bozulan şeyleri yeniden düzenlemek için de enerjiye 

ihtiyaç duyarız. Enerji ihtiyacının artması fazla enerji harcanacağı için entropinin de artması 

demektir. İnsan nüfusunun fazlalaşmasıyla artan enerji ihtiyaçları sebebi ile yenilenebilir 

kaynaklara ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için de yeni tesisler, fabrikalar 

oluşturulmaktadır. Bunun için de doğal kaynaklar tüketilmektedir. Bu noktada günümüzün 

güncel sorunlarından biri haline gelen düzen kavramı, düzensizliğe yani belirsizliğe doğru 

giden kaos kavramı ile de ilişkilendirilebilir. Dünyada yeni bir düzen oluşturmak için mut-

laka bir şeyin bozulması gerekir. Özellikle sanayi devrimi ile birlikte doğadan hızla uzakla-

şan insan yeni fabrikalar, şehirler kurarak doğadaki alanların yerine geçmiştir. Her geçen 

gün insan tarafından doğaya verilen zarar artmaktadır. Çıkarılan orman yangınları sebebi 

ile ormanlık alanların imara açılması, yeni yollar yapmak için ağaçların kesilmesi, nehir 

yollarının değiştirilmesi, dere yataklarına yapılan yerleşim yerleri vb. nedenlerden dolayı 

doğadaki bozulma her geçen gün hızlanmaktadır. Sürekli yıkıp yeni bir düzen oluşturmanın 

nedenleri arasında sahip olma arzusu ile kapitalist sistemi örnek verebiliriz. Diğer sebep ise 

toplumları bir arada tutan değerlerin bütününün yani asabiyenin bozulmasıdır. Bahsedilen 

bu bozulmalar insanın çevreye verdiği zararın üst düzeye çıktığı Antroposen Çağı olarak da 

adlandırılmaktadır. Crutzen ve Stoermer, 2000 yılında küresel iklim değişikliği bülteninde 

nüfus artışının küresel düzeyde etkilerinin hızlandığını ve içerisinde bulunduğumuz çağın 

Antroposen olarak adlandırılması gerektiğini savundular. Özellikle insan etkisinin son iki 

yüzyılda daha da artığına dikkat çeken araştırmacılar Antroposen çağının 18. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra başladığını iddia ettiler (Crutzen, P.J., Stoermer, E.F. 2000, s. 17-18). 

Doğa insan müdahalesi neticesinde, kendisinin tüketebileceğinden daha hızlı yok olmak-

tadır. Arazilerin fazla işlenmesi ve doğal ekosistemlerin tahrip edilmesi yalıtılmış coğrafi 

bölgelerde entropi yamalarına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla toprak minerallerinin 

azalması ve bu sebeple toprak erozyonları oluşmaktadır (Rıfkın, J., Howards, T. 1992, s. 47).
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Doğanın saf estetiğini bozan sanayi devrimi, makineleşme ve endüstriyel olanı muhafaza 

etme pahasına yapılan yeni yatırımlar doğadaki bozulma hızını etkilemektedir. Ormanda 

kuruyan dalların zamanla yere düşmesi, sistemin dağılması, yaşlı ağaçların yok olmaya eği-

lim göstermesi de entropi ile ifade edilmektedir. Her iki durumda da ister kendiliğinden, 

ister insan müdahalesi neticesinde doğa yok olmaktadır.

Scheeling ‘e göre, doğada hiçbir şey cansız değildir, bizim inorganik dediğimiz şeyler ve 

gökcisimleri bile yaşayan varlıklardır. Doğa var olan, ruh ise düşünen güç veya akıldır. Bun-

lardan her ikisi de aynı yasaya, diyalektiğe bağlıdır. Doğa canlı bir organizmadır. İnsan ve 

doğa aynı türdendir. Scheeling’in ifadesi ile doğa bilinçsiz yaratan bir canlıdır ve insanla 

aynı türdendir (Cevizci, 2012, s. 820-821). Doğa ile aynı türden olan insan doğayı tahrip 

edip yok ederek aynı zamanda kendi sonunu da hazırlamaktadır. Doğaya zarar verdiğimiz-

de ekosistemler de ciddi derecede yara almaktadır.

Doğada artan yıkım ve yok olma 20. yüzyılın ikinci yarısında sanat eserlerine yansımaya 

başlamış ve günümüzde de devam etmektedir. Sanat yapıtında entropi, dağılma, bozulma 

ve yok oluş bağlamında ele alınacaktır. Bozulma ve yok oluş, doğa üzerindeki tahribat, 

doğaya insan müdahalesinin fazlalığı sanat yapıtında biçim ve içerik açısından değerlen-

dirilecektir.

Entropi kavramını fiziğin dar sınırlarından çıkartarak, entropinin sanattaki estetik ifadesinin 

yansımalarını görünür kılmayı amaçlayan bu makalede, entropi kavramı konu edilerek, bu 

kavramı bozulma ve yok olma açısından ele alan sanatçıların çalışmalarına odaklanılmak-

tadır. Bu bağlamda makalede, Robert Smithson’un “Sarmal Dalgakıran’ı”, Lisa Pettibon’un 

“Entropi”, Anselm Kiefer’in “Memento Mori” Ingrıd Weyland’ın “Kırılgan Topografya V” adlı 

yapıtları incelenmektedir. Bu çalışmada entropi, düzen ve düzensizlik, bozulma gibi kav-

ramlar birbirleriyle ilişkilendirilerek irdelenmektedir. Seçilen yapıtlarda entropinin düzen-

sizlikle ilişkisi detaylı bir biçimde aktarılmaktadır. Bu yapıtlarda günümüz güncel sorunla-

rından biri haline gelen doğadaki tahribatın, düzensizlik ve bozulma kavramları ile nasıl 

estetik bir ifade bulduğu araştırılmaktadır. Sonuç bölümünde ise sanat ve entropi ilişkisine 

dair bulgular açıklanmaktadır.

Bu makalede, nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. 

Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası elektronik ve basılı kaynaklar incelenerek konuya uy-

gun veriler toplanarak yorumlanmıştır.

2. Sanatta Entropi İmgeleri 

20. yüzyılın ikinci yarısında endüstrinin hızlanması çevredeki olumsuz etkileri de beraberin-

de getirmiştir. Fabrikaların sayısının giderek artması sonucu bu işletmelerin bacalarından 

çıkan zehirli gazlar, kimyasal atıklar atık havuzu oluşturulmadan kırsal alanlara yönlendiril-

miştir. Zehirli kimyasal atıklar sonucu kirlenen akarsular, sudaki canlı yaşamını tehdit eder 

seviyeye ulaşmıştır. Maden arama şirketlerinin fazlalaşması neticesinde yok edilen orman-
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lık alanların sayısının artması vb. gibi sonuçlardan dolayı doğadaki denge bozulmaktadır. 

Doğadaki bu tür bozulmalara karşı çıkan ve eleştiren bazı sanatçılar, 1960 ve 1980’lerde 

statükonun simgesi sayılan müze ve galerilerin elitist tavrına tepki göstermişler ve alter-

natif mekan arayışlarına yönelmişlerdir. Geleneksel manzara resminin yerini, doğaya karşı 

bilinçli olmayı amaçlayan, teknolojinin hızlanması ve olumsuzluğunu düşünmeye iten arazi 

sanatı, yeryüzü sanatı, çevre sanatı, toprak sanatı gibi çevresel yaklaşımlar almıştır. Araziler, 

çevresel sanatçıların müdahalesine uğramış ve çevredeki malzemeler kullanılarak tama-

men doğa ile uyumlu sanat eserleri ortaya çıkmıştır (Antmen, 2010, s. 251). 

Entropi kavramının sanat alanında kullanılması 1960’lı yılların başına denk gelmektedir. 

Minimalist sanatçı Sol LeWitt, Dan Flavin ve Larry Bell tarafından entropinin somutlaştırıl-

dığı kabul edilmektedir (https://www.tate.org.uk/art/art-terms/e/entropy). Bu sanatçılar 

entropi kavramını enerjinin akışı olarak ele alıp eserlerini de bu doğrultuda soyut biçim-

lerden, renklerden ya da rengin dağılımından faydalanarak oluşturmuşlardır. Sanatta soyut 

dışavurumculuğun hakim olduğu bu dönemde entropi kavramı ile ilgili daha çok soyut 

resimler yapılmıştır. Sanatta entropinin enerji olarak dağılması ve işlevsiz olması durumuna 

ilk olarak Modern Sanatta soyut ve soyutlama bağlamında işler üreten sanatçıların eserle-

rinde rastlamaktayız.

Görsel algı üzerine çalışmaları bulunan psikolog, sanat ve film kuramcısı olan Rudolf Ar-

nheim “Entropy And Art An Essay On Disorder And Order” adlı makalesinde, entropinin 

varlığının ön koşulu olarak temel düzensizlik hipotezine atıfta bulunmaktadır. İkinci yasa 

olarak Evrenin entropisinin maksimum entropiye doğru gittiğini, daha fazla dağılma ve 

bozulmaya maruz kaldığını belirtmektedir. Düzen ve bilgi arasında doğrudan bir bağ vardır, 

bilgi entropinin karşıtı görülür ve düzen entropinin kıstasıdır. Bilgiyi yönlendirmek düzeni 

sağlamak açısından hayati öneme sahiptir. Entropi, olasılıksal olarak yükseldiği için bilgi 

negatif oranda ivmelenir (1971, s. 7-43).

Kuspit ‘ e göre Arnheim entropi artışının iki sebebe bağlı olduğunu düşünmektedir. Birinci-

si; düzenliliği ve düzen seviyesinin düşmesini sağlayacak olan basitliğe yönelik bir çabadır. 

İkincisi ise düzensiz yıkımdır. Bunlardan birincisini modern sanatta sıralılık, ikincisini ise 

parçalanma oluşturur. Bu durum Arnheim’e göre rastlantısallığın oluşturduğu biçimsizlikte 

yani Pollock’un Soyut dışavurumcu resimlerinde ortaya çıkmaktadır (2018, s. 66-67).

ABD Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler kitabında yayınlanan bir araştırmada sanat eser-

lerini sayı kümelerine ayıran bir bilgisayar programı aracılığı ile sanat eserlerinin entropisi 

ölçülmüştür. Yaklaşık 140.000 sayısallaştırılmış resim üzerinde bu ölçüm uygulanmıştır. Bu 

çalışmada entropi, görüntüdeki kaos derecesi ile belirlenmiş resim ne kadar düzenli olur-

sa, entropi de o kadar düşük olarak ifade edilmiştir. Çeşitli resimler arasındaki karmaşıklık 

ve entropi değişimlerinin sanat tarihi boyunca üslupsal farklılıkları yansıttığını gözlemle-

mişlerdir. Modern sanat spontane fırça darbeleri ve karışık kenarları ile düşük karmaşıklığa 

ve yüksek entropiye sahiptir (Romeo, 2019).
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Arnheim ve Kuspit’in düşüncelerinin aksine günümüzde entropi kavramı doğadaki bozul-

ma ve geri döndürülemez yok oluş ile ilişkilendirilerek ele alınmaktadır. Çünkü doğadaki 

bozulma ve yok olma hızı artmıştır. Bu sebeple doğanın tahrip edilmesinin nedenleri ve 

sonuçlarını sanat eserlerine yansıtan sanatçıların çalışmalarında görmekteyiz.

Arnheim’ın entropi yorumlamaları ile günümüzdeki entropinin ele alınışı itibari ile entro-

pi iki şekilde yorumlanmaktadır. Birincisi fizik açısından enerjinin düzenliden düzensize 

akışı şeklinde algılanıp bu yönde boyanın akışkanlığından yararlanarak somutlaştırmak. 

Bir diğeri ise doğanın yıkımının estetiği, sıradanlığın estetiğini somutlaştırmak bağlamında 

yorumlanmıştır.

2.1. Döngü

Doğadaki düzen belirli bir döngü ve ritim içerisinde sürüp gitmektedir. Canlılar, hayvan-

lar, bitkiler belirli bir işleyiş içerisinde doğar büyür kendini yeniler ve düzenlerini devam 

ettirirler. İnsanoğlu doğanın bu düzenli dengesine dolaylı veya dolaysız müdahalelerde 

bulunarak kendiliğinden olan süreci bozmakta hatta doğadaki yıkımı hızlandırmaktadır. 

Doğanın saat gibi çalışan ritminin, dengesinin bozulmasına dair eleştiri pek çok sanatçının 

eserlerine konu olmuştur. Çevre sorunlarına dair ürettiği çalışmaları ile bilinen Robert 

Smithson bu sanatçılardan birisidir.

Smithson’un 1970 yılında yapığı Sarmal Dalgakıran adlı eseri yaşam ve ölüm döngüsünü 

simgelediğinden entropi fikri ile ilişkilendirilmektedir (Antmen, 2010, s. 252). Sarmalın 

inşa edildiği bölge, bazalt kaya ve sönmüş yanardağ yatağı olan mineraller açısından zen-

gin ama yaşam açısından durağan bir endüstri bölgesidir. Petrol aramalarının yapıldığı bu 

bölgenin yapısı zamanla değişmiştir. Smithson da bu işi yaparken kamyonlarla toprağı bir 

yerden başka bir yer taşıyarak değişimi simgelemiştir. Burada doğayı tahrip ederek o yerin 

entropisine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda sanatçının yaptığı işin de bir ömrü vardır 

(Görsel 1).

Görsel 1. Robert Smithson, 1970, Sarmal Dalgakıran / Spiral Jetty. Holtsmithsonfoundation. 
Erişim: 28.01.2022 https://holtsmithsonfoundation.org/spiral-jetty
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Gary Shapiro’ya göre Smithson’un Sarmal Dalgakıran’ının formu Ohio’daki Kızılderili höyük-

ler ve Peru’daki Nazca çizgileri gibi arkaik toprak anıtları ile benzerlikler göstermektedir. 

Ancak bu benzerlik kültürel bir benzerlikten ziyade sadece arkaik yapıların biçimleri ile ilgi-

lidir. Burada sanatçının o toplumların yapıtlarını gözlemleyerek benzer bir yapı oluşturma 

amacı gütmüş olduğunu düşündürmektedir. Öyle ki Smithson’un Sarmal’ı kendi yıkımını da 

öngörmektedir. Tuz gölünün içerisine yapıldığından dolayı tuzun zamanla toprağı aşındı-

racağı bu sebeple Sarmalın yavaş yavaş göl dibi seviyesine geleceği ve görünürlüğünün 

azalacağı anlaşılmaktadır. İskele 2002 yılında sulara gömülmesinin ardından tekrar ortaya 

çıktığında göle rengini veren kırmızı alglerin zamanla kaybolduğu gözlenmiş ve yapının 

üzeri tuzla kaplanmıştır (Shapiro, 2019). Tuz oluşumunun da zamanla toprağı aşındırdığı 

aşikardır. Burada sanatçının yaptığı Sarmal’ın entropiye yenik düşen bir çalışma olduğu 

düşünülmektedir.

Smithson’un anıtsal biçimler ve piramidal ziggurat formlarına ilgi duyduğu bilinmektedir. 

Babil Kulesi’nin İncil’deki motifine birkaç kez değinmiş ve kartondan spiral modelleri inşa 

etmiştir. Sarmal İskeleye yukarıdan bakıldığında basık bir Babil kulesi olarak görülmektedir 

(Shapiro, 2019). Tarihçi Heredot’un anlatımına göre; Babil kulesine kulenin etrafını sarmal 

şeklinde dolanan bir merdivenle çıkılmaktadır (Serenti, 2014). Bu sarmal benzerlik dolayı-

sıyla Smithson’un Sarmal’ı ve Babil Kulesi arasında bir bağ olduğu düşünülmektedir.

Sümerliler, Tanrı dağı olarak adlandırdıkları Babil Kulesini 7 katlı olarak inşa etmişlerdir. 

Babil’i fetheden Pers Kralı tarafından yıkıldıktan sonra, Büyük İskender’in ölümüne kadar 

onarımı devam etmiş, ölümünden sonra ise onarım durdurulmuştur. Bugün ise bu efsanevi 

kulenin sadece adı kalmıştır (Serenti, 2014). Babil Kulesi insanlar tarafından nasıl yıkıldıysa 

ve günümüze sadece adı kaldı ise Smithson’un Sarmal Dalgakıran’ının da zamanla yok 

olacağı düşünülmektedir.

Sarmala kıyıdan bakıldığında saat yönünün tersini göstermektedir (Shapiro, 2019).  Zaman 

doğrusal yönde ileriye doğru akar ve geri döndürülemez. Teoride tersinmezlik mümkün 

olsa da pratikte bu olanaklı değildir. Doğadaki maden yatakları gibi insan yapımı olan 

her şeyin bir kullanım ömrü vardır. Yoğun bir şekilde üretim yapan tesisler oradaki üretim 

bittiğinde, (maden işleme-çıkarma tesisi vb. gibi) atıl vaziyette bırakıldığında doğa onu esir 

alır ve yavaş yavaş onu yok eder. Ters zaman döngüsü, sanatçının yok-oluşu simgelediğini 

düşündürmektedir. Bu çalışma ile sanatçı; doğanın değişim müdahalesine dikkat çekmek 

istemiştir.

Smithson; antropog Claude Levi-Straus’un “Sosyal sistemlerin temel yapıları kaçınılmaz 

olarak yıpranır ve bütünlüklerini kaybeder.” sözünü alıntılayarak kendi disiplininin adını 

alaycı bir tavırla “entropoloji” olarak değiştirmiştir (Shapiro, 2019).

Sanatçı kültürlere öykünerek zaman içerisinde kendi işlerinin de yok olacağı fikrini düşün-

dürmektedir. Kültürel nesnelerin zaman içerisinde yok olacağı günümüz toplumlarının da 

yapılarının da tükeneceği öngörülmektedir.
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Görsel 2. Larry Bell, 1971, İsimsiz / Untitled. Tate. Erişim: 28.02.2022. 
https://www.tate.org.uk/art/artworks/bell-untitled-t01473

Görsel 3. Dan Flavin, 1971, İsimsiz / Untitled,  Guggenheim Müzesi. Guggenheim. 
Erişim: 01.02.2022. https://www.guggenheim.org/artwork/1310

Larry Bell’in ve Dan Flavin’in yapıtları da tıpkı Smithson’un eserleri gibi kırılgan doğa’nın 

yapısına işaret etmektedir (Görsel 2). Larry Bell, bozulmaya, yıkılmaya ve tahrip olmaya çok 

uygun cam gibi bir malzeme ile doğanın kırılganlığını işlemektedir. Dan Flavin’in de çalış-

malarını hassas bir malzeme olan florasan lambaları ile oluşturmuştur (Görsel 3). Mekan 

içerisine yerleştirilen rengarenk ışıklarla bir bakıma doğayı iç mekana taşımıştır. Günümüz-

de doğadan uzaklaşmayı ve mekanlara hapsolmayı temsil etmektedir.

2.2. Zaman

Zaman içerisinde evrendeki şeylerin nasıl değiştiğini değil de, şeylerin zaman içerisindeki 

yerel zamanların birbirlerine göre değişimlerini betimleyebiliriz. Evrendeki zaman, birbirle-

rini etkileyen olaylar ağıdır (Rovelli, 2020, s. 23-24). Herhangi bir şeyin var olma ya da yok 

olma durumu, başka bir nesneye ya da olaya bağlı olduğu düşünülmektedir.

Lisa Pettibone, astronomi ve fizikle ilgilenen bir sanatçıdır. Sanat pratiğinde evrenin ener-

jisini, kuvvetler ve insan algısı yolu ile filtrelenmiş formlar açısından araştırmaktadır. İnsan 

ve doğa ekseninde bilimsel bir süzgeçten geçirerek heykel, yerleştirme ve baskı resim 

üretmektedir. Pettibone 2016 yılında sanat ve bilim kollektifi olan Super/Colider ile İzlan-

da’ya gitmiş ve çeşitli gözlemlerde bulunmuştur. İzlanda dünyanın jeolojik olarak en aktif 

manzaralarından birisi kabul edilmektedir. Burada bulunan volkanlar, buzullar ve takıma-

daları sanatçının kağıt heykellerinin de bulunduğu bir dizi fotoğrafa “İzlanda” projesine 

ilham olmuştur (https://lisa-pettibone.squarespace.com/iceland).
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Görsel 4. Lisa Pettibone, 2017, Entropi / Entropy, Squarespace. Erişim: 28.01.2022. 
https://lisa-pettibone.squarespace.com/iceland

İzlanda projesinin bir parçası olan Entropi adlı çalışma; bir buzul fotoğrafının serigrafi ile 

basılmış görüntüsü ve bu görüntüye eklenen kırmızı ve siyah renkli ince şerit biçimlerinden 

oluşmaktadır (Görsel 4). Resmin sol üst tarafında buzulların üzerinde insanlar görünmek-

tedir. Bu insanlar, buzun alt tabanında yaşanan hareketten habersiz biçimde buzulların 

görkemli halini seyretmektedir. Küresel ısınma dolayısıyla İzlanda’daki birçok buzul yavaş 

yavaş erimektedir. Buradaki buzulların erime hızı her geçen gün artmaktadır. Bu küçük ha-

reketlenmeler de kaos teorisi ile bağlantılı olarak dünyanın birçok yerindeki suların yüksel-

mesini tetiklemekte, böylelikle bazı yaşamsal tehditler de oluşturmaktadır. Buna rağmen 

buzulun insanlardan fazla yaşama olasılığı yüksektir. Bu eserde buzulun üzerinde bulunan 

insanlar ve buzul açısından bir entropiden bahsedilmektedir. İzlanda’nın buzulları zamana 

ve insan faktörüne bağlı olarak yok olma yolunda ilerlemektedir. Pettibone buradaki araş-

tırmaları sonucunda entropi çalışması ile buzullara dikkat çekmektedir.

Pettibone Solheimajokull Buzulu2‘na bir buz bilimci ve buzulun düzenli hareketini ölçen 

bir asistan ile tırmanmıştır. Bölgede bulunan volkanik tozun, buzulun yüzeyinin altındaki 

derinliklerine doğru akmakta olduğu bilgisine ulaşmıştır (https://www.pettibone.co.uk/ice-

land). Bu bulgu buzulun gözle görülen bölgesinden değil de içten bir aşınma sonucu yok 

olacağının kanıtı olarak gösterildiği düşünülmektedir. Aynı zamanda buzulları seyretmek 

için oraya gelen insan faktöründen dolayı buzullarda gözle görülmeyen bir erimeden bah-

sedilmektedir.

2 Güney İzlanda’da Katla ve Eyjafjallajökull yanardağları arasında bir buzuldur.
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2.3. Ölüm

Sanatçılar kültürel coğrafyadan beslendiği kadar kendi geçmişleri ve ulusal geçmişlerin-

den de beslenirler. Anselm Kiefer de 2. Dünya savaşının Almanya’da ve orada yaşayanlar 

üzerinde bıraktığı etkileri eserlerine yansıtmıştır. Alman kimliği üzerindeki yıkım, savaşın 

yıkımı, şiddeti ve geride bıraktıklarına dair izler eserlerinde açıkça görülmektedir.

Sanat tarihçi Norman Rosenthal, Kiefer’i kendi ülkesinin dehşet veren yanı ile güzel yanını 

muhteşem biçimde bir araya getirdiğini ifade etmiştir (2014). Eserlerinde ülkesinin geçmişi 

ile bağ kuran sanatçı, kendi öznel değerlerinden yola çıkarak, ölüm ve güzelliğin içerisinde 

bulunduğu ortak bir değer inşa etmesi çabasına girmiştir.

Kiefer’in çalışmalarındaki yoğun doku ve boya kullanımı, aşınmış gibi görünen yüzey kul-

lanımı ile zamanın tahribatını yansıtmaktadır. Yoğun bir şekilde katmanlar halinde boyan-

mış yüzeyler, tarihin birikimlerini akla getirmektedir. Sanatçının 2020 yılında Salzburg’da 

gerçekleştirdiği sergideki çalışmaları, orta çağ ozanı Walter von de Wogelweide’ye ithaf 

edilmiştir. Çoğunluğu anıtsal çalışmaların oluşturduğu bu sergideki eserler bir geçiş anı-

nın temsilini yansıtmaktadır. Yakında geçecek ve çürüyecek olan çiçeklerin açması veya 

olgunlaşanlar için hasat yapılması vb. gibi. Dr. Corinna Thierolf’a göre bu sergideki eserler 

için Kiefer bugünden uzak bir geçmişe Wogelweide’ın ünlü “ Under der linden” (Ihlamur 

Ağacının altında) şiirine atıfta bulunmuştur (2020). Çayırda romantik bir karşılaşmanın an-

latıldığı bu lirik şiirin sonunda utançtan ölümü ve zannettiği kişi için tek kelime etmediğin-

den bahsedilmektedir.  Kiefer’in de söylediği gibi “We are all children of the linden tree.” 

Bizler Ihlamur ağacının çocuklarıyız. Bu sergi aşkın, sevginin izleri ile birlikle ölümlüğün 

izlerini de taşımaktadır (Thierolf, 2020).

Görsel 5. Anselm Kiefer, 2020, Ölümü Hatırla/ Memento mori Ropac. Erişim: 29.01.2022. 
https://ropac.net/artists/51-anselm-kiefer/works/10679-anselm-kiefer-memento-mori-2020/
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Görsel 6. Sol LeWitt, 2000, Leke / Splotch.Chester. Metmuseum. Erişim: 01.02.2022. 
https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2005/sol-lewitt/photo-gallery

Bu sergideki “Memento mori” adlı çalışma hem güzelliğin hem de ölümün birlikteliğini 

en iyi ifade eden eser olarak örnek gösterilebilir (Görsel 5). Boyanın yoğun olarak kul-

lanıldığı resimde, sarı renkteki saman saplarının dağılması ve artık çürümeye yüz tutmuş 

deve dikeninin solgun yaprakları görülmektedir. Toprak tonlarının hakim olduğu resimde, 

hasat zamanı gelen bitkilerin resmin yüzeyine dağılımı ve malzeme olarak orağın kendisi-

nin kullanılmış olması ölümü çağrıştırmaktadır. Tablodaki bitkiler için gelip geçiciliği veya 

hasat zamanı gelenlerin yitip gideceği, form değiştireceği eski güzelliğini kaybedeceği 

anlaşılmaktadır. Bu aynı zamanda her şeyin bir sonu olduğunu savunan entropi kavramı 

ile de açıklanmaktadır. Kiefer’in eserine verdiği isim “Memento mori” bir kavrama işaret 

etmektedir. Bu isim Latince bir deyiştir ve ölümü hatırlamakla ilgilidir (https://www.turkce-

bilgi.com/memento_mori#post).

Kiefer, Salzburg’daki galeri tarafından yayınlanan bir bildiride şunları söylemiştir. “Çürüme-

nin eşiğindeki güzellikleriyle bana Azrail, Eros ve Thanatos’u hatırlattı.” (Lankarani, 2020).  

Freud’a göre Eros, insanları geçici bir süre bir araya getiren, Thanatos ise onları sonsuza 

dek ayıran güçtür (Kuspit, 2018, s. 65). Yani aşk ve ölüm yaşamı kutuplaştıran güçlerdir. 

Kiefer’in bu sergisindeki çalışmaları hem kaçınılmaz olan son olan ölümü, hem de güzelliği 

temsil etmektedir.

“Şeylere anlam veren ve bu temelde dünyayı yaratan bizleriz. Sabit bir gerçeklikte, kültürün 

akışkan, doğanın katı olduğu ya da şimdinin akışkan ve tarihin katı olduğu bir dünyada ya-

şadığımıza inanıyoruz, ama bu bir yanılsamadır.” (Knausgaard, 2020).  Kiefer; bu sözleri ile 

zamanın insanı kuşattığı ve zamanın insana tabi olduğu, doğal olarak her ikisinin de birbi-

rinden bağımsız olamayacağı ve insan yaşamı sona erdiğinde zamanın da anlamsız olacağı 

fikrini anlatmak istemiş olabilir. Kısacası insan varsa zaman vardır, zaman varsa insan da 

vardır. Tarihlerin varlığı da doğrusal olarak zamana bağlıdır.

Toprak ‘ın ifadesi ile “Kiefer’in sanatı, insanın bilinçaltında kendi türüne ve kendi yaşam 

alanı olan doğaya karşı yatan gizil gücünün bir ifşaatıdır.” (2019, s. 698).
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Sol Lewitt “Splotch” adlı çalışmasında günümüz kentlerinde var olan keskin hatlar ve gri 

renkteki yapılara tepki olarak, organik ve renkli formlar kullanmıştır (Görsel 6). Alışkın oldu-

ğumuz kent görünümlerinin aksine, renkli biçimlerle kentlerdeki tekdüzeliği eleştirmiştir. 

Görsel 7. Ingrıd Weyland, 2019, Kırılgan Topografyalar V / Topographies of Fragility V. Artsy.
Erişim: 28.02.2022. https://www.artsy.net/artwork/ingrid-weyland-topographies-of-fragility-v

Fotoğraf sanatçısı olan İngrid Weyland, çağrıştırıcı manzaralar ve doğal çevrenin kırılgan-

lığına odaklanmaktadır. Duygusal bir sığınak olarak gördüğü ıssız ve sessiz ortamların cid-

di çevresel bozulma yaşadığını fark ederek, fotoğrafladığı yerlerin maruz kaldığı şiddeti 

ve zararı vurgulamayı amaçlamaktadır. Sanatçının “Kırılgan Topografyalar” serisinde ilk 

bakışta bakir ve kusursuz görünen manzaralarda daha sonra çöküş ve bozulmalar fark 

edilmektedir. Serideki beşinci çalışmada, el değmemiş fotoğrafik manzaranın üzerine aynı 

manzaranın seçili görüntüsü eklenerek görünüm değiştirilmiştir (Görsel 7). Bu değişim 

buruşturulmuş bir kağıt parçası aracılığıyla oluşturulmuştur. Buruşmuş bir kağıt parçası 

asla eski şekline geri dönmez, kağıttaki izler kalır. Aynı şekilde insan tarafından işgal edilen 

doğa da sonsuza kadar bozulur ve çoğu zaman kurtarılamaz. Weyland’a göre basılı fotoğ-

rafın üzerine yapılan bu işlem, gezegenle olan ilişkimize şiirsel bir göndermede bulunarak 

eylemlerin geri dönüşü olmayan kalıcı izleri üzerinde düşünmemizi sağlamaktadır (George, 

2022). Weyland’ın çalışmaları kaybolan güzelliği fark etmemizi sağlamakla birlikte doğal 

dünyayla olan ilişkimizi sorgulamanın bir yoludur.

Sonuç

İnsan etkisinin en üst düzeye ulaştığı Antropesen Çağı olarak adlandırılan günümüzde do-

ğaya dair meseleler dikkat çekmektedir. İnsanın acımasızca yakarak, yıkarak, tahrip ettiği 

doğa geri döndürülemez biçimde yok olmaya doğru gitmektedir. Hızla yok olan bu süreç 

entropi kavramı ile ifade edilmektedir. Sanayi devriminden bu yana geçen süreçte, artan 

nüfus fazlalığı ile birlikte insanın ihtiyaçları daha da artmıştır. Bu artış günümüzde insanın 

kendi çıkarları uğruna yaptığı savaşlar, fazla kazanç uğruna açılan enerji santralleri, altın, 
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kömür, elmas gibi maden yatakları, fabrikalaşma, kentleşme uğruna yapılan tüm inşa yapı-

ları gibi sebepler dolayısı ile doğa üzerinde geri döndürülemez yıkıma yol açmaya devam 

etmektedir. 

20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan sanatta doğaya yönelim bugün de önemini sürdür-

mektedir. Günümüzün en önemli problemlerinden birisi haline gelen doğadaki yıkım ve 

bozulma, sanatın hemen her alanında konu olarak sanatçıların eserlerine yansımaktadır. 

Günümüz sanatçısı tanık olduğu olumsuzlukları, kendi sanat anlayışına göre yorumlayarak 

geri döndürülemez bu yok oluşu-entropiyi estetik bir olumlama içerisinde yansıtmaya de-

vam etmektedir.

Entropi kavramının estetik ifadesinin incelendiği bu çalışmada, entropinin doğadaki bo-

zulma ve yok olmayı anlatan bir kavram olduğu sonucundan yola çıkılarak, sanat eserle-

ri üzerinden okunabileceği sonucuna varılmıştır. Entropi kavramının sanatta kullanılmaya 

başlandığı 1960’larda sanatçıların bu kavramı ifadesi soyut biçimlerden oluşmaktaydı. Gü-

nümüzde ise entropi kavramı daha geniş anlamlarla yorumlanırken, özellikle doğa üzerin-

deki günümüz gerçekliği anlatılmaktadır. Entropi ve sanat ilişkisini; zaman, ölüm ve döngü 

gibi imgelerle, doğanın kırılganlığını, insanın doğa üzerindeki kalıcı etkilerini eserlerine 

yansıtan sanatçılar, doğaya karşı farkındalığımızı artırarak, kendi sorumluluklarımıza dair 

düşünmemiz gerektiğini hatırlatmaktadırlar. Bu çalışmanın, bir fizik terimi olan entropinin 

sanat yapıtlarına nasıl yansıdığının araştırılması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Bu makalede entropi kavramının sanatsal dile dönüşmesi dört sanatçının çalışmaları üze-

rinden ele alınmıştır. Bu sanatçıların ortak noktası, doğadaki bozulmayı entropi kavramı 

üzerinden aynı düşünceye karşılık gelen farklı ilişkiler açısından ele almaları olmuştur. 

Entropiyi bir dönüşüm, yok-oluş ve ölüm üzerinden eserlerine yansıtmışlardır. Sanatçıların 

kullandığı malzemeler de kendi anlatım biçimlerine göre farklılık göstermiştir. Her biri ken-

di sanatsal gerçekliklerini bir fizik terimi olan entropi kavramı ile başka bir gözle görmemizi 

sağlamıştır. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de doğa üzerindeki entropi, sanatçıların 

eserlerine konu olmaya devam edeceği düşünülmektedir. Sanat, onu yapan kişi ölse bile 

canlılığını korumaya, günümüz olgularını eleştirel ve estetik bir biçimde yansıtmaya devam 

edecektir. Andrew Brown (2014, s. 8) “Güncel Sanat ve Ekoloji” adlı kitabında, sanatçının 

doğal çevreyi koruma ve kollamadaki sanatçının sorumluluğu, bu sorumluluk ile dünyada 

bir iz bırakma dürtüsünü nasıl dengeleyebileceği sorusunu sormaktadır. Sanatçı dünyadaki 

güncel olayları referans alarak, sanatına bu olayları yeni bakış açıları ile yansıttığı ölçüde 

günceldir. Günümüz meselelerine kayıtsız kalmadığı oranda da günümüzü yakalayıp gele-

ceğin sanatına yön vermektedir.



532 ENTROPİ KAVRAMININ SANATTAKİ İFADESİ
ARŞ. GÖR. ŞERİFE ŞEN AKKAŞ / SANAT YAZILARI, 2022; (47): 519-533

Kaynakça

Antmen, Ahu. (2010). 20. Yüzyıl Batı Sanatından Akımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.

Brown, Andrew. (2014). Güncel Sanat ve Ekoloji. (E. Gözgü, Y. Adam, Çev.). Lal Yayınları 

Akbank Sanat.

Cevizci, Ahmet. (2012). Felsefe Tarihi. Ankara: Say Yayınları.

Kuspit, Donald. (2018). Sanatın Sonu. (Y. Tezgiden, Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık.

Rifkin, J.  Howard, T. (1992). Entropi Dünyaya Yeni Bir Bakış. (H. Okay, Çev.). İstanbul: Ağaç 

Yayıncılık.

Rovelli, Carlo. (2020). Zamanın Düzeni. (T. Esmer, Çev.). İstanbul: Tellekt Yayınları.

İnternet Kaynakçası

Arnheim, Rudolf. (1971). Entropy And Art An Essay On Dısorder And Order. University of 

California Press, Berkeley-Los Angeles-London, s. 7-43. Erişim: 15.12.2021. https://www.

aakkozzll.com/pdf/arnheim.pdf 

Crutzen, P.J., Stoermer, E.F. (2000). The “Anthropocene” Global Change Newsletter. 

IGBP Bülteni, 41, s. 17-18. Erişim: 03.02.2022. http://www.igbp.net/download/18.31

6f18321323470177580001401/1376383088452/NL41. pdf 

Deutschland.de. Anselm Kiefer Retrospektifi. Erişim: 26.01.2022. https://www.deutsch-

land.de/tr/topic/kultur/anselm-kiefer-retrospektifi 

George, D. (2022) Ingrid Weyland: Topographies of Fragility. Erişim: 01.02.2022. http://

lenscratch.com/2022/01/ingrid-weyland-topographies-of-fragility/ 

Knausgaard, K.O. (2020). Into the Black Forest with the Gratest Living Artist. The New York 

Times Magazine,  Erişim: 25.01.2022. https://www.nytimes.com/2020/02/12/magazine/

anselm-kiefer-art.html 

Lankarani, N. (2020). Late Summer, Anselm Kiefer Captures the Harvest. The New York 

Times Magazine, Erişim: 25.01.2022. https://www.nytimes.com/2020/08/13/arts/an-

selm-kiefer-salzburg.html-In

Pettibone. Erişim: 28.01.2022. https://www.pettibone.co.uk/iceland

Pettibone. Erişim: 29.01.2022. https://lisa-pettibone.squarespace.com/about



533SANAT YAZILARI 47
ARŞ. GÖR. ŞERİFE ŞEN AKKAŞ

Romeo, Jess. (2019). Computer Program Measures the Entropy of Art. Scientific American, 

Erişim: 06.01.2021. https://www.scientificamerican.com/article/computer-program-me-

asures-the-entropy-of-art/#:~:text=Entropy%20is%20determined%20by%20the,paintin-

g%2C%20the%20lower%20the%20entropy.&text=Ribeiro%20and%20his%20colleagu-

es%20observed,stylistic%20shifts%20throughout%20art%20history.%20ER%C4%B0%-

C5%9E%C4%B0M%20.06.01.2021.

Serenti. (2014). Babil Kulesi ve Tanrının Gazabı. Erişim. 11.02.2022. http://www.serenti.org/

babil-kulesi-ve-tanrinin-gazabi/#:~:text=Heredot%20Babil%20Kulesi’ni%20%C5%9F%-

C3%B6yle,%C3%BCst%20%C3%BCste%20kurulmu%C5%9F%20sekiz%20kuledir

Shapiro, Gary. (2019). Spiral Jetty. Holt/Smithson Foundation, Erişim: 28.01.2022. https://

holtsmithsonfoundation.org/spiral-jetty-0

Tate. Erişim: 15.12.2021. https://www.tate.org.uk/art/art-terms/e/entropy

Thierolf, C. (2020). Anselm Kiefer Für Walther Von Der Vogelweide Salzburg, Dr. Corinna 

Thierolf on the exhibition, 25 Temmuz-3 Ekim 2020, Sergi Videosu, Erişim: 30.01.2022. 

https://ropac.viewingrooms.com/viewing-room/3-anselm-kiefer-fur-walther-von-der-

vogelweide/

Toprak, Sait. (2019). Holokost Kurbanı İle Özdeşleyim; Kiefer’in Celan’a Adadığı Resim 

Ve Heykelleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 12 Sayı: 62, s. 698. Erişim: 

03.01.2022. https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/780003.pdf

Türkçebilgi. Erişim: 10.01.2022. https://www.turkcebilgi.com/memento_mori#post



534



535

SANAT YAZILARI, 2020; (4): 535-549 / ARAŞTIRMA MAKALESİ

GELİŞ TARİHİ: 12.02.2022      KABUL TARİHİ: 10.10.2022

Öz: Hızlı etkileşimi sağlayan ve birçok kamusallıktan oluşan sosyal medya platformları insanla-

rı bir takım aksiyon alanlarına da yönlendirmektedir. Bu yönüyle sosyal medya, salt bir özgürlük 

alanı olmaktan çok toplumsal farkındalık eylemleri üreten bir alan olarak da meşrulaşmakta-

dır. Sosyal medya aracılığıyla tüm dünyada geniş kitlesel tepkilerin verildiği önemli toplumsal 

sorunlar arasında yer alan kadına yönelik cinsel ve fiziksel şiddet halen başı çekmektedir. Bu 

çalışmada feminst-aktivist bir sosyal medya hareketine dönüşen #MeToo hareketinden yola 

çıkılmış, #MeToo tweeti atan sanatçıların yapıtlarına ve bu tweetler sonrasındaki sanatsal üre-

timlere odaklanılmıştır. Araştırmada cinsel saldırı ve/veya tecavüze uğrayan, tanıklık eden ya 

da tepki veren sanatçıların çalışmalarından hareketle, yaşanılan olaylara verdikleri tepkiler 

ve başa çıkma tutumları irdelenmiştir. Feminist sanatçılar toplumsal hareketlerde her dönem 

önemli figürler olmuşlardır. Araştırma, feminist sanat literatüründe anılan sanatçıların kapsa-

mını genişletirken aynı zamanda saldırıya maruz kalan ve bunu yansıtan sanatçıların sanatsal 

söylem ve eylemlerinin irdelendiği bir kaynak olarak alandaki teorik boşluğu doldurma gerek-

liliğinden hareketle ele alınmıştır. 

Anahtar Sözcükler: #MeToo, Sosyal Medya, Saldırı, Taciz, Sanatçı.
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Abstract: Social media platforms, which provide different public venues and fast social interaction, 

direct people to some action areas. From this aspect, social media is legitimized as an area which 

produces social awareness rather than being a mere area of   freedom. Sexual and physical violence 

against women, which is among the important social problems and large-scale mass reactions have 

been given in all over the world through social media. In this study, the #MeToo movement, which has 

turned into a feminist-activist social media movement and the works of the artists who tweet #MeToo 

and the artistic productions came out just after these tweets are studied. In the research, the reac-

tions and coping attitudes of the artists who have been subjected to sexual assault and/or rape, were 

examined based on the analysis of their works. Feminist artists have always been important figures in 

social movements, therefore, this study handled the subject matter while offerin detailed analysis on 

the works of artists mentioned in the feminist art and literatüre. In this purpose, the main aim of this 

work is to  fill the theoretical gap in the field and draw attentions to the artistic discourse and actions 

produced by these artists who  are exposed and  reflect this attack.

Keywords: #MeToo, Social Media, Assault, Harassment, Rape, Artist.
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Giriş

Hiyerarşiyi sorgulama, sınırları zorlama, toplumsal yapılandırmalarda ve düşüncelerde 

bedenin ve bireysel deneyimin merkezliliği üzerinde ısrar etme; insani iletişim bağının 

ve topluluk aracılığıyla iletişimin önemini vurgulama, çağdaş sanatın konularındandır. Bu 

konularda özellikle 20. yy’ın ikinci yarısından itibaren taciz ve tecavüzün içeriğinin, an-

lamlarının ve deneyimlerinin tarihsel ve kültürel özellikleri, zararlı cinsiyeti neyin oluştur-

duğuna dair anlayışların zaman ve mekâna göre gösterdiği değişimler daha yüksek sesle 

dillendirilmeye başlanmıştır. Tarihin her döneminde kadınlara yönelik cinsel şiddet tüm 

dünyada en önemli toplumsal sorunlar arasında yer almaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısında 

etkin bir varlık alanı bulan kadın hareketleri, sanatı daha fazla etkilemeye başlamış ve bir 

feminist sanat hareketinin oluşmasına neden olarak, kimi kadınların sanatında kayda değer 

bir farklılaşma gerçekleştirmiştir (Keser, 2011, s. 137). Bu bağlamda bazı kadın sanatçılar; 

performanslar, videolar ve diğer geleneksel olmayan multimedya teknikleri aracılığıyla 

yüzyıllar boyu üzeri örtülen tecavüz, ensest ve cinsel saldırıyla ilgili tavırlarını çalışmalarıyla 

gözler önüne sermişlerdir. Konu hakkındaki eylem ve etkinlikleriyle toplumsal farkındalık 

yaratmanın ve kamuoyunu bilinçlendirmenin ön saflarında yer almışlardır.  

Me Too (Ben de) ifadesi ilk kez Amerikalı sosyal aktivist Tarana Burke tarafından 2006 

yılının başlarında cinsel saldırı deneyimini sosyal medyada paylaşması için kendisinden 

yardım isteyen 13 yaşındaki bir kız çocuğundan ilham alarak “Me Too” etiketi ile kullanıl-

mıştır. Tarana Burke, cinsel istismar ve saldırıdan kurtulan beyaz olmayan genç kadınlara 

yardım etmenin bir yolu olarak 2006 yılında orijinal #MeToo hareketini başlatmıştır. Burke, 

“...bana yardımcı olduğunu hissettiğim şey empati yoluyla güçlenmek, durumumla empati 

kuran diğer hayatta kalanların yalnız olmadığımı hissetmeme yardım etmesi ve iyileşme 

yolculuğuma girmeme izin vermesiydi” ifadeleri ile bu eylemi gerçekleştirme sebeplerini 

özetlemektedir (Annual Convention, 2019, s. 2).

#MeToo, hashtag’i, daha sonra aktris Alyssa Milano’nun cinsel saldırıya veya tacize uğrayan 

takipçilerini Ekim 2017’de attığı tweet’e “#MeToo “ yanıtını vermeye teşvik etmesinin ar-

dından bir sosyal medya platformu olan Twitter’da viral hale gelmiştir. #MeToo uluslararası 

platformda öngörülemeyen bir biçimde yaygınlık kazanan, cinsel taciz ve cinsel saldırıya 

karşı bütün dünyaya yayılan ve beklenmedik bir sosyal medya dalgası yaratan toplumsal 

bir harekete dönüşmüştür. Bu iletişim ağının ortaya çıkardığı ve dünya çapında etkili olan 

#MeToo hareketi cinsel şiddetten kurtulanlara, özellikle de siyahi kadınların ve düşük ge-

lirli gruplardan olan diğer kadınların, iyileşme yollarını bulmalarına yardımcı olmayı amaç 

edinmiştir. Vizyonu hem cinsel şiddete maruz kalanlar için kaynaklardaki kıtlığı ele almak 

hem de kendi topluluklarında cinsel şiddeti durdurmak için çözümler üretmede ön saf-

larda yer almak ve hayatta kalanlar tarafından yönlendirilen bir savunucular topluluğu 

oluşturmaktır (Annual Convention, 2019, s. 1-3).
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#MeToo hashtag’i nedeniyle altı aydan kısa bir sürede, cinsel şiddet hakkında birçok ifşa 

dolaşıma girmiş ve her kesiminden hayatta kalanlardan oluşan küresel bir topluluğa ulaş-

mak için genişleyerek dünya çapında cinsel şiddetin kapsamını ve etkisini vurgulayan ha-

yatta kalma eyleminin ses getirmesine yardımcı olunmuştur. #MeToo ve hashtag 48 saat 

içinde yaklaşık bir milyon kez tweetlenmiştir (Sayej, 2017, s.1).  Bu özelliği ile sosyal medya 

aracılığı ile oluşturulan bu dalga tüm feminist dalgaların en küreseli olarak değerlendiri-

lebilir.

#MeToo hareketinin siyaset, din, eğitim kurumları, sinema, spor ve ordu gibi pek çok ku-

rumsal yapı üzerinde kapsamlı bir etkisi olduğu açıktır. Tecavüz ve cinsel saldırının kültürel 

önemi daha yeni netlik kazanmaya başlasa da konuya dikkat çekmek için gösterilen ça-

balar aslında öyle olmamıştır. Söylemlerin sosyal medya bilgi ağı sayesinde hızla yayılması 

ile konuya dair önemin belli oranda kavranması yeni olsa da Feminist hareketin başlattığı 

karşı duruşa toplum katmanlarının tecavüz ve cinsel şiddeti ele alma konusundaki yeter-

sizliklerine karşı bir farkındalık oluşturulması ile kamuoyunun ilgisi giderek büyümüştür. Bu 

hareket toplumun her kesiminden olan kadınların yaşadıklarını ifade etmesinde önemli bir 

dinamik oluşturmuştur.

Literatürde feminist hareketin tarihi üç dönem içinde ele alınırken, #MeToo hareketi bu 

yeni dalganın temel özelliklerinden biri ve toplumsal cinsiyet konularını uluslararası gün-

deme geri getirmenin ana katalizörü olmuştur. #MeToo hareketi ve feminizmin 4. dalgası 

birbirini oluşturan iki unsur haline dönüşmüştür. Bu bağlamda, saldırı, taciz ve tecavüze 

maruz kalanların yaşadıkları travma için seslerini her platformda yükselten bir kısım sanat-

çı, bu temaslar sonucunda beliren derin sessizliğin yok edilmesi için gerekli olan çabayı 

göstermeyi amaç edinmiştir. Bu sanatçılar yapıtları aracılığıyla izleyiciyi duygusal, etik ve 

politik olarak harekete geçirme isteklerini, etkileyici olduğunu düşündükleri performans 

-video gibi malzeme ve tekniklerle izleyiciye sunarlar. Özellikle kadın sanatçıların maruz 

kaldıkları bedenlerine yönelik şiddet, tecavüz ve saldırıları duyurmak için yeni yollar geliş-

tirip sürekli gündemde tuttuğu görülmektedir. Bu noktada bir kısım sanatçıda yeniden cin-

sel şiddetin geçmişte nasıl kavramsallaştırıldığı ve deneyimlendiği sorunsalını ele almaya 

başlamıştır. Pek çok söylemin yapıta dönüşmesi ve geniş çapta kabul görmesi hatta apaçık 

bir ifade haline gelmesi ile sanatçılar oyun içerisindeki rollerini netleştirmişlerdir. Aslında, 

geriye dönüp bakıldığında birdenbire ortaya çıkmadıkları, daha ziyade farkındalık düzeyi 

için hem kendi yaşadıklarını hem de başkalarının yaşadıklarını aktarmada kaynak olarak 

kabul edilmeye başladıkları anlaşılmaktadır.

Çağdaş feminizmin taktiklerini, fikirlerini, konferanslarını, yuvarlak masa toplantılarını, tar-

tışmalarını ve bilgilerini özellikle sosyal medya platformları aracılığıyla paylaşmak, aslında 

“birbirlerinin deneyimlerinden öğrenme” (Castells, 2015, s. 240) yöntemi ile küresel bir 

boyut kazanmakla karakterize edilmiştir. Enloe’ya (2017, s. 208) bu durumu, “ataerkilliğin 

görüldüğü her alana kafa tutmanın yolu, meraklı feminist sorular sormaktan geçer” ifade-

siyle özetlemektedir. Bu noktada kadınlara yönelik baskı ekseni ve bu baskıların sonuçları 
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geniş bir bakış açısıyla saygısız ve özür dilemeden uzaktır. Kapsayıcılık ve kesişimsellik 

kavramları ise bu yeni dalgada anahtar kavramlardır. Dahası, aktivizm, Castells’in vurgula-

dığı gibi, siber aktivizmi ve sosyal medyadaki mücadeleyi içeren, ancak sokak taktiklerini 

2000’lerin başlarındaki hareketlerden koruyan bir melez olarak değerlendirilmelidir. Ayrı-

ca, her zaman yerel odakta kalmalarına rağmen, çok köklü bir küresel anlayışa sahiptirler 

(Enloe, 2017, s. 208).

Kadınlara yönelik cinsel şiddeti sarıp sarmalayan, sessizliği sona erdirmek için pek çok 

girişimin her dönem toplumsal yapının içinde kendine yer bulduğu görülür.  Özellikle 

iletişim teknolojisinin gelişmesi bilgiye, olaya ve duruma ulaşmada yeni medyanın rolünü 

artırmış, yoğun kalabalıkların oluşturduğu etkileşim, senkronizm kişilerin fiziksel olarak bir 

araya gelme zorunluluğunu ortadan kaldırmış gerek bireysel gerekse toplumsal iletişimi 

önemli ölçüde etkilemiştir. Sosyal medya, İnternet ve akıllı telefon teknolojilerinin de ge-

lişmesi ile birey ve grupların internet üzerinden birbirleriyle gerçek zamanlı olarak diyalog 

kurmasına, çift yönlü veri ve enformasyon paylaşmasına olanak tanıması nedeniyle gün 

geçtikçe pek çok boyutta etkin konuma gelmiş ve kullanımı hızla yaygınlaşmıştır. Sosyal 

medyanın bireye veya bir gruba fotoğraf, video, yazılı metin gibi herhangi bir içerik üretip 

kendi medyasını oluşturma ve bunu sanal dünyada paylaşma imkânı vermesi iletişim tek-

nolojileri bakımından devrim sayılabilecek mahiyette bir gelişme sayılmaktadır. Ana akım 

medya aracılığıyla sesini duyuramayanlar için de önemli bir iletişim platformu haline gelen 

sosyal medya ortamlarında paylaşılan içerikler kolaylıkla dolaşıma sokulmakta ve böylece 

hızla dünya çapında etki yaratabilmektedir (Sayımer, 2014, s. 97-98).

Cinsel Taciz Muhbiri Olarak Sanatçı

20. yüzyılın ikinci yarısındaki feminist tanımlama ideolojik öğeler taşımasına karşın, genel 

anlamda başlı başına bir ideoloji olarak değerlendirilemeyecek bir yapıya sahiptir. Feminist 

sanat esasında kadınların deneyimlerini ve yaşamlarını yansıtmak amacıyla yapıtları vası-

tasıyla sanata gönderme yapar ve elbette ki kadınların sanat tarihinde ve sanat pratiğinde 

görünür olmasını araştırır (Keser, 2011, s. 147). Güncel sanat uygulamaları incelendiğinde 

ise geçmiş dönemde yapılan feminist uygulamalarda sunulan yapıtların yerini daha geniş 

bir yelpazeye bıraktığı gözlenmektedir. Feminist performanslar günümüzde fiziksel saldırı-

yı, tacizi, tecavüzü, ırkçılığı, savaşı, medya ve popüler kültür gibi kitlelerle kesişen bir konu 

olarak ele alma eğilimine girmiştir. Bunu her türlü mecrayı kullanarak yapmaya başladık-

ları görülmektedir. Burada sunulanlar artık sadece başkaldırının cılız söylemlerinin dışın-

da daha büyük bir anlatının yalnızca bir parçasıdır. 70’lerin kadınlarının ortaya koydukları 

sonraki nesil sanatçılar kendi nakışlarını ortaya çıkarmak konusundaki cesaretlerini en üst 

seviyeye çıkarmakta ve sanatta cinsel şiddet konusu için yeni bir görsel dil oluşturmakta-

dır. Bu dil toplumla ilgili endişelerini dile getirmeleri için her zaman bir araç olmuştur. Bu 

noktada #MeToo hareketi de sanatçılar için uzun süredir devam eden eşitsizliği tartışmak 

için alternatif bir fırsat olarak değerlendirmiştir. 
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Sophie Doherty’in aktarımı ile (2021, s.4), Nancy Princenthal: Unspeakable Acts: Women, 

Art,and Sexual Violence in the 1970s adlı kitabında Aviva Rahmani’nin Ablutions (1972) 

performansını tartışmakta, söz konusu performans için , “-yıkıcı olduğu kadar basit bir ifa-

deyle kültürel bir sessizliği ihlal eden- cinsel şiddet mağdurlarının seslerini bir araya geti-

ren ilk performanstır” ifadelerini kullanmaktadır. Kitabında, “Yirminci yüzyılın son çeyreğine 

kadar cinsel şiddeti temsil eden sanatçılar ve yazarların neredeyse tamamen erkekti ve 

hitap ettikleri de erkeklerdi,” ifadelerini kullanan Nancy Princenthal, bu adamların çalışma-

larının kurbanların deneyimlerini tamamen ortadan kaldırdığını belirtmekte (Princenthal, 

2019, s.9) ve son elli yılda cesur, yaratıcı kadınların bunu değiştirdiğini ifade etmektedir 

(Cohen, 2020, s. 2). 

Scarry ise (1985, s. 4) sanatta kişisel anlam ve somutlaşmış deneyim hakkında konuşmak 

için bir dil bulan sanatçıların cinsel şiddete temsillerinde meydan okuduklarını ve sanatın 

tecavüzün toplumsal kavramsallaştırmalarına karşı koymadaki önemini ortaya koyduğun-

dan bahsetmektedir. Ona göre ortaya çıkan yapıt, izleyiciyi tecavüz ve beliren sessizlik hak-

kında eleştirel düşünmeye davet eder.  Aslında bu saldırıyı afişe eden sanatçılar tecavüzün 

sessizliğe yol açmadığını, bunun yerine bu durumu dile getiremeyen kurbanlar için sanatın 

koşulu olan bir durumu çaldığını öne sürmektedirler. Bu açıdan bakıldığında, fiziksel acı 

sadece dile direnmekle kalmaz, aynı zamanda onu aktif olarak yok eder. Dilin öğrenilme-

sinden önce bir insanın çıkardığı seslere ve çığlıklara, dilden önceki bir duruma hemen 

geri dönüşü sağladığından bahsetmektedir.

Görsel 1. Clarity Haynes, 2018, Goddess Nancy/Tanrıça Nancy 
Erişim: 20.03.2021. https://l24.im/Zs7pG4H
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Ressam Clarity Haynes, bireysel çalışmalarında doğrudan cinsel şiddeti ele almadığını fa-

kat son zamanlarda, gövde resimlerinin anıtsal ölçekte olma nedeninin yaşadıklarına bağlı 

olduğunu ifade etmektedir. Sanatçı, cinsel tercihi doğrultusunda bir lezbiyen olarak hayatı 

boyunca bu tür bir boyun eğdirmeye karşı savaşmış olmasına rağmen, saldırıya karşı bu 

kadar savunmasız olduğu için öfkelidir. Devasa ölçülerde çalışan Haynes, yapıtlarında ya-

şadıklarına duyduğu öfkeyi sunarken, yapıtların büyüklüğünün onun için önemli olduğu 

görülmektedir. Haynes’in hacimli ve sağlam figürleri birer koruyucu ana tanrıça gibidir. 

Yapıtlarında, saldırının ortaya çıkardığı savunmasızlık hissi ve öfkenin çıkarımları gözlen-

mektedir. Kendisinin de ifade ettiği gibi resimlerine bakan herkesin özellikle de erkeklerin 

figürler karşısında kendilerini küçük ve güçsüz hissetmesi ve onu kimsenin deviremeyeceği 

mesajını vermek istemesi çalışmalarının temel özelliğini oluşturmaktadır. Yapıtlarındaki fi-

gürlerin bir ana tanrıça ya da Buda heykeli kadar kutsal ve aşılmaz olmasını istemektedir. 

Yapıtlarındaki tematik devamlılığın hissettirdiği yol arkadaşlığı figürlerin gerçek temsili-

yetini sunarken ulu dağlar gibi onun bir parçası olan ilişkiyi temsil etmektedir (Görsel 1).  

Resim yaparak kendine sağaltma sağlayan Clarity Haynes, resimlerindeki figürler üzerinde 

çalışırken, tırmanmayı hayal edebileceği dağlar gibi, giderek daha ayrıntılı, reddedilemez 

hale gelir ve resim her zaman onun bir parçası olacak bir ilişkiyi temsil etmektedir (Haynes, 

2021, s. 04).

Cinsel saldırıya veya tecavüze uğramak, taşınması ağır bir yüktür. Üniversitede ikinci sını-

fının ilk gününde tecavüze uğradığını iddia eden Emma Sulkowicz, önce şikâyette bulun-

makta isteksiz davranır ancak başka kadınların da benzer deneyimler yaşadığını öğrendik-

ten sonra, Nisan 2013’te üniversiteye resmi bir şikâyette bulunmaya karar verir. Sulkowicz, 

şikâyeti esnasında, saldırgan olduğu iddia edilen kişi için üç benzer şikâyetin daha olma-

sına rağmen okuldan atılmayacağını öğrenince 28 Mayıs 2014 tarihinde New York Şehri 

Polis Departmanına bir rapor sunmuş fakat polis davadaki suçlamaları takip etmemiştir. 

Sulkowicz, #MeToo hareketi başlamadan önce, Columbia Üniversitesi’nin kendi durumunu 

ele alışını protesto etmek için yalnızca kendisine değil, ülke çapındaki üniversite kampüs-

lerindeki kadınlara da neler olduğu hakkında bir açıklama yapmak istediğine karar vererek 

gittiği her yere iki kişilik bir yatak şiltesi taşır. Planı, tecavüzcüsü olduğunu iddia ettiği kişi 

kampüsten atılana kadar ortalıkta dolaşmaktır. “Carry that Weight” adını verdiği projesini 

yüksek lisans tez projesinin bir parçası olarak da kullanır (Görsel 2). Sulkowicz, yatağını bir 

protesto sanatı biçiminde taşır, onun bu aktivist-sanatsal yaklaşımı aynı zamanda Vietnam 

savaşı döneminde meydana gelen protesto sanatı gibi yönetimin dikkatini çeker. Kısmen 

onun eylemlerinin de etkisiyle, üniversite kampüslerinde toplumsal cinsiyete dayalı ay-

rımcılığı yasaklayan yasa birçok değişiklik ve soruşturma geçirmiştir (Burrows, 2018, s. 1).
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Görsel 2. Emma Sulkowicz, Mattress Performance / Carry that Weight
Erişim: 20.06.2021. https://l24.im/2ty6rgA

Cinsel şiddet hakkında konuşan sanatçı aslında kadın bedeninin önemine vurgu yapmak-

tadır. Bedenin sorgulanması ataerkil yapıdan bağımsız beden dili, özellikle kadınlar tara-

fından konuşulduğunda, o ataerkil etkiden benzersiz bir şekilde özgürdür. Bunu güncel 

#MeToo hareketiyle ilişkilendiren sanatçılar aslında sessiz ve görünmez karşılaşmalara ve 

kişisel deneyimi gölgede bırakan gelişmiş dayanışma ifadelerine şekil vermektedirler. Çok 

daha önemli bir nokta ise sanatta kimin tecavüz deneyimlerini temsil edildiğinden çok 

cinsel şiddet ve saldırı temsilleri ile yüzleşildiğinde kabul edilmesi gereken temel sorunun 

neye bakılmasının gereklilik olduğudur.

Sulkowicz’in performansının özü “dayanılması gereken bir yük” fikridir. Sanatçı performan-

sıyla, belirli bir ağırlığı hem fiziksel olarak hem de mecazi olarak somutlaştırarak ortaya 

koymaktadır. Burada yük aşılması gereken bir ağırlık olarak karşılık bulmaktadır. Geride 

bıraktığı ağrının somutlaştırılmış temsili olan yatak, taşıma hareketleriyle doğrudan yapma 

zorunluluğunu yeniden üreten bir jestin performansıdır. Bu performans gelecekte onun 

sanatçı olarak yapacağı herhangi bir iş için standart belirlemektedir. Aynı zamanda onun 

son derece kişisel ancak agresif bir şekilde varlık bulan yaklaşım biçimi performans sanatı 

tarihindeki birçok örneği de anımsatmaktadır. Çağdaş Sanat tarihine bakıldığında tecavüz 

saldırı ve şiddet üzerine kurulu yapıtlardan Ana Mendieta’nın 1973 tarihli Untitled (Rape 

Scene) isimli Performansı buna örnek olarak verilebilir. Sanatçı performansında, Mendiata 

Iowa Üniversitesi’nden öğrenci Sara Ann Ottens’in tecavüz ve cinayetinin suç mahallini 

yeniden yaratır. Performans için Mendieta, insanları dairesine davet eder. İnsanlar geldik-

lerinde kapıyı aralık bulurlar. Mendieta, kanlar içinde ve hareketsiz, belden aşağısı çıplak ve 

bir masanın üzerine eğilmiş haldedir. Mendiata performansı için “Hareket etmedim. Yakla-

şık bir saat bu pozisyonda kaldım. Bu eylem onları gerçekten sarstı” ifadelerini kullanmıştır 

(Mendieta, 1973).  Bir başka örnek olarak, Yoko Ono’nun 1969 tarihli Rape adlı belgesel 

filmi incelenebilir. Belgesel için John Lennon ve Yoko Ono film üzerinde çalışmaya başlar. 

77 dakikalık film senaryosu 1968’de Yoko Ono tarafından kavramsallaştırılarak onun yazılı 
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talimatlarına göre filmin kameramanı, elinde kamera ile bir kızı ara sokakta köşeye sıkıştı-

rana ve mümkünse düşene kadar ısrarla takip ederek çekim yapılmıştır (Bocaro, 2019, s. 1). 

Belgesel filmde Eva Majlath adlı bir kadını Londra sokaklarında takip etmesi için bir erkek 

kameraman kullanılır. Rahatsız edici bu 77 dakikalık video boyunca, Majlath, istenmeyen 

ilgiden giderek daha fazla rahatsız olur ve takipçisinden kaçmaya çalışır. Yapıt, erkek bakışı 

hakkında güçlü bir ifade sunmaktadır.  Kameranın aralıksız varlığı hem zihin hem de beden 

olarak Majlath’ın açık bir ihlalidir. Tartışma yaratan filmde Yoko Ono’nun izleyicinin takiple 

birlikte bu korkunç suça ortak olduğunu hissettiği bir endişe ve rahatsızlık atmosferi yarat-

mayı başardığı gözlenmektedir.

Performans kategorisi, diğer disiplinlerle kıyaslandığında izleyiciye yönelik bir dizi jest veya 

uygulama olarak olayların analizine daha yoğun izin vermektedir. Böylesine geniş bir bakış 

açısı, olaya kritik bir mesafeden bakan izleyici ve tanıkların yanı sıra olayları canlandıran 

sanatçılar ve katılımcıları da bünyesine almaktadır. Schechner performans analizinde, olay-

ları oluşturan eylemleri olağandışı veya “iki kez davranışlı davranış” olarak tanımlamakta-

dır (1985, s. 36). Burada, performans bilgini görevi bir performansın en “aksi unutulmuş 

değiştirmelerin hafızasını” (Roach, 1996, s. 5) kazmaya ve “onun ghostliness1 duygusunu” 

(Carlson, 2001, s. 1) yakalamaya çalışmaktadır. Bu, katılımcıların her birinin performatif 

eylemlerinin, sözlerinin ağırlığının, varlıklarının maddiliğinin yanı sıra şiltelerin, bantlanmış 

heykellerin ve görüntülerin varlığı onları keşfetmeye davet etmektedir. Bellek ve perfor-

mans arasındaki ilişkinin anlaşılması, bu tür eylemlerin ne benzersiz, tek seferlik ne de 

ortadan kaybolmaya müsait olduğunu kabul etmektedir (Mitra, 2015, s. 25).

Sanatçıların tecavüz hakkında konuşmak için sanat pratiğini nasıl kullandıkları burada bü-

yük önem taşımaktadır. Tanıklık olayı için görsel sanat pratiğini ve sanatta hayatta kalan 

mağdur deneyimlerini nasıl kullandıklarını açıklamak ise buna bir işaret koyma düşüncesini 

barındırmaktadır. Performansların en çarpıcı ve şok edici yanı esasında tecavüze ilişkin 

kayıtlarda bir biçimde hayatta kalanların tanıklığının güçlü olduğunu ve sanatın görsel ya 

da sesli olsun, hayatta kalan mağdurların tanıklığına yer vermesi gerekliliğini desteklemek-

tedir. Schechner’de (1985, s. 4) ifade ettiği gibi, “Acı neyi başardıysa, kısmen paylaşılmadı-

ğından başarır ve bu paylaşılamama dile karşı dirençle sağlanır.”

Başka bir sanatçı olan Jessica Caldas ise 2016 yılında Atlanta’da gerçekleştirdiği perfor-

mansı ile cinsel saldırıdan kurtulan herkes için 107 saniyede bir çalmak üzere bir zaman-

layıcı ayarlamış ve bir X işareti koyarak cinsel istismarın sıklığını göstermeyi amaçlamıştır 

(GPB News, 23 Ağustos 2016). Caldas’ın, performans izleyicilerinin büyük çoğunu BeltLi-

ne’dan geçen yürüyüşçülerden ve koşuculardan oluşmaktadır. Web sitesinde yer alan ifa-

delere göre, 2015 ve 2016 yılı Nisan ayında Cinsel Saldırı Farkındalık Ayı, boyunca Caldas, 

gittiği her yere bir torba tebeşir taşımakta ve kamusal alana X işareti koyarak yolculuğunu 

sosyal medyada belgelemektedir (Görsel 3). Bazı insanlar ona katılarak kendi X işaretlerini 

1 Ghostliness: Hayalet olma durumu.
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oluşturmuşlardır. Caldas, projesine “#every107seconds” hashtaginin yükselişinden yarar-

lanarak bu adı vermiştir. Bunun nedenini, “Hashtag, adının bir parçası çünkü performansın 

fiziksel, sosyal bir pratik parçası olmasına rağmen, aynı zamanda öncelikle sosyal medya 

aracılığıyla da ortaya çıkıyor ve birçok insan bu şekilde onu takip ediyor veya ona erişiyor” 

ifadeleri ile açıklamaktadır (Burrows, 2018, s. 1).

Caldas’ın bu performansı, izleyicileri eyleme katılmaya teşvik ederek izleyici üzerinden 

konunun dokunulmazlığı arasındaki engeli ortadan kaldırmakta ve izleyicilerin etkileşime 

girmesine olanak tanımaktadır. Bir çeşit işaretleme olan bu performans korku, tehdit, em-

pati, rıza, izin ve hesap verebilirlik konularını çevreleyen, gittikçe karmaşıklaşan, vücuda 

karşı cinsel ve/veya fiziksel şiddet içeren bir eylemin ne zaman, nerede, kimler tarafından 

yapıldığını hepsinden önemlisi ise kimin buna maruz kaldığına dair soruları ortaya çıkartıp 

sorgulama sarmalını devam ettirmeye yönelik bir tavır olarak değerlendirilebilir.

Görsel 3. Jessica Caldas, 2016, 107 X Erişim: 15.08.2021. https://l24.im/FgBbq

Bir başka kadın sanatçı Chloë Saï Breil-Dupont, 2013 yılında 22 yaşında sanat akademi-

sinde öğrenciyken kendisi gibi bir sanat öğrencisi ve arkadaşı tarafından maruz kaldığı 

tecavüz olayını, 2020 yılında sergilediği “C’est une vieille histoire, et on ne s’en rappelle 

pas aisément” (Bu eski bir hikâye ve kolay kolay hatırlamıyoruz) adlı eseriyle ifşa etmektedir 

(Görsel 4). Sanatçı, yaşadıklarının kendi çöplüğü ile ilgili olduğunu ifade etmektedir (Bre-

il-Dupont, 2021, s. 1). Uğradığı tecavüz ile ilgi ondan susması istenmiş ve o da susmuştur. 

Altı yıl boyunca bedeni ve parçalanmış zihni içinde bildiği ama bir araya getirmesi onun 

için zor olan görüntüleri ile kendini kapatmıştır. Bu nedenle onun için uzun süre susturul-

muş sözcükler ve duygularda çok net anlamlar yüklüdür. Chloë Saï Breil-Dupont bu yapıt 

aracılığıyla #MeToo’ nun yaptığı katkıyı çağdaş sanat dünyasında cesaretle sunmaktadır.
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Görsel 4. Chloë Saï Breil-Dupont, 2020, C’est une vieille histoire, et on ne s’en rappelle pas aisé-
ment / Bu eski bir hikâye ve kolay kolay hatırlamıyoruz. Erişim: 15.08.2021. https://l24.im/d7Hzsv

Sanatçı Ekim 2020’de Artpress Genç Sanatçılar Bienali’nde çalışmasının sunumunda teca-

vüzü ortaya döker, sergilenen tecavüz anlatısı yüzlerce gözün önündedir fakat kendisi de 

dahil hiç kimse tecavüz ve cinsel saldırı sözcüklerini kullanmaz. Saldırı ve tecavüz kurbanı 

olan kişiler olarak etrafı sarılmış olarak yaşadığını beyan eden Chloë Saï Breil-Dupont’a 

göre (Breil-Dupont, 2021, s. 1), sadece saldırıya maruz kalanlar birbirlerini nasıl tanıyacak-

larını bilmektedir. Ona göre herkes çok iyi rol yapmaktadır.  Kendisine saldıranlarla kar-

şılaşmaktan korktuğunu çünkü sanat dünyasının küçük olduğunu ve bu insanların ona iyi 

entegre olmuş durumda olduğunu düşünmektedir.  Bu yaşadığı olay onu daha güçlü yap-

mamış ya da yok etmemiştir, zaten güçlü olduğuna inanmaktadır. Hatta daha iyi ya da daha 

kötü bir sanatçı da değildir sadece bir süre için bu durum ona zarar vermiştir. Sanatçıya 

göre, kurbanlar sadece kurban değil, tecavüzcüler de sadece tecavüzcü değillerdir. Herkes 

kendi eylemlerinin hesabını verdiği gibi onlar da yapmış oldukları eylemlerin hesabını ver-

mek zorundadır. Başına gelenleri yazan sanatçı okuyanların, izleyenlerin başına gelenleri 

bilmelerini istemektedir. Ona göre böylece insanlar topluca kendini iyileştirebilirler. Son 

tanıklıkların gösterdiği gibi, sanat dünyası daha ilerici değil, daha az cinsiyetçi, ırkçı, sınıfçı 

ve şiddet yanlısı da değildir. Her yerde ve herkes için mantık değiştirilmeli; bedenlerin 

yıkım ve sessizlik mantığına son verilmelidir.

Amerikalı bir yönetmen, yazar ve oyuncu olan Naima Ramos-Chapman’ın cinsel saldırının 

yarattığı travmayı anlattığı “And Nothing Happened” adlı kısa filmi de konuya başka bir 

örnek olarak incelenebilir (Görsel 5). Tecavüz ve cinsel saldırı sonrası yaşanan korkunç 
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olayların güçlü bir kanıtı olan ve bir kadının travmasının çok doğrusal ve aşırı dramatik 

bir şekilde ele alındığı kısa film, kurbanın cinsel saldırıya verdiği tepkiyi vurgulayan güçlü 

bir yapıt özelliği taşımaktadır. Filmin hassas bir şekilde hazırlandığı, kendi başına etkili ve 

anlamlı olduğu ve cinsel saldırı sonrasına ışık tutuğu gözlenmektedir.

Görsel 5. Naima Ramos-Chapman, 2016, And Nothing Happened / Hiçbir Şey Olmadı.
Erişim: 15.05.2021. https://l24.im/CrNuH

Ramos-Chapman, kısa filmin gösteriminin Stanford tecavüz kurbanının mektubunun yayın-

lanmasıyla aynı zamana denk geldiğini ve gösterimden hemen sonra bunu okuduğunda 

çok üzüldüğü, travmadan sersemlemiş olmasına rağmen kurbanla konuştuğunu, yüzleşti-

ğini ve konu hakkında çok derinden konuşabildiği için onunla çok gurur duyduğunu ifade 

etmiştir. Ramos-Chapman, Sidney Kani ile yaptığı röportajda (Kani, 2016, s. 1) filmin cin-

sel saldırıya odaklandığı kadar, bozulan ruh sağlığı ile ilgili olduğunu da vurgulamaktadır.  

Konu hakkında konuşulması gerektiği fikriyle gerçekten hayal kırıklığına uğradıklarını ve bu 

konuda konuşmayacak kadar durumdan utandıklarından bahsetmeden Ramos, “İşte tam 

da bu yüzden filmimi yaptım” demektedir. Burada yanlış olan şey aslında pek çok kadın 

ve erkeğin başına gelen bu suçun varlığıdır. Bazı yönlerden bu filmin içinde ve çevresinde 

olmanın, cinsel saldırı sonrası hayatının kontrolünü yeniden kazanmaya çalışmasının bir 

yolu olduğunu ifade eden sanatçı “Evet, bu benim başıma geldi” diyebilmek ve tecavüz-

cünün ya da saldırganın almaya çalıştığını geri alma yöntemlerinin birisinin de bu şekilde 

olabileceğine dikkat çekmektedir. Erkeklerden başlayarak tecavüz kültürünün kökünü nasıl 

kazınacağının bulunması gerektiğini ifade eden Ramaos Chapman, erkeklere tecavüz et-

memenin gerçekten öğretilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.



547SANAT YAZILARI 47
DOÇ. HANİFE NERİS YÜKSEL / PROF. DR. SEZER CİHANER KESER

Sonuç

İçinde bulunulan çağda da bir önceki çağda olduğu gibi feminist sanatçılar toplumsal ha-

reketlerde çok önemli figürler olmuşlardır. Günümüz sanatçılarının cinsel saldırı ve şiddeti 

ele alma biçimleri, geçmişte aynı konuyu ele alan sanatçıların üretimleriyle kıyaslandı-

ğında giderek daha fazla ses getiren ve daha net bir biçimde oldukça geniş platform-

larda yer alan etkinliklere dönüşmektedir. Bu konuda, gelişen teknoloji çağıyla birlikte 

sosyal medyanın insan hayatının her alanını etkisi altına almaya başlayan bir dinamiğe 

dönüşmesi oldukça önemli bir etkendir. Bilindiği gibi günümüzde dünya nüfusunun büyük 

bir çoğunluğu sosyal medya kullanmakta ve dünyadaki birçok olaydan bu yolla haberdar 

olup, sosyalleşme ihtiyacını bu platformlar aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Bugün pek 

çok sanatçı sosyal medya aracılığı ile dünyalarında olup bitenler hakkında güçlü mesajlar 

verirken, #MeToo hareketi gibi eylemlerle farkındalık yaratan anlamlı işler de üretmeye 

başlamışlardır. 

Tarana Burke’nin #MeToo hareketini başlatmasının üzerinden yıllar geçmiş olsa da bu 

konuda aktivist sanatçıların duyarlı yaklaşımlarının giderek arttığı gözlenmektedir. Bunun 

gibi hareketlerin yaratıcı sanatçılar tarafından dünya çapında nasıl aktarıldığını anlamaya 

yönelik çalışmaların sosyal bilimcilerin de dijital iletişim hakkında daha derin bir anlayış 

geliştirmelerine yardımcı olacağını ifade etmek doğru bir tespit olacaktır. Yaşanmışlıklarını 

ve ruhsal durumlarını açığa vuran pek çok sanatçı, bireysel hikayelerini geniş platformlar-

da paylaşarak, dünyanın dört bir yanındaki kadınlara travmalarını benimsemeleri, endişe, 

şüphe ve utanç karanlığından kurtulmaları için ilham vermektedir. Benzer tüm aktivist 

hareketler gibi Me Too hareketinde de, onu oluşturan bireyler benzersizdir ve her türden 

yaşam deneyimiyle birlikte varlık bulmaktadırlar.

Çalışmada yapıtları incelenen sanatçılardan da anlaşıldığı üzere, taciz, tecavüz ve fiziksel 

saldırıyı önemseyen, odağına alan, sunan ve toplumu yönlendirmeye çalışan sanatçıların 

temel hareket noktası kadına yönelik şiddet yelpazesinin karmaşıklığını temsil etmek ol-

muştur. Hayatın içerisinde insanın başına gelen her olayın deneyimlenmesi ve bunların 

anlatılması üzerinden bu hassas konuyla ilgili hikayeleri temsil etme konusunda bir kısım 

sanatçı her zaman tutkulu davranmıştır. Yapıtların pek çoğu üretim aşamasında ve sonra-

sında yapıcısını rahatsız etmeye devam etmektedir. Ancak aktarılan bireysel hikâyelerde 

hem büyük hem de küçük travmaların deneyiminden daha fazlası varlık bulmaktadır. Söz 

konusu eylemleri, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı organize eden bölümlere ayırmak, 

kadınların yaşadıkları günlük deneyimlerin tüm gerçeklerini konuşabilecekleri bir alan 

yaratmak açısından oldukça önemlidir. Bu alanlardan bazıları ezici bir gösteri ve acının 

değişmezliğinin üstesinden gelen bedensel deneyim olarak ortaya çıksa da geçmiş ve 

şimdiki zaman, o alanı ortadan kaldıramamaktadır. Söz konusu geçmiş alan ne kadar nor-

malleştirilmeye çalışılırsa çalışılsın sanatçı ezici deneyimleri paylaşmaya ve paylaşmak için 
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tüm platformları kullanmaya devam etmektedir. Gelecek alanında ise bu şekilde ideallere, 

potansiyele, barışa, masumiyete ve umuda işaret eden umut ve potansiyel için yer olması 

gerekmektedir.

Sonuç olarak, şiddet yelpazesinden çekilen acıyı temsil etmekten, umuda ve geleceğe 

yer açmaya kadar, bu gösterinin organizasyonu, kadınların gücünü ve direncini vurgula-

maktadır. Cinsel saldırı ve/veya tecavüze uğrayan, tanıklık eden ya da tepki veren kadın 

sanatçıların çalışmaları katlanmak zorunda bırakıldıkları fiziksel müdahalelere rağmen, di-

ğer kadınların hikayelerini aktarması ve paylaşması boyutunda oldukça cesaretlendirici ve 

önemlidir. Kadınlara karşı olan her şeyin gerçekliğini daha iyi anlayabilme ve tepkileri ayar-

layabilme potansiyelinde de bu performanslar oldukça önemli farkındalıklar yaratmaktadır. 

Bu tarz kolektif kadın hareketleri, kadınları katlanmak zorunda oldukları tüm müdahalelere 

karşı güçlü kılmaktadır. Özgür ve yaratıcı ifade dili, anlamlı ve anlaşılır olmak için değerli 

bir alan yaratır. Bu yüzden #MeToo hareketindeki sanat kritiktir ve daha yeni başlamayan 

bir toplumsal devinimin işaret fişeği olarak değerlendirilmelidir.
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Öz: 1990’lı yıllardan itibaren Semefo grubu ile üretimlere başlayan Teresa Margolles; Meksi-

ka’daki cinayet kurbanları üzerinden sosyal ve politik mesajlar içeren eserler üretmeye baş-

lamış, 90’ların sonlarında grubun dağılması ile aynı konunun devamı sayılacak daha minimal 

işlere yönelmiştir. Sanatçının pratiğine bakıldığında; morg, ölü beden ve cinayet mahalleri eser-

lerinin temasını oluşturmaktadır. Sanatçının üzerinde durmuş olduğu konu herhangi sıradan 

bir ölüm ve onun ritüeli değildir. Daha çok kendi ülkesinin sosyo-politik durumu sonucu ortaya 

çıkan faili meçhul ve isimsiz kurbanların bedenlerine ve onların morgdaki süreçlerine odak-

lanarak, seyircinin alt metni okumadan farkına varamayacağı bir deneyim sunmaktadır. Bu 

kapsamda araştırmada; sanatçının sanat anlayışına değinilmiş “Dil”, “Başka Ne Konuşabiliriz? 

Temizlik” ve “Havada” isimli çalışmaları üzerinden ölü bedene yaklaşımı onu sergileme biçim-

leri ve bu eserlerin iletmiş olduğu sosyal-politik anlamlarının ortaya konulması temel amaç 

olarak belirlenmiştir.    
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Abstract: Teresa Margolles, who started production with the Semefo group since the 1990s; she 

started to produce works containing social and political messages on the murder victims in Mexico, and 

with the disintegration of the group in the late 90s, she turned to more minimal works that could be 

considered a continuation of the same subject. Looking at the artist’s practice; the morgue, dead body 

and murder sites constitute the themes of the artist’s works. The subject the artist is dwelling on is not 

just any ordinary death and its ritual. Focusing more on the bodies of unsolved and anonymous victims, 

and their processes in the morgue, as a result of the socio-political situation of his country; she offers 

an experience that the audience would not notice without reading the subtext. In this context, referring 

to the artistic understanding of the artist in the research; through his works named  “Tongue”, “What 

Else Can We Talk About? Cleaning” and “In the Air” to understand her approach to the dead body, the 

ways of displaying it and revealing the social meanings it conveyed, was determined as the main goal.

Keywords: Teresa Margolles, Body, Violence, Morgue, Death.
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Giriş

Geleneksel olarak insan bedeni bir sahne değil, yaratılış ve materia prima (ilk hal, madde) 

için gerçek yerdir. Beden; insanın boş tuvali, müzik aleti, açık kitabı, navigasyonu, biyogra-

fik haritası ve sürekli değişen kimliklerin kabıdır. Aynı zamanda insanın sembolik evreninin 

de merkezidir. İnsanlık için küçük bir model, sosyo-politik yapı için de bir metafordur 

(Newman, 2013). Bu kadar anlamın yüklendiği beden, duyulur dünyada geçici bir nesne 

konumunda, her yaşayanın karşılaşacağı nihai bir son olan ölüm ile karşı karşıyadır.

Dünya üzerinde yaşayan toplumların ölüm karşısındaki tavırları değişmiyormuş gibi görü-

lebilir. Fakat ölüm her yerde bütün göstergeleriyle mevcudiyetini korumaktadır. İnsanlık 

tarihinde ölüm doğal bir son olarak kabul edildi ve gerekli hazırlık ona göre yapıldı. Bunun 

yanında çeşitli nedenlerle ani ölümler de vardı ve bunlar korkunç kabul edilmiştir (Aries, 

2020).

Kendi toplumlarındaki alışılmadık ve sıra dışı ölümler sanatçıların ilgisini ve dikkatini çek-

miş, bazı sanatçılar bu kavramı ölenlerin bedenleri ve kalıntılarından türeterek eserler 

üretmeye başlamışlardır. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren sanatçıların çalışmalarında ölüm 

temel bir konu ve sanatsal üretim alanı olmaya başlamıştır. Fakat ölüm temasının Batı 

resim geleneğinde bir konu haline gelmesi çok daha öncesine dayanmaktadır. 1300’lü 

yıllardan itibaren Avrupa’yı kasıp kavuran veba salgınları resim sanatında “memento mori” 

adı verilen geleneğin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İncelendiğinde bu geleneğin gösterge-

lerinin ruhani olanla ilişkilendirildiği ve mesaj iletme çabasının güdüldüğü görülmektedir. 

Zamanla çeşitli biçimlere bürünen ve birçok konuyu barındıran (Dance Macabre, Ars Mo-

riendi vb.) memento mori geleneği son olarak 17. yüzyılda Hollanda natürmort sanatı ge-

leneğinde özellikle “Vanitas” türü ile hayat bulmuş ve ifade edilmek istenen dolaylı olarak 

simge ve sembollerle ortaya konulmuştur. 20. yüzyılın ortalarından itibaren sanatçıların 

farklı anlayış ve yaklaşımlarla ölüm konusuna eğildikleri görülmektedir.

Genel olarak ortaya konulan sanatsal çalışmalar; yeni bir ölüm görünürlüğünün vurgulan-

ması bakımından önem taşımaktadır. Bu konuyu ele alan çalışmalarda ölüm; en görkemli 

olandan en korkunca, en sıradan ve yaygın olana kadar tüm göstergeleriyle ortaya konul-

maktadır. Sanatta ifade edilen; her yaştan, sosyal profilden, farklı yönlerden (parçalanmış, 

mumyalanmış vb.), farklı öyküleri olan ölüm kurbanlarından gelmektedir. Geçen yüzyılın 

sonundan itibaren ölüm aniden sessizleşmiş2 ve Batı toplumlarında telaffuz edilmeyen 

bahsedilmeyen bir şey haline gelmiştir. Fakat ölüm temasının günümüzde özellikle görsel 

sanatlarda geri dönüş yaptığı görülmektedir. Üretilen işlerde biçim (enstelasyon, fotoğraf, 

performans vb.) içerik (en mecazi anlatıdan en kavramsal olanlara kadar farklılık gösterir) 

ölümle ve cesetle örtük veya açık bir şekilde ilgilenmekte, etik ve estetik arasındaki sı-

nırlarla oynanmaktadır. Bir yandan ölümün çağdaş toplumda büyük bir tabu olduğu, öte 

2 Modern dönemde ölüm, ana temanın ve ritüellerin belirgin bir biçimde devam etmesine rağmen, tartışma konusu 
yapıldı ve en yakın olduğumuz nesneler dünyasından gizlice uzaklaştırıldı (Aries, 2020, s. 94).
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yandan ölümün bir sergi nesnesi ve konusu olarak taşıdığı bu paradoks, insanları ölümün 

toplumsal temsillerini sorgulamayı ve bu çalışmaların sosyolojik ve estetik boyutlarını yeni 

bir bakış açısı haline getirmesini sağlamaktadır (Girel, 2007). Ölüm olgusu üzerine çalışan 

ve içerisinde bulunduğu toplumun sosyo-politik ve yer yer ekonomik boyutlarının sebep 

olmuş olduğu yıkımı ve acıları sanatsal yollarla yeniden gündeme getiren sanatçıların ba-

şında Teresa Margolles gelmektedir.

Margolles’in çalışmalarındaki ölüm temasının görünüm sorunu Meksika, Kuzey Amerika 

veya dünyanın başka bir yerinde olsun, ortaya koymuş olduğu sanatsal pratik bakımından 

bir söylem olarak önemsiz görülemez. Eserlerinde göze çarpan, etrafını kuşatmış olan ve 

neredeyse sıradan bir hale gelmiş olan ölüm meselesidir. Sanatçı, yaşadığı yerdeki çete 

şiddeti ve sosyal istikrarsızlık sonucu günden güne artan ölümler ve bunların özellikle şid-

det içeren ve uyuşturucuyla ilgili türlerine yoğunlaşmaktadır. Meksika’da gerçekleşen bu 

olaylar sonucu sanatçının ortaya koymuş olduğu gerçeklik tipik kriminolojik, politik veya 

hukuki söylemin sınırlarını aşan binlerce ölüm sahnesine eşit görülmektedir.

Margolles’in çalışmalarındaki alaka düzeyinin sadece Meksika toplumundaki inanılmaz şid-

det düzeyini ve bunun yanı sıra en yoksul kesimin bulunduğu mutlak koruma eksikliğinin 

görünür kılmaktan ibaret olduğu düşünülemez. O halde sanatçının çalışmalarının ortaya 

koymuş olduğu gerçekliği anlamaya, izleyenin ortaya konulmuş olan konuyla ve onun arka 

planıyla ilişkili olarak kendini konumlandırmasına izin veren bir araç olduğunu önermek 

gerekmektedir. Genel olarak sanatçının çalışmaları, izleyicide geçici bir şok ve korkudan 

başka bir şey üretmez. Fakat çalışmalarının içeriğini oluşturan gerçeklik, izleyicinin yüz 

yüze geldiği eylemi motive etmemekte sadece içerisinde bulunulan durumun yarattığı 

çaresizlikte ısrar etmektedir. Ayrıca en savunmasız gruplarla herhangi bir empatik duyguyu 

teşvik etmekten de uzaktır çünkü insanlık durumlarından yoksun bırakmak isteyen mantı-

ğın yeniden üretilmesinden hareket etmektedir (Campiglia, 2013).

Bu araştırma; Teresa Margolles’in ölüm ve onunla ilişkili kalıntılardan hareket ederek ortaya 

koymuş olduğu çalışmalarındaki göstergeler aracılığıyla metonimik bir düzlem yaratarak 

sanatçının üç yapıtı üzerinden sosyo-politik bir temellendirme yapmayı amaçlamaktadır. 

Bu kapsamda yazılı ve görsel kaynaklar taranarak araştırmanın bulguları oluşturulmuştur.

Teresa Margolles’in Sanat Anlayışı ve Ölü Beden Pratiği

Teresa Margolles; 1990’lardan itibaren yaşayanlar-ölüler, varlık-yokluk, iç-dış, ölüm ve ya-

şam arasındaki sınırları bulanıklaştırarak aşan, bunu yaparken de yeni ilişkiler kuran çalış-

malar ortaya koymaya başlamıştır. Çalışmalarına katılanları ve izleyenleri ölümün gerçek-

liğine tanık olarak konumlandırmakta, çürüme, parçalanma, gömülme gibi ölüm sonrası 

süreçleri kendi estetik ve sanatsal dili ile somutlaştırmaktadır. Sanatçının ürettiği tüm çalış-

maları, maddi bedenin ölümünden sonra geride kalan izlerle ilgilidir. Parçaları ve kalıntıları 

görünür kılarak şiddet ve yokluk arasındaki ilişkiyi araştırmakta, bireylerin bedenlerinde ve 

dolayısıyla toplumun ortak sosyal bedeninde birden çok şiddet biçiminin nasıl uygulandı-
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ğını ortaya çıkarmaya çalışmaktadır (Banwell, 2020). Morgda bir teknisyen olarak göreve 

başlamış olan sanatçı, bu tür çalışmalarına 1990 yılında Arturo Angulo Gallardo, Juan Luis 

Garcia Zavaleta ve Carlos Lopez Orozco ile Semefo3 isimli sanatçı kollektifini kurduktan 

sonra özellikle ağırlık vermiştir.

Kariyerinin başlangıcından itibaren yoğun bir şekilde morg üzerine odaklanan sanatçı “la 

vida del cadaver” (cesedin yaşamı) terimini ölümden sonraki yaşamın bir tanımlayıcısı ola-

rak icat etmiştir. Morgu atölye olarak kullanmış, ölümü ve nedenlerini açığa çıkaracak bir 

mekân olarak seyirciyi morgun kısıtlı alanına davet etmiştir (Banwell, 2020). 1999’a kadar 

kolektif içinde, grubun sanatsal programına uygun olarak belirli bir gerçekliğin neden 

olduğu görsel etkiyi canlandıran, kararlı bir şekilde çürüyen cesetlerin ve yüzlerin fotoğ-

raflarını kullanarak işler üretmiştir. Ama süreç içerisinde yavaş yavaş bu korku vizyonundan 

uzaklaşarak daha kavramsal, minimalist, hayali ve sembolik bir bakış açısıyla çalışmalarını 

sürdürmeye devam etmiştir (Girel, 2007).

Sanatçının Semefo grubu dönemi kolektif, çok şiddetli ve saldırgan eserlerin üretimine 

karşılık gelmekte ve ölümün dehşetini sahneleyen ve gösteren ham dönemini temsil et-

mektedir. İkinci dönemi ise gösterdiğinden daha fazla minimalist yerleştirmeler yoluyla 

ölüm fikrini öneren daha kişisel ve kavramsal çalışmalarına karşılık gelmektedir. Ayrıca 

gerçekleştirmiş olduğu işlerine sosyolojik bir boyut eklemekte ve sanatını kontrolsüz top-

lumsal şiddeti kınamak, toplumsal eşitsizliklerin ölümle sonuçlandığını göstermek için kul-

landığını ifade etmektedir (Girel, 2007).

Semefo’nun 2000 yılından önce dağılmasıyla Margolles tek başına çalışmaya başlamıştır. 

Çalışmaları grup içinde yapılanlardan farklı bir karaktere bürünmüş olmakla beraber grup 

tarafından işlenen kavramsal çizgiyi ve biçimsel üretim stratejisini birden fazla anlamda 

sürdürdüğü için keskin bir ayrım ve kırılmadan söz edilemez.

Margolles’in pratiği morgun sosyal ve estetik işlevi ile ilgili olarak ele alınabilir. Spesifik 

olarak sosyal mekanlar ile ölüm mekanları arasındaki ayrımları keşfetmek için morgu ka-

musal alana nasıl taşıdığı düşünülebilir. Buna karşılık sanatçının bedenleri, tanımlanamaz 

hale geldiği sosyal, politik ve estetik koşulları göstermek için izleyicileri şiddete ve ölüme 

huzursuz bir şekilde yaklaştırmaktadır. Nihayetinde estetik stratejilerinin toplumsal alanda-

ki ölüm, şiddet ve kayıplarla ilişkilerini yeniden gözden geçirme konusunda ahlaki olarak 

aktarmak istediği şeyle eşleştirmektedir (Bacal, 2018). Margolles, çalışmalarında kullandığı 

malzemelerin kaynağının ne olduğunu açık bir şekilde söylememektedir. Böylece eserler; 

kurucu unsurlarının çatışmacı doğasını hafifletirken aynı zamanda yoksulluk ve şiddetle 

bağlantı kurarak bedenleştirdiği ölüleri izleyiciye bağlamaktadır (Bray, 2011).

3 Semefo, Servicio Medico Forense’nin (Adli Tıp Hizmetleri: Şehir Morgu) kısaltılmış şeklidir. Semefo kollektifi içeri-
sinde etkin olan sanatçılar çalışmalarında kan, dışkı, bağırsaklar ve ölü hayvanlarla dolu ürkütücü sanatsal gösteriler 
sahnelemişlerdir. Kavramsal sanat ve törensel performansın bir karışımı olan çalışmalar, izleyicilerinde temsil ve 
gerçeklik arasındaki ayrımları ortadan kaldırmayı; ahlak, sanat ve dinin sınırlarını yıkmayı, öznellik ile bedenin sınırla-
rını aşmayı amaçlayan, içgüdüsel bir dehşet yaratan biçimleri araştırmışlardır. Kollektif 1999’da dağılmıştır (Greeley, 
2018).
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Sanatçı aynı zamanda bir vatandaş olarak içerisinde yaşadığı toplumun parçası olduğu için 

yapıtları bu kültürel ağ içerisindeki konumlarına yanıt aramaktadır. Margolles’in çalışmaları, 

izleyici ile özneler arası bedensel alışveriş yoluyla, bedenin sosyo-kültürel değerini açık 

hale getirir ve krizdeki bedenin ortak algısını marjinalleşmiş sosyal yurttaşın temsil ve ona-

yına sunar (Newman, 2013). Sanatçının çalışmalarına ilişkin tartışmalarda, kafa karışıklığı 

bulunmaktadır. Çalışmalarının özünün ölümle mi yoksa ölülerle mi, onların yaşamları mı 

hukukları mı veya adli tıp hizmeti ile mi ilgili olduğu sorularını gündeme getirmektedir. 

Bu cenaze rüyası, cesedin yeri, kültürdeki rolü ve işlevi üzerine bir anlam dramaturjisidir. 

Değişmez bir şekilde bu meselelerin birlikte eridiğini ve her durumda cesedin abject (sefil, 

aşağılık, iğrenç) olarak hayatı tehdit ettiği iddia edilebilir (Bray, 2007).

Sanatçı, çalışmalarında sürekli olarak görsel yüzleşme taktikleri uygulamakta ve şiddet so-

nucu ölen insanların bedenlerini kayıtsız şartsız göstermektedir. Doğrudan cesetler, vücut 

parçaları ve ayrıca kan ve yağ gibi maddelerle de çalışmaktadır (Banwell, 2020). Margol-

les’in çalışmaları, bir maddenin kalıntıları olsalar bile karakterler var olur ve diyalektik bir 

bütünde bir araya gelerek kendilerini gösterirler ve izleyenden bir bakış ve konum talep 

ederler. Sanatçının eserlerinde sergilenen “görünme”; bireyler, sözler, bedenler arasındaki 

görünür ve söylenebilir arasındaki ilişkiyi yeniden yapılandırmak için ifade ve gösterme 

kapasiteleri geliştirilebilen, yüzleri olan varlıklar haline gelmektedir (Marques ve Biondi, 

2017).

William Faulkner’in As I Lay Dying adlı romanı, Tommy Lee Jones’in dostluk ve ölüm sonrası 

vaatlerle ilgili filmi As I Lay Dying, Margolles’in estetik pratiğinin kalbinde yatan ölümün 

hayatı veya daha spesifik olarak cesedin hayatı hakkında düşünmemize yardımcı olmakta-

dır. Margolles, ölümden sonraki deneyimlerin ölüm öncesi varoluşlarla bağlantılı olduğunu 

göstermek için bu biyografi nosyonuna ölüleri ekler. Ölümle birlikte beden, ölüm öncesi 

yaşamın sosyal, politik ve ekonomik bağlamına bağlı olan başka bir aşamaya geçmektedir. 

Burada ölümlerin ve koroner bulguların kayıt altına alınması gibi yasal süreçlerde çok 

önemli olan yaralanma, ölüm nedeni, ölen kişinin yaşı, durumu gibi adli ölüm gerçekleri 

devam eden anılarda ek notlar haline gelmektedir. Bu özel katkılar, morga şiddet mağduru 

olarak gelenlerin bilinmeyen veya sahipsiz insanların ölümünün daha geniş bir çerçeve-

sinin de parçasıdır. Sanatçının işleri, “Ölüm büyük bir dengeleyicidir.” sözünü de ortadan 

kaldırmaktadır (Bray, 2007).

Bir Metonim Olarak “Dil” (Lengua)

Sanatçının ortaya koymuş olduğu çalışmaları metonimik düzlemde işlenerek anlamlar 

üretme kapasitesine sahiptir. Metonimi, bir parçanın sadece bütünü temsil etmekle kalma-

yıp aynı zamanda daha geniş bir anlayış da sağlayabileceği bir süreçtir. Bu şekilde vücuda 

ait olan bir parça yalnızca retorik bir biçim olarak değil aynı zamanda anlamların aktarıldığı 

sembolize bir sistemin parçası olarak da işlev görebilir. Margolles’in çalışmasında metoni-

mi, sanatçının vücut parçaları ve atıkları gibi nesneleri bir zamanlar yaşayan ve bütün olan 

vücutları temsil etmek için kullandığı bir araç olarak işlev görmektedir. Ancak bu bedenler 
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şimdi ölü, parçalanmış ve duyulur bir durumda değildir. Parçalar birçok potansiyel anlam 

taşımakta ve izleyiciyi sanat eseri ile karmaşık ve huzursuz bir ilişki içerisine sokmaktadır 

(Banwell, 2010).

Sanatçı 2000 yılında gerçekleştirmiş olduğu “Dil” (Lengua) isimli çalışmasında (Görsel 1), 

genç bir eroin bağımlısının parçalanmış ve pirsingli dilini sergilemiştir. Ailenin karşılaya-

mayacağı cenaze masraflarını üstlenerek ölen kişinin ebeveynlerinden izin almıştır. Dilin 

anlamı hem bir konuşma organı olarak hem de maddeselliğiyle gerçek ve canlı bedenin 

yokluğunu ve susturulmasının simgeselliğini ifade etmektedir. Genç adamın dili, yoksulluk 

ve sosyal marjinalleşmeyi, etkili bir şekilde sesi olmayan insanları temsil etmektedir. Sos-

yal olarak reddedilmesinin alt kültürle ilişkilendirilmesiyle oluşturulan normatiflik, vücut 

modifikasyonu yoluyla kendi kendini oluşturmaktadır (Newman, 2013). “Dil” deki parça, 

toplumun en uç kesiminde yer alan ötekiyi veya kısaca alt kültürel kimliği ifade edecektir 

(Girel, 2007). Dil, genç adamın marjinalleşmesini güçlendiren ve muhtemelen ölüm biçi-

mine yol açan ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin maddi ve fiziksel hatırlatıcısı olarak işlev 

görür. Bu aynı zamanda sanatçının izleyiciden anlamasını istediği şeydir. “Dil” metonimik 

olarak bir bütünü temsil eden bir parçadır ve ayrıca görünmeyen diğer birçok bedendir 

(Banwell, 2010).

Dilin bir erkeğe ait olduğunun bilinmesinin tek sebebi öyle olduğu içindir. Anatomik olarak 

cinsiyeti de ifade eden organ üzerinden cinsiyetin okunabileceği herhangi bir gösterge bu-

lunmamaktadır, Her iki cinse de ait olabilir. Erkeğe ait olduğu bilindiği için kadın bedenine 

bakmakla olan geleneksel ilişkisinden kopuktur. Batzner (Batzner’den aktaran Banwell, 

2010) dil ile ilgili olarak şunları dile getirmektedir

Suçlu ya da mağdur statüsü belirsiz olan isimsiz ve sessiz bir ergenin kalıntısı olan bu 
dil bize ne söyleyebilir. (…) Bedenin; saf varlığından kopan dil, toplumun zevk ve şiddet 
arasında kaybolan sapkınlığını ortaya koyar ve onun fetişi olur (Banwell, 2010, s. 49). 

Görsel 1. Teresa Margolles, 2000, Dil/Lengua, The Artist and Galerie Peter Kilchmann. Bray, Rebec-
ca Scott. (2011). Teresa Margolles’s Crime Scene Aesthetics. South Atlantic Quarterly, 110(4) s. 936.
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Margolles, çalışmasının neyin görülmek istenmediğini gösterdiğini ve Meksika’daki şiddet 

mağdurlarının yalnızca sayılarla ortaya konulabilecek bir durum olmadığını belirtir. Sanatçı 

aynı zamanda mağdurların belirli hikayeleri olan bireyler olduğunu göstermeyi amaçladı-

ğını savunmaktadır. Ötekinin insanlığını, bireyselliğini kurtarmak, öznenin nesneleşmesine 

direnmeyi, geri kalanın bir insanı açıkladığını kabul etmeyi gerektirmektedir. Bu yüzden 

“Dil” in nasıl elde edildiği ve sergilendiği önemlidir. Cenaze masrafları karşılığında bede-

nin bir parçası olan dili sanat galerisine koyarak basitçe bir nesneymiş gibi göstermekle 

birlikte temelde iktidarsızlık ve korku gibi maddi ve nesnel durumlara da indirgenmiştir 

(Campiglia, 2013). 

Bu çalışma; aynı zamanda morgların farklı yönlerini de yansıtmaktadır. “Ölü Evi”, bedenleri 

temel gerçeklere yoğunlaştırır ve bunun gerçekleşmesi için cesetler çeşitli işlemlerden 

geçirilir. Adli tıp uygulamaları bedensel anlamı tekrar tekrar yeniden birleştirir ve bize 

cesetlerin apaçık anlamlar üretilecek bedenler olmadığını, mantıklı olması için işlenmesi 

gerektiği, patolog veya teknisyen dokunduktan sonra geriye kalanların da aynı şey olma-

dığını hatırlatmaktadır. Ölü beden birden fazla ürün olabilir ve birçok alanda değeri vardır 

(kanıt, laboratuvarda tıbbi malzeme, doku ve parçalar olarak) (Bray, 2011).

“Dil” deki problemli ticaret iması, (mübadele: tabut karşılığında dil) Margolles’in Seme-

fo’dan bu yana yaptığı çalışma pratiklerinde farklılaşmış ve bu diseksiyon, belirli bedenlerin 

kaderini belirleyen sosyal ölüm koşullarıyla birleştirilmiştir. Bu örnek gaddarlığın sunumu, 

yaşamların gizli kalmış taraflarının teşhirine dönüşmüş, somutlaşmış bir tarihsellik, failliğin 

geri kazanılması ve bir paylaşım testi olmuştur.

Son olarak Fusco, Lengua ile ilgili şunları dile getirmektedir: “Birinin vücudunun bir parça-

sının bir sanat eserine dönüştürülmesini kabul ve aynı zamanda tanınmasını talep etmesi 

hayal edilebilecek olanın ötesine geçer” (2001).

Başka Ne Konuşabiliriz? Temizlik (¿De qué otra cosa podríamos hablar? 

Embajada)

2009’da düzenlenen 53. Venedik Bienalinde Meksika’nın resmi katılımı Margolles’in “Baş-

ka ne konuşabiliriz? Temizlik” (¿De qué otra cosa podríamos hablar? Embajada) işi ile 

gerçekleşmiştir. (Görsel 2) Palazzo Rota Ivancich’e kurulan çalışma, Meksika uyuşturucu 

savaşlarının şiddetli gerçekliğini bienale getirmeyi amaçlayan bir dizi nesne ve performatif 

eylemden oluşmuştur. Eser Meksika gazetelerinde, dergilerinde rutin olarak temsil edilen 

türden bir suç mahallinin maddi hatlarını yeniden üretmiştir. Çalışmanın en çarpıcı ve tar-

tışmalı unsuru, suç mahallerinden toplanan kanın estetik bir malzeme olarak kullanılma-

sıydı. Sanatçı sergi süresince çeşitli nesneler sergilemiş ve birtakım performatif eylemler 

gerçekleştirmiştir (Ramos, 2016). Bu durum aynı zamanda Margolles’in çalışmalarının ulus-

lararası alanda pekiştirildiği ve ilk kez başarıyla pazarlandığı yer olmuştur. Çeşitli eleştir-

menler, sanatçının çalışmasının anlamının siyasi bir yorum yapmaktan ibaret olduğunu ve 
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öneminin ise öldürülen insanların seslerini duyuran ortak bir hafızanın inşasında yattığını 

savunmuşlardır. Bu çalışma, sanatçının çalışmalarında konu, teknik ve biçimsel anlamda 

bir devamlılık çizgisini koruduğunu göstermektedir. Son enstelasyonlarını anlamak için, 

Meksika sanat sahnesinin önemli kesimlerinin “politik olarak doğru” pozisyon almak zorun-

da hissetmeden yaptığı bu çalışmalar ile açıklamak önemlidir (Campiglia, 2013).

Görsel 2. Teresa Margolles, 2009, Başka ne konuşabiliriz? Temizlik/¿De qué otra cosa podríamos 
hablar? Embajada, Palazzo Rota Ivancich. Erişim: 05.03.2022. https://bit.ly/3vRmvh3

Meksika’da süren uyuşturucu savaşı bazı tahminlere göre yüz binden fazla Meksikalı va-

tandaşın ölümüyle sonuçlanmıştır. Bu çatışma bağlamında kolektif ve politik alternatif bir 

anlaşma biçimi öneren bu çalışma önem arz etmektedir. Çalışmanın politik sorumluluğu, 

şiddet ve ölüm etrafındaki rolünü tekil özneler açısından, onların bakış açısıyla ve sadece 

izleyicinin görüşüne giren bedenlere kaydırmaktadır (Ramos, 2016). Eleştirmenler Margol-

les’in çalışmasının etkinliğini, izleyicilerin vahşi şiddetin somut kalıntılarıyla sessizce yüzle-

şebilme ve aynı zamanda bu şiddete ne ölçüde karıştığını gösterme becerisinde olduğunu 

dile getirmişlerdir. Çalışma bienalde, karanlık, rahatsız edici ve içgüdüsel olarak zorlayıcı 

estetik bir provokasyon olarak öne çıkmıştır.

Eser; bedenin gizli yaşam gücünü ve özel iç dünyasını açığa çıkarır ve bedensel cömertlik 

yoluyla ötekinin yerini alan ölümlülüğün paylaşılan özüne seslenir. Kanın tarihi, bedenin 

bireysel tarihini ve egemenliğini ortaya koyarken, kültürel sınırlarda bedenlerin ve ya-

şamların sosyo-politik onaylanmasındaki daha büyük eşitsizliklere de atıfta bulunmaktadır 

(Newman, 2013).

Gerçekte, kanın kendine özgü bir öznelliği vardır. Bu vücut olsun veya olmasın ortak bir 

malzeme olarak etten oluşan orijinal barınağının dışında devam etmekte, yaşamı ilerlet-

mek için başka bir bedene transfüzyon potansiyeli ile sosyal ve ekonomik bir değer ka-

zanmaktadır. Bunun tersine eğer vücut hali hazırda değersizleştirilmişse, kan dökülmesi ile 

ilgili yazılı tarihte maddi veya ekonomik mübadele yoluyla sunmuş olduğu sosyal fayda-
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sındaki sınırlamalarına işaret eder. Margolles’in performatif yerleştirmelerinde kullanılan 

kanın anonimliği, sosyal marjinalleşmelerin ve istikrarsız yaşam koşullarının her zaman 

kaybolmanın eşiğinde olan yaşamlara doğrudan gönderme yapma potansiyeli taşımaktadır 

(Newman, 2013).

Margolles; Venedik Pavyonunda örtük olan aşınma, harabe ve çürüme fikrini ortaya atmak-

tadır. Benzer şekilde Meksika’da toplanan ve Venedik’teki Palazzo Rota Ivancich binasına 

aktarılan kanla, binanın zemininin günlük yıkanması, doğrudan köşkün ulusal temsiline 

de atıfta bulunmaktadır. Kirlenmiş saray metaforu, uyuşturucu kullanımına karşı yürütülen 

küresel savaşı ima etmekte ölümle enfekte olmuş unsurları yutmaktadır. Kurucu unsur 

olarak ölüme ihtiyaç duyan sermaye savaşıyla beslenen çatışma, Margolles’in eserlerinde 

sergilenen tüm hayaletler, doğrudan nekropolitik bir yapıyı işaret etmektedir. Ölümün; 

güç üretimiyle ve politik olanı tanımlayan sınırlarla ilişkilendirilmesi göstergesel sınırları-

nın metonimik bir düzleme dahil edilerek sanatçının geliştirdiği müdahale stratejilerinde 

büyük ölçüde yer almaktadır (Segura, 2010).

Gerçekte ölümün siyasi tahakkümünün ve tarihsel düzenin bir unsuru olarak araçsallaştı-

rılması, Margolles’i düşük materyalizm olarak adlandırılan süreçleri kavramaya itmektedir. 

Gerçekte Margolles’in eserlerine konu ettiği anlamların ihlali, ölümün doğasında var olan 

sosyal kontrol aygıtını ortadan kaldırmakta ve aynı zamanda devletin şiddeti ehlileştirme-

sini de reddetmektedir. Ancak Margolles’in ortaya çıkarmış olduğu bu deneyimler ıstırap 

olmadan sindirilemez. Böylelikle ziyaretçilere önerdiği bu ölümle diyalog, ortaya çıkmış 

olan soruna sığınak olmayan bir sürtüşme alanı yaratmaktadır. Ziyaretçi; gerçek vicdana 

meydan okunduğu, devlet-ulus modeli tarafından ortaya konulan örtük manipülasyonları 

kanıtlayan, öznenin üretiminin ve iktidar mekanizmalarının temel taşı olmaya devam et-

mektedir (Segura, 2010).

Meksika’daki organize suç kurbanlarının bedenlerinin yıkandığı su ve onların kanlarıyla 

pavyonun tabanının günlük olarak silinmesinden oluşan bir eylem olan “Temizlik” hakkında 

Cuauhtemo Medina şunları dile getirmektedir;

Başka ne hakkında konuşabiliriz? Bu elbette bir yasağa verilen bir cevaptır. Bu ifade 
Meksikalı seçkinlerin ulusal imajı, korumacılığı veya turizm yanılsamalarını sürdürmek 
için, toplumun gürültülü ve aç gözlü, katletmek zorunda kaldığı sağduyu karşısında 
pişmanlık duymayan bir sessizlik tutmamızı tercih edecekleri beklentisine içten bir 
tepki içermektedir (Medina’dan aktaran Campiglia, 2013, s. 104).

Çalışma sadece şiddeti ortaya çıkaran failleri değil, aynı zamanda bu suçları üreten ve 

onların kabul edilmesi için şartlandırmaya devam eden siyasi, tarihi ve kültürel güçleri de 

kınamaktadır. Suç mahallinin ötesine geçilmesini ve bireyin kendi suçluluğunu inceleme-
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sini, edinmiş olduğu yanıtlar aracılığıyla Meksika’da ve tüm Amerika’da şiddet üretimindeki 

bireysel imaları ortaya çıkarmasını gerektirmektedir. 

İsmi ve hayatları hiç bilinmeyen kişiler, çatışmaların şiddeti Margolles’in enstelasyonunun 

yaygın kollektif yas modellerine meydan okuduğunu göstermektedir. Sanatçı bu sorulara 

Latin Amerika çalışmaları ve eleştirel ırk teorisinin tartışıldığı şekliyle yaklaşmak için alter-

natif estetik stratejiler sunmuştur. Özellikle olay mahallinin kalıntılarını onlara bir tarih veya 

hikâye atfetmeden sunarak, bir suç mahallinin kalıntılarında daha kapsamlı bir politik yas 

kavramı inşa etme olasılığında nasıl bulunabileceğini sorarak cesedin anonimleştirildiği 

görülmektedir (Ramos, 2016).

Havada (En el Aire)

Sanatçı; “Başka ne konuşabiliriz? Temizlik” çalışmasında, kollektif-empatik bir yas duru-

munu, hükümetleri tarafından görmezden gelinen can kayıplarını göstermeye çalışmıştır. 

Çalışma kültürel olarak marjinalleştirilmiş bedenin hem varlığında hem de yokluğunda, 

sanat eyleminin çerçevesinin içinde ve ötesinde, sosyo-politik ve ekonomik değeriyle ilgili 

önemli çağdaş bir konuyu, tutarlı bir şekilde ele almıştır (Newman, 2013). “Başka ne konu-

şabiliriz? Temizlik” çalışmasına benzer minimal bir anlayış sanatçının diğer çalışmalarında 

da görülebilir. Sanatçının “Havada” isimli çalışması, 17. yüzyıl Hollanda’sında üretilen va-

nitas natürmort resimlerine ne ölçüde benzediği sorgulanabilir. Bu tür resimler de güzel 

ve arzu edilen nesneler tasvir edilirdi ancak her zaman bir insan kafatası, yanan bir mum, 

çürümenin eşiğindeki çiçekler veya bazen patlamak üzere olan neşeli bir balon şeklin-

de ölümlülüğe gönderme yapmıştır. Bir vanitas resminin alegorik mesajı nispeten basitti; 

“Hayatta her yerde ölümle çevriliyiz ve hayatın kendisi kısadır. O yüzden ölümlü olduğunu 

unutmamalısın.” Fakat Margolles’in “Havada” isimli çalışması, memento mori resimlerine 

veya vanitas natürmortlarının günümüzün modern bir canlandırmasına indirgenemez. 

Sanatçının bu çalışmasında (Görsel 3) baloncuklar kullanması önemlidir. Baloncukları yap-

mak için bir makine kullanan sanatçı, tüm galeriyi dolduran çoğaltılmış (çizilmiş, boyanmış) 

baloncuklar yerine gerçek baloncukları kullanmıştır. Bu alana girdikten sonra izleyici bir 

büyü havasıyla karşılaşır. Balonların geçiciliği, çocukluk arayışlarının ve eğlencesinin bir 

hatırlatıcısı olarak görülebilir. Baloncuklar galeri mekânında yüzer, alçalır, duvarlara, ze-

mine ve bazen de izleyiciye çarpar. Baloncukların etkisi aldatıcıdır. Ve sergiye eşlik eden 

metin seyirciyi afallatır çünkü baloncuklar otopsiden önce cesetleri yıkamak için kullanılan 

sudan oluşturulmuştur (Downey, 2009). Sabun köpüğünden oluşturulmuş baloncukların 

kaynağına ilişkin bilgilerden önceki ve sonraki fark; canlı ve ölü beden arasındaki farktır 

(https://www.mmk.art/en/whats-on/teresa-margolles/).
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Görsel 3. Teresa Margolles, 2003, Havada/En El Aire, Museum für Moderne Kunste. 
Erişim: 05.03.2022. https://bit.ly/3Cqyvrf

Margolles için morg, ilham kaynağı ve görsel-işitsel bir yol olmuştur. Bulguları derinle-

mesine bir gözlemden kaynaklanmaktadır. Sanatçının çalışmaları bir cesedin, bir cinayet 

kurbanını veya parçalanmış vücudunu, bakışlarımızı zorlayan nesneleri, çevreye dağılmış 

baloncuklarla değiş tokuş etmiştir (Espinosa, 2002). Çalışma; suyu sis makinasından veya 

klimalardan geçirerek bedensel madde ile birleştirir. Ancak içindeki herhangi birini (veya 

herhangi bir bedeni) tasvir etmeyi, tanımlamayı veya yerini belirlemeyi reddetmektedir. Bu 

iş; fiziksel sınırların (bedenlerin veya sanat eserlerinin) bir belirsizlik durumuna kaydığı bir 

ana tekabül etmektedir. Maddesel olan bu dağılım, kamusal alanda ölümü içeren sosyal, 

politik ve mekânsal sınırların çözülüşünü de içermektedir (Bacal, 2018).

Su kabarcıklarının anonim ölü parçacıklarını içerdiğinin farkında olmak, atmosferinin koku-

su dahil olmak üzere galeri mekanının tipik olarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı duyusal 

yetileri aniden harekete geçirmektedir. Havadaki ölüm bilgisi, kirli veya kirletici olması 

yüzünden bir tür endişeli merak uyandırmaktadır. Bu şey koklanmak istenmekte, bu farklı-

lıkların vücudunun sınırlarının kirlenmesi için ne anlama geldiğinden korkma veya tiksinti 

duygusu ortaya çıksa bile galeri atmosferinde bir belirsizlik algılanır. Havada ölüm veya çü-

rümenin varlığını öne süren hiçbir şey bulunmamasına rağmen etrafta uçuşan baloncuklar, 

ölülerin izlerini yaşayanların ve sergiyi gezenlerin bedenlerine dahil etmektedir.

Narin kabarcıklar cilde çarptıktan sonra kişinin teninin gözeneklerinde emilirken “Havada” 

karmaşık bir dokunsal deneyim yaratmaktadır. Eserde kullanılan malzemenin kaynağı öğ-

renildikten sonra rahatsız edici bir duruma hatta suçluluk duygusuna yol açar. Bununla bir-

likte, ölülerin bu geçici izleri, varlıklarının metinsel beyanı olmasaydı herhangi bir duygusal 

etki oluşturmazdı. Sanatçının çalışması, ölülerin izlerinin kararlı anonimliği, yas ve kederin 

nasıl işlediğini düşünmek için alan yaratır (Sanader, 2013).
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Otopsiden önce ölülerin vücutlarını temizleyen su ile galeri mekânında cildimize çarpan 

baloncukları oluşturan su aynıdır. İkisi de aynı zaman ve uzay sürekliliğinde yaşıyorlar ve 

bir dereceye kadar etkileştiklerinden yaşayan ve ölü arasındaki ayrımı bulanıklaştırmaktır. 

Sanatçının “Vaporizasyon” isimli çalışmasında artık seyirci ölümün huzurunda değildir, ke-

limenin tam anlamıyla onu solumakta ve emmektedir (Downey, 2009).

Sonuç

Teresa Margolles çalışmalarını; ölü insan bedeni, morgdaki süreçler ve suç mahalleri ile 

ilişkilendirerek ortaya koymakta, morgda ölüleri sterilize etmede kullanılan suyu kullanarak 

elde etmiş olduğu buhar ve kabarcıkları sergi mekanının öznesi haline getirmekte, insan 

bedeninden alınmış kan, yağ, doku, parçaları kullanarak işler üretmektedir. Üretmiş olduğu 

işlerinden geriye kalan tek şey sanatçının seçtiği ve daha sonra doğal bağlamından çok 

farklı bir bağlamda izole ettiği gerçeklik belirteçleridir. Bu doğal bağlamın mevcut oldu-

ğu işler izleyiciyi onu yeniden inşa etmeye ve en azından hayal etmeye davet etmekten 

ibarettir. Bu sayede sanatçı; eşit olmayan ve anılmayan ölülere yapılan unutma eylemini 

gündeme getirerek izleyiciyi gerçek durum ile karşı karşıya getirmektedir. Margolles’in 

işlerinde bir krizin ortaya çıktığına tanık olunmakta suç ve ölüm kalıntılarının estetik yolla 

nasıl sunulduğunu göstermektedir. İşlerinde adli olarak hala çözülmemiş olayları, beden-

lerden geriye kalanları kullanarak Meksika’daki suç ve şiddetin kanıtlarını yeniden oluştur-

maktadır.  

Sanatçının işleri, en korumasız kesimlerden, en yoksullardan ve fiili olarak hiçbir hakkı 

olmayanların kalıntılarıyla yaşamaktadır. Bu çalışmalarda kalıntılarını kullandığı kişileri yü-

celtme, kimliklerini yeniden tasdik etme eylemi bulunmaz aksine onları nesnel durumla-

rına indirgemeyi ve çok fazla zorluk çekmeden sanatsal mantık ile birleştirmeyi başarır.

Margolles’in çalışmaları (korunmuş bir dil, morgdaki sudan elde edilmiş kabarcıklar, suç 

mahallinden alınmış kan vs.) ölülerden arta kalanları huzursuz bir şekilde ortaya koymakta 

ve onlar için kültürel olarak ikna edici bir veda sunmaktadır. “Başka ne hakkında konuşabi-

liriz? Temizlik”, “Dil”, “Havada” isimli işlerini izleyicinin sorgulamasını istemekte, geriye ka-

lanların kendi suç ortaklıklarını sorgulamaya ve sonuç olarak eyleme geçmeye davet eden 

duyusal manzaralar sunmaktadır. Çalışmada ceset, özne vs. yok olur, sadece adı konmamış 

bir hayatın yokluğu ve yeniden üretilmiş bir suç mahalli vardır. Burada bedenin yokluğu bir 

boşluk değildir aksine kişiyi-izleyiciyi her anlamda sarıp sarmalayan metonimik bir düzleme 

yerleştirilmiş, isimlerin önemli olmadığı ancak maruz kalınan şiddetin, faili meçhullerin ve 

kimsesizlerin olduğu küçük bir prototiptir.

Çalışmaları sınırlı bir alanda ve sınırlı bir süre ile sergilenmesine karşın, kendisinin de üyesi 

olduğu Meksika toplumundaki üstü örtülen ve yok sayılan ölümleri eserleri aracılığıyla 

ifade ederek yeniden üretmektedir. Sanatçının kederi harekete geçirme çabası, insan kay-
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bının yasını tutmak için geliştirilen geleneksel yöntemlerin ötesinde izleyicinin de işlere 

dahil olarak düşünmesi gerektiği ileri sürülebilir. Ölünün özleri ve canlı beden arasındaki 

temassız dolaysızlığı yaşam ile ölüm arasındaki sınırın kırılganlığını ve geçirgenliğini açığa 

çıkarmakta ve kişiyi görmezden gelinmesi tercih edilen şeye tanık olmaya zorlamaktadır. 

Bu sayede bir zamanlar anonim olan ve toplum tarafından unutulan bu kimlikler bir tür 

kutsallık kazanmaktadır.
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Öz: Görsel göstergebilim her türlü görsel metnin anlamını, anlamın üretim sürecinin eklemleniş 

şeklini ve işleyişini ortaya koymaya çalışır. Görsel göstergebilimin uygulama alanına giren kül-

türel üretimlerden biri de sanat yapıtları ve pratikleridir. Sanat yapıtlarını ve pratiklerini ileti ta-

şıyan görsel metinler olarak kabul eder. Araştırmada ilgili literatür incelenerek betimsel analiz 

yöntemi ile görsel göstergebilim alanı ana hatları ile ortaya koyulmaya çalışılmıştır. İlk olarak 

görsel göstergebilimin yapısalcı dilbiliminden kaynaklanan bir yöntem olması nedeniyle yapı-

salcı dilbilimin göstergebilim alanındaki çalışmaları şekillendiren temel ilke ve yönelimleri ge-

nel çerçevesi ile belirlenmiştir. Görsel göstergelerin doğal dillerden yapısal farklılıklar içermesi 

nedeniyle kuramcılar tarafından farklı şekillerde sınıflandırıldığı belirlenerek görsel göstergeye 

bakış açıları incelenmiştir. Görsel göstergebilim, dilbiliminin kendi inceleme nesnesinin üze-

rinden tanımladığı ve geliştirdiği gösterge kavramının boyutlarını genişletirken bir taraftan da 

daha karmaşık biçimleri, göstergeleri çözümleyecek bir araç haline getirmeye çalışmaktadır.    
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Abstract: Visual semiotics tries to present the meaning, the manner of articulation of the production 

process of meaning, and the functioning of all kinds of visual texts. One of the cultural productions 

within the field of application of visual semiotics is works of art and their practices. Visual semiotics 

regards works of art and their practices as visual texts carrying messages. This study examined the 

relevant literature and presented the visual semiotics with broad strokes using descriptive analysis 

method. First, as visual semiotics is a method stemming from structuralist linguistics, the basic principles 

and orientation of structuralist linguistics shaping the studies in the field of semiotics were determined 

as a general framework. It was revealed that visual signs were classified differently by theorists since 

they are structurally different compared to natural languages. Accordingly, their perspectives on visual 

signs were examined. Visual semiotics extends the dimensions of the concept of sign, defined and 

developed by linguistics over its own object of examination, and also tries to make it as a tool to 

analyze more complicated forms and signs.

Keywords: Semiotics, Visual Semiotics, Visual Signs, Semantics, Signification.
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Giriş

Göstergebilim temel ilkeleri ve yönelimleriyle yapısalcı dilbiliminden kaynaklanan bir an-

lam çözümleme yöntemidir. Anlam sorunlarını ele alan ve çözümleyen kültürel antropo-

loji, simgesel mantık, bilgi kuramı ile de alışveriş içerisindedir. Göstergebilim farklı okul, 

çevre ve kuramcılar tarafından yapılan çalışmalarla sürekli gelişmekte ve dönüşmekte olan 

varsayımsal-tümdengelimli yöntemi kullanan bilimsel, mantık temelli bir tasarıdır. Gelişme-

ye ve dönüşmeye açık olan bilimsel tasarısı aşamalardan oluşan yapma bir üst dildir. Aynı 

zamanda geliştirdiği üst dil aracılığı ile incelediği nesnede anlamı, anlamın eklemleniş 

biçimini ve üretim sürecini ortaya çıkartan mantık ve dilbilim temelli bir okuma edimidir. 

Göstergebilim terminolojisinde “konu dil” olarak adlandırılan inceleme nesnesini (metin, 

sanat yapıtları ve pratikleri) varsayımsal olarak bir yapı oluşturduğu düşüncesi ile inceler. 

Her gösterge dizgesi göstergebilimsel çözümleme sürecine alındığında göstergebilimin 

inceleme nesnesi olan bir “konu dil”e dönüşür (Rifat, 2007, s. 85). Sanat yapıtları (resim, 

müzik vb.), güncel sanat pratikleri ve yazınsal yapıtlar, görüntüler, tiyatro oyunları, davranış-

lar, mimari yapılar, törenler, reklamlar anlamlı bir bütün aynı zamanda bir metin, gösterge 

dizgesi olarak göstergebilimin nesnesi, konu dili olabilirler. Göstergebilim inceleme nes-

nesinde (metinde) varolduğu kabul edilen yapıyı geliştirdiği aşamalı çözümleme yöntemiy-

le parçalayarak, bozarak, çözerek yeniden kurma ve yeniden yapılandırma eylemidir (Rifat, 

2007, s. 36). Böylelikle anlamın oluşum ve eklemleniş süreci, kuruluşu, düzenlenişi, yapı-

nın göstergebilimsel çözümleme yöntemiyle ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması sü-

recinde ortaya çıkar. Göstergebilim çağdaş dilbilimin gelişiminde öncü olan kuramcıların 

katkılarıyla gelişmiştir. Bu kuramcıların öncüsü kuşkusuz dilbilimci Ferdinand Saussure ve 

felsefeci Charles Sanders Peirce’dır.  Peirce’ın göstergebilim yaklaşımı mantık kökenliyken 

Saussure’ün yaklaşımı dilbilim kökenlidir. Saussure’ün “Genel Dilbilim Dersleri” adlı kitabı 

sadece dilbilimsel çalışmalar için değil insan bilimleri alanında yöntemsel birçok değişik-

liğe kaynak olmuştur. Göstergebilim yöntemini ve ilkelerini büyük ölçüde “Genel Dilbilim 

Dersleri” kitabından yola çıkan, geliştirilen yaklaşım ve kazanımlar da temellendirir. Saus-

sure kitabında yapısalcılığın temel ilkelerini, kuramsal ve uygulamasal tüm sorunlarını ve 

dil sorunu içerisinde anlam sorununu ele alır. Dilin tanımını yapmaya, onu kendisi olmayan 

şeylerden ayırmaya çalışır. Önerdiği çözümlemeler de kendisinden sonra gelen dilbilim-

ciler, göstergebilimciler ve insan bilimlerinin birçok alanında büyük ölçüde benimsenir 

(Yücel, 2005, s. 37). “Semiyoloji” terimini de ilk olarak F. Saussure kullanmıştır. Saussure’ün 

araştırmalarını Prag Dilbilim Okulu’ndan Jakopson ve Troubetzkoy yaygınlaştırmıştır. Ko-

penhag Dilbilim Okulun’dan Hjelmslev dizgeleştirmiş, Benveniste söyleme uygulamış, Bart-

hes de anlaşılabilir bir dile indirgemiştir. Paris Göstergebilim Okulundan Greimas da “Ya-

pısal Anlambilim (Semantique Structurale)” kitabında anlam sorunlarını yapısalcı dilbilim 

yöntemleri ile ele alarak göstergebilimi oluşturmada kuram ve yöntem olarak kullanmıştır. 

Jean Claude Coquet’e göre bu kitap ilk dilbilimsel göstergebilim kitabıdır (Kıran, 1990, s. 

53). Yapısalcılık Saussure’un yöntemini toplumsal yaşamın bütün alanlarına aktarır. Yapı-

salcı dilbilim insan bilimlerindeki araştırmalara esin kaynağı olmuştur. Antropolojide Lévi 
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Strauss, psikanalizde Jacques Lacan, psikolojide Jean Piaget, Alex Mucchielli, yazınsal ve 

yazın dışı metinlerin çözümlenmesinde Paris Gösterge Bilim Okulunun Kurucusu Greimas 

sayılabilir (Kıran, 1983, s. 132). Belirtmek gerekir ki yapısalcı ilkeleri önce dilbilimciler ge-

liştirip benimsemişlerdir. Her dilin kendi nesnesinin özelliğine ilişkin bir yapı oluşturduğu-

nu tarihsel süreçte dilbilimciler vurgulaya gelmişlerdir. Yapısalcıların yaklaşımının farklılığı 

bu kavrama yeni bir anlam vererek, yapı kavramını değiştirmek olmuştur. Geleneksel dil-

bilim, doğal dil dizgesinde yapının varlığını onaylamakla birlikte öğeleri tek tek ele alarak, 

tarihsel ilişkileri içinde art zamanlı yöntemle inceler. Dilin tarihsel süreç zaman içerisinde 

uğradığı dönüşümlere evrime odaklanır. Yapısal dilbilim ise her öğenin yapı içerisinde bir 

işlevi, rolü bulunduğunu varsayarak bu öğelerden, öğelerin ilişkilerinden yapıya, yapının 

kuruluş düzenine, eklemlenme biçimine ulaşmaya çalışır. Her öğeyi tek başına inceleyerek 

nedenini daha eski durumda art zamanlı ilişkilerde aramak yerine eşsüremsel (eşzamanlı) 

ilişkilerin oluşturduğu bir bütünün, bir yapının parçası olarak görür. Dil her şeyin bütüne, 

bütündeki ilişkilere, işlevlere ve bağlama göre anlam kazandığı bir dizgedir. Saussure’ün 

“dizge” kavramı yerini günümüzde “yapı” kavramına bırakmıştır. Yapı doğrudan kavranabi-

len bir nesne, yapılaşmamış bir yığın, bir töz değil, bir biçimdir. Parçaların anlam ve işlevini 

de dilin yapısı belirler (Yücel, 2005, s. 20-40-41).

Saussure “Genel Dilbilim Dersleri” kitabında incelediği nesneyi, dil yetisini, dili birçok alana 

açılabilen bireysel ve toplumsal özelliği nedeniyle bilimsel yaklaşabilmek açısından sınır-

landırmıştır. Kendisi olmayan şeylerden ayırarak, karşıtlıklarla tanımlamıştır. Dil her öğenin 

kendisi olmayan başka öğelerle tanımlandığı bir karşıtlıklar sistemidir. Oluşturduğu ilk kar-

şıtlık “dil” ve “söz” karşıtlığıdır. Dil ve söz karşıtlığını açarak önce dili, dil yetisinden sonra da 

dili sözden ayırmıştır. “Söz” bireysel bir seçimle ve anlık bir edimle oluşturulur. Dil yetisinin 

bireysel gerçekleşme boyutunu oluşturur. “Dil” ise dil yetisinin toplumsal sözleşmeyle olu-

şan toplumsal yanıdır. Oluşturduğu bu karşıtlıkla dili sınırlandırarak kendi başına incelene-

bilecek bir nesneye dönüşmüştür. Bu nesne de bir dizge, bir yapı oluşturarak ancak öğeleri 

arasındaki farklılıklar, karşıtlıklar ve bağıntılar üzerinden tanımlanabilir. Dizge içerisinde 

yinelenen diziliş özelliklerinden ve çeşitli bağıntı türlerinden söz eder. Dilsel yapıyı öğe-

lerden oluşan bu öğelerinde ancak başka öğelerle kurduğu bağıntılar, ilişkiler aracılığı ile 

kavranabilen bir gösterge dizgesi olarak tanımlar. Dil kavramları belirten bir göstergeler 

dizgesidir. Saussure’ün geliştirdiği bu yaklaşımı dilbilimcilerin dil olgusuna bakış açısını de-

ğiştirerek yeni bir yöntemin temelini oluşturmuştur. İnsan bilimleri alanında da ilk yapısalcı 

yöntemi oluşturur. Yapısalcı dilbilimin temelini atmış olduğu eserinde ileride dilbilimi de 

kapsamı içine alacak yeni bir bilimin de doğacağına dair öngörüde bulunur. Bu bilimi de 

“göstergebilim” olarak tanımlar. Saussure’a göre yapısalcı dilbilim ve geliştirdiği yöntemler 

öteki dizgeler, görsel dizgeler için bir örnekçe olabilirdi. Göstergebilim alanına giren gör-

sel, sanatsal iletişim yollarının her biri dilin özel bir dizgesidir. Gösterge bilim de yöntemini 

ve temel ilkelerini yapısalcı dilbiliminden alır. Göstergebilim Ferdinand de Saussure tara-

fından öngörülmüş ve onun belirlediği ayrımlarla ilkelerle şekillenmiş yapısal dilbiliminden 

kaynaklanan bir yöntemdir. Fakat bu noktanın özellikle altını çizmek gerekir. Bir yöntem-
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den yararlanmak o yöntemi tüm özellikleriyle kendi alanına aktararak kullanmak değildir. 

Göstergebilimciler yapısalcı yöntemi olduğu gibi kendi alanlarına aktarmamışlardır. Ancak 

hiç kuşkusuz onun temel ilke ve yönelimlerinden yararlanmışlardır. Kimi dilbilimsel so-

runlar ve yöntemler göstergebilim araştırmaları sürecinde incelenen nesnenin doğası ve 

yapısının, dizgesinin farklılığından ötürü önemini yitirmiştir. Göstergebilimin aracı olmaktan 

çıkmıştır. Çünkü dilbilim bir doğal dil dizgesini açıklayabilir ama görsel, işitsel ve sanatsal 

iletişim dizgelerini çözümlemede ve bu dizgelerin anlamlandırılmasında yeterli değildir.  

Göstergebilimin ilk uygulamaları da yazınsal söylem ve yazınsal metinler üzerinde olmuş-

tur.  Göstergebilimin ilk gelişim evresinde odağına yazınsal metinleri alma nedeni doğal 

dillerin hem diğer anlamlı dizgeleri (sanat yapıtları, pratikleri, resim, müzik, sinema vb.) 

hem de kendini yorumlayabilmesinden kaynaklanmaktadır (Kıran, 1990, s. 52). Göstergebi-

lim tarihsel süreçte sadece dilbilim ve edebiyat araştırmalarının tekelinden çıkarak kültürel 

dizgelerin tümünü içine alan tüm yaşam alanlarını da kapsayan bir inceleme, çözümleme 

yöntemine dönüşmüştür. Göstergebilim kuramı yazınsal söylem, yazınsal metinler, anlatısal 

metinler üzerinden geliştirilmesine karşın bu alanı aşmıştır. Anlamla, anlamın eklemleniş 

ve üretim süreci ile ilgili yapmış olduğu çıkarım ve varsayımlar günümüzde her türlü met-

ne, kültürel üretime, olguya, dolayısıyla sanat yapıtları ve pratiklerine uygulanabilmektedir. 

Göstergebilimin uygulama alanına giren ve bir metin olarak ele alabileceğimiz kültürel 

üretimlerden biri de sanat yapıtları ve günümüz sanat pratikleridir. Bu durumda yapılması 

gereken yapısalcı dilbilimin kavramsal ve yöntemsel yaklaşımlarının göstergebilimsel çö-

zümlemede görsel gösterge bilim araştırmalarında nasıl ortaya çıktığını belirlemektir. Hiç 

kuşkusuz yapısalcılık ve yapısalcı dilbilim gibi göstergebilim alanı da farklı okul ve çevre-

lerin bakış açısını içeren, her türlü göstergeyi ve dizgeyi araştıran çok geniş bir alandır. 

Aynı zamanda da gelişmekte olan bir tasarıdır. Bu nedenle araştırmada bir sınır oluşturmak 

açısından göstergebilimin inceleme alanına giren görsel göstergebilim üzerinde durula-

caktır. Araştırmanın amacı görsel göstergebilim alanında çalışmaları olan kuramcı, okul 

ve çevrelerden yola çıkarak görsel göstergebilim alanını betimsel analiz yöntemi ile ana 

hatları ile ortaya koymak ve kuramcıların görsel göstergeye bakış açılarını incelemektir.

Görsel Göstergebilim

Göstergebilimsel çözümlemenin amacı her türlü yapısal etkinliğin, özellikle de doğal diller 

dışındaki anlamlama dizgelerinin işleyişini ortaya koymaktır. Göstergebilim dilin değişik 

biçimleriyle kavranan anlamın görünen kısmıyla yani anlamı gerçekleştiren onu iletişim-

sel kılan söylemle ilgilenir (Kıran, 1999, s. 93). Göstergebilim anlamları incelediği için 

içeriklerden başka bir biçim bilimidir (Barthes, 1991, s. 110). Metnin söylediği şeyleri, 

anlamları çözümlemeye çalışırken, söylenenlerin düzenini, eklemlenme şeklini ve biçimini 

de ortaya çıkartmaya çalışır. Konusu anlam olan göstergebilim anlamlama dizgelerinin iş-

leyişini ortaya koyarken yapısalcı dilbilimin bazı temel ilkelerinden de yola çıkmaktadır. Bu 

nedenle görsel göstergebilim alanındaki çalışmalara değinmeden önce göstergebilimsel 

yaklaşımın temel mantığını, yönelimlerini algılayabilmek açısından yapısalcı dilbilimle olan 
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ilişkisini maddeler halinde açmak gerekir. Yapısalcı dilbilimin göstergebilimi dolayısıyla 

görsel göstergebilim alanındaki çalışmaları da şekillendiren temel ilke ve yönelimleri ana 

hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:

İlk ilke ele alınan ve göstergebilimin konu dili yapılan nesne, anlamlı bütün, göstergeler 

bütünü, metin (sanat yapıtı, güncel sanat pratiği) kendi başına ve kendisi için incelenir. 

Bu ilke “içkinlik ilkesi” olarak da tanımlanabilir. Bu incelenen, konu dil yapılan nesne-

nin kapalı bir sistem olarak ele alınmasıdır. Böylece araştırmacı kendi içinde belirlenen 

karşıtlıklarla, ayrımlarla, bağıntılarla bir yapı oluşturduğunu varsaydığı nesneyi, metni dış 

ilişkileri mümkün olduğunca dışarıda bırakarak iç ilişkilerine odaklanarak inceler. Metni 

(Sanat yapıtı, pratiği) çevreleyen metin dışı bilgiler edinilir ancak bunlar metinin içinde 

ortaya çıktıkları taktirde incelemeye dahil edilir. Çünkü göstergebilimsel çözümlemede 

araştırmacının odak noktası metnin dışı değil metinin içi ve iç ilişkileri, bağlantıları ve bu iç 

ilişkilerin anlam üretim sürecinde nasıl işlediğidir. Bu iç ilişkileri de göstergebilim yapısalcı 

dilbilimin nesnesine yaklaşım şeklinden yola çıkarak tanımlamıştır. Bir metinin anlamını 

kavramanın da öncelikle içerikteki ayrımların gözlemlenmesiyle ortaya çıkartılır. Çünkü 

bir metnin içeriği de anlamlı öğelerin arasındaki ayrımların, farklılıkların temeli üzerinde 

yükselir (Rifat, 2007, s. 31). Bu sistemdeki yapıdaki öğelerin tek başlarına bir değeri de 

yoktur. Ancak sistemin yapının bütünün de iç ilişkilerinde oluşan ayrımlarla, bağlantılarla 

değer kazanırlar. Önemli olan öğeler değil öğeleri birbirine bağlayan tanımlanmış ilişki-

lerdir. Bu ilişkiler de göstergebilim alanında “karşıtlık”, “çelişkinlik” ve “içerme” ilişkileri 

olarak tanımlanır. Çünkü dilin dizgesi, yapısı doğrudan kavranılabilen bir nesne değildir. 

Ancak öğeleri başka öğelerle kurduğu bağıntılar aracılığı ile somutlaşabilen kavranabilen 

bir göstergeler dizgesidir. Bu bağıntılardan yola çıkarak incelenen nesnenin içkin gerçeği, 

yapısı ve yapısının işleyişi ortaya çıkartılabilir. Bu noktada göstergebilim, görsel gösterge-

bilim alanındaki çalışmaların da büyük oranda yapısal dilbiliminin çok eleştirilen ana temel 

ilkelerinden biri olan kapalılık (içkinlik) ilkesini, nesnesinin özellikleri dahilinde elinden 

geldiğince koruduğunu görürüz. Belirtmek gerekir ki her ne kadar göstergebilim yapısalcı 

yöntemin içkinlik ilkesine çözümlemede sadık kalsa da metin dışı unsurlar, tarihsel kültürel 

etmenler, sanatçının biyografisi, sanatçının üretimi ve üretim sürecinin yaşamı ile ilişkilen-

dirdiği unsurları, metinler arası ilişkiler incelenen metnin içerisinde çözümleme sırasında 

belirlendiği taktirde ortaya çıkartılır. Özellikle bir sanat yapıtını ve pratiğini var eden ve onu 

bu nesne kategorisine sokan niteliği, anlam üretim potansiyeli açık yapıt niteliği devreye 

girdiğinde. İster istemez incelenen nesnenin doğasından kaynaklanan unsurlar nedeniyle 

keskin bir şekilde içkinlik ilkesine bağlı kalınamaz. Kuşkusuz nesnenin yapısı nesneye içkin-

lik ilkesi ile yaklaşıldığında ortaya çıkartılabilir. Ancak incelenen sanat yapıtı ve pratiğinin 

gösterilen anlam boyutunu oluşturan yan anlamların kurulmasında dönemin geçerli kültü-

rel ve ideolojik unsurları da işin içine girer. Çünkü sanat yapıtları ve pratikleri dış dünya ve 

içinde yer aldıkları bağlam ile kurdukları ilişki aracılığı ile de yan anlamlar üretirler. Bunun 

yanında sanat yapıtının, pratiğinin anlam alanını oluşturan metinlerarası bir ilişki saptandığı 

taktirde de ister istemez metnin dışından başka bir metin ya da metinler çözümlemede 
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devreye girecektir. İçkinlik ilkesi konusunda göstergebilim alanında çalışan kuramcılar da 

birçok farklı yaklaşım ve gerekçelendirmelerle eleştiriler yapmaktadırlar. Toplumsal söy-

lemlerin göstergebilimi üzerine çalışan E. Veron her söylemin toplumsal özelliği olduğunu 

belirtmiştir. Veron göstergebiliminde toplum göstergebilimi diye adlandırılması gerektiğini 

vurgulayarak çözümleme de içkinlik ilkesinin de bir düş olduğunu belirtmiştir. Veron’a 

göre her söylemin anlam etkisi bir başka söylemle oluşur (Rifat, 1979). Bu nedenle bir 

söylemi incelemek için bir başka söyleme başvurmak gerekir. Göstergebilimsel inceleme-

de bir metin olarak ele alınan sanat yapıtları ve pratikleri de metinsellikleri ile bir söylem 

oluştururlar. Veron’nun eleştirisi açısından baktığımızda da sanat yapıtları ve pratiklerinin 

anlam çözümlemesinde de içkinlik ilkesinin çok keskin sınırlarla işlemesi pek mümkün 

görünmemektedir.

İkinci ilke ise yapısalcılığın ve farklı çevre, okul ve kuramcılar etrafında şekillenen tüm 

göstergebilimsel araştırmaların temel mantığını oluşturur. Saussure’ün ortaya koyduğu bu 

yöntem “artzamanlılık” “eşzamanlılık” karşıtlığıdır. Bu ikili karşıtlık iki ayrı dil yaklaşımını, in-

celeme yöntemini oluşturur. “Artzamanlı” inceleme yöntemi literatürde “tarihsel dilbilim” 

olarak da geçer. Yöntemin adından da anlaşıldığı gibi inceleme nesnesinin, dilin tarih-

sel süreç zaman içerisinde uğradığı dönüşümlere evrime odaklanır. “Eşzamanlı” inceleme 

yöntemi ise incelediği nesneyi, dili tarihsel evriminin belli bir anında ve zamanında ele alır. 

O an ve zaman içinde incelediği nesnede ortaya çıkan yapıya yapısal işleyişe odaklanır. Eş 

zamanlı inceleme yönteminde belli bağıntı ve ilişkilerle bir dilsel yapı oluşturduğunu var-

saydığı inceleme nesnesi kendisini oluşturan öğelerin anlık durumları ile belirlenir. Dizgeyi, 

yapıyı ve yapıdaki ilişkileri ortaya çıkartabilmek için bu sistemsel oluşumun belli bir zaman 

dilimi içerisindeki anlık durumunu, ortaya çıkartmak gerekir. Çünkü yapı ancak eşsüremlilik 

(eş zamanlı) ekseninde oluşan ilişkiler içerisinde incelendiğinden ortaya çıkartılabilir. Her 

öğeyi kendi başına ele alarak nedenini tarihsel, kökensel, evrimsel, dış ilişkilerle bağlan-

tısı içinde analiz etmek yerine, öğeleri eşsüremsel bir yapının bir bütünün parçası olarak 

görür. Parçaların anlam ve işlevini de dilin yapısı belirler. Saussure’a göre dil öğelerinin 

bir anlık durumu dışında hiçbir şeyin belirlemediği katışıksız bir değerler dizgesidir. Onu 

tutarlı bir şekilde tanımlamak için evriminin belirli bir evresinde ele alınmasının nedeni dili 

artsüremlilik, tarihsel ilişkileri içerisinde ele almak yapının, dizgenin ve bu yapıyı oluşturan 

bağlantıların gözden kaçırılmasına yol açar (Yücel, 2005, s. 31). Belirtmek gerekir ki eşza-

manlı inceleme artzamanlı dilbilim yaklaşımlarını tümüyle reddetmezler. Sadece yöntem-

sel açıdan artzamanlı boyutun eşzamanlı boyuttan sonra gelmesinin inceleme açısından 

daha sağlıklı olacağını düşünmektedirler. Çünkü artzamanlı inceleme eşzamanlı dizgelerin 

incelenmesini gerektirir. Ancak eşzamanlı inceleme yapıldıktan sonra dilin evrimsel yasala-

rı daha sağlıklı ve ayrıntılı bir şekilde saptanabilir (Kıran Z. ve Kıran A., 2006, s. 125).

Üçüncü ilke ise köken, etkileşim vb. türünden artsüremsel, tarihsel sorunlara ancak nes-

nenin elden geldiğince eksiksiz bir çözümlemesi yapıldıktan sonra ve bunların da dizgesel 

olarak ele alınmalarını sağlayacak yöntemler geliştirilebildiği ölçüde yer verilmesidir. Yapı-

salcılığın bu temel ilke ve yönelimleri Saussure’den Greimas’a kadar kuramsal ve uygula-
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malı tüm yapısalcı dilbilim ve göstergebilim alanındaki çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır 

(Yücel, 2005, s. 16). Belirlenen bu temel yönelimler farklı kuramcı, çevrelerin etrafında 

şekillenen göstergebilimsel çözümlemelerde ortak olarak görebilir. Bir taraftan da yapı-

salcı dilbiliminin yöntemsel araçlarının incelenen nesnenin, dizgenin yapısal farklılığından 

ötürü olduğu gibi uygulanmadığını, nesnenin yapısal özelliklerine göre gerekli dönüşüm-

lerin yapıldığını da belirtmek gerekir. Yapısalcı dilbilimin göstergebilimi dolayısıyla görsel 

göstergebilim alanındaki çalışmaları da şekillendiren temel ilke ve yönelimleri genel çer-

çevesi ile ortaya çıkmaktadır.

Göstergebilim çalışmaları alanında 1990’lı yıllardan itibaren görsel olarak algılanan her 

türlü bilgiyi, çevrenin şekillerini ve görünür yönlerini ya da görsel sanatları inceleyen gös-

tergebilimsel alan “görsel göstergebilim” olarak adlandırılmıştır (Keser, 2018, s. 168). Gör-

sel göstergeler sınıfına giren sanat yapıtları ve sanat pratikleri sanatsal bir içeriğe cisim 

vermelerinin yanı sıra bu içeriği üretmekte ve iletmektedirler. Sanat yapıtları ve pratikleri 

anlam ileten ve üreten nesnelerdir. Aynı zamanda farklı biçimde algılanma ve yorumlan-

maya uygun yapılarıyla anlam boyutunda “açık yapı”da nesnelerdir. Açık yapı niteliği sanat 

yapıtları ve pratiklerinin sınırsız sayıda okumaya açık özellikte bir nesne oluşunu tanımlar. 

Anlam üreten ve ileten bir nesne olma özelliği onları temsil yönleriyle bir görsel göster-

geye dönüştürür. Görsel göstergeler biçim ve bu biçimin üretmeye ve iletmeye aracılık 

ettiği anlamdan oluşur. Saussure’un (Görsel 1)’de gösterilen doğal dil göstergesinden yola 

çıkarak geliştirdiği gösteren ve gösterilenden oluşan gösterge tanımlaması farklı nitelikteki 

herhangi bir gösterge sistemine uygulanabilir.

Görsel 1. Ferdinand De Saussure, Dil Dışı Göstergeler ve Dil Göstergesi 
Kıran, Zeynel & Kıran, Ayşe. (2006). Dilbilimine Giriş. 3. İstanbul: Seçkin Yayınları, s. 61.

F. Saussure’ün doğal dil göstergesi tanımından yola çıktığımızda görsel göstergeler de 

doğal dil göstergeleri gibi iki düzeyden oluşurlar. Görsel göstergelerin duyu organlarımız-

la algıladığımız biçimsel, özdeksel yönü “göstereni” oluşturur. “Gösterilen” ise göstergenin 

kavramsal, anlam yönünü ifade eder. Anlamda görsel göstergeyi oluşturan gösteren ve 



575SANAT YAZILARI 47
DOÇ. DR. BENGÜ BATU ERTUNG

gösterilen arasındaki bağıntıdan doğar. Görsel göstergelerin (sanat yapıtları ve pratikleri) 

anlamı, kavramsal yönü her zaman doğal dille ilişki içerisindedir. Görsel töz ancak doğal 

dille, dilsel bildiriyle ilişkiye geçerek anlam üretip iletebilir. Görsel gösterge olan sanat 

yapıtları ve pratiklerinin gösterilenler (anlam) dünyası dilin dünyasından başka bir şey de-

ğildir (Barthes, 2005, s. 28). Özellikle yapısal anlam bilimciler araştırmalarında göstergenin 

gösterilen (anlam) boyutu üzerinde durmuşlar anlamı oluşturan en küçük birimleri de bul-

maya çalışmışlardır. L. Hjelmslev dil göstergesinin gösterilen (anlam) boyutunu “düz” ve 

“yan” anlamların oluşturduğunu saptamıştır. Düz ve yan anlamı oluşturan en küçük anlam-

lı birimler de göstergebilim terminolojisinde “anlambirimcik” olarak adlandırılır. Düz ve yan 

anlamlarda anlamın en küçük birimi olan anlambirimciklerden meydana gelir. Sanat yapıt-

ları ve pratikleri ontolojik açıdan incelendiğinde iki varlık tarzından, gösteren (biçim) ve 

gösterilenden (anlam) meydana gelir. Bu iki yapı iç içe girmiştir. Modernist bakış açısıyla 

sanat yapıtları üzerinden yapılan ontolojik bir değerlendirmede sanat yapıtı çoğu zaman 

tamamlanmış organik bir bütün, kapalı bir biçimdir. Aynı zamanda anlam üretme ve iletme 

yönünden açık yapıdadır. Güncel sanat pratiklerinde ise göstereni meydana getiren mater-

yal ve unsurlar yaşamla iç içe geçerek sınırsızlaşmıştır. Gösteren sanatçının tercihi, seçi-

miyle ile kapalı biçimde olabilir. Gösteren sanatçının denetiminden de çıkabilir. Süreç 

içerisinde dönüşe de bilir, yok ola da bilir. Sanatçı kendi bedenini, izleyicileri de bir göste-

rene dönüştürebilir. Süreç sonucunda yok olmuş bir sanat nesnesi sadece belgesi üzerin-

den de okunabilir. Sanatçı farklı dil dizgeleri içinde değerlendirilebilecek çeşitli türde gös-

tergeleri (görüntüsel, sözel vb.) üretim sürecinde kullanabilir. Modernist bakış açısıyla gör-

sel gösterge olarak organik bir bütünlüğe sahip bir sanat yapıtından ya da 1960 sonrası 

ortaya çıkan eser kategorisi dışında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışma konu-

su yapılan sanat pratiklerinden söz edilsin, her kavranıldığında tarihsel kültürel etmenlerle 

yeni yan anlamlar üretilir. Yan anlam görsel göstergenin düz anlamına kullanım sırasında 

katılır. Yan anlamı göstergenin bağlamı belirler. Yan anlamın oluşması için bağlamdaki 

ipuçlarına mutlaka gereksinim vardır. Yan anlamın kaynağını göstergenin üretildiği, kulla-

nıldığı kültür, kültürel bellek ve görsel göstergeyle karşılaşan izleyicinin kültürel birikimi 

belirler. Sanat yapıtları ve pratikleri dahil oldukları farklı dil dizgeleri, malzeme ve üretim 

süreçlerinden dolayı anlamı doğal dillere göre farklı biçimde üretir ve iletirler. Anlam do-

ğal dil dizgelerinden farklı bir şekilde eklemlenir. Aynı zamanda sanat tarihindeki yaratım 

ve üretimlere kronolojik bir sırayla bakıldığında tarihsel süreçte de anlamın üretim ve ile-

tim şeklinin değiştiği de görülür. Yapıta dışarıdan bakan pasif izleyiciden aktif izleyiciye 

geçiş, bir kurum içinde sergileme yöntemlerinden kurumun esere yüklediği anlamlardan, 

kurumlar dışına, kamusal alana, alternatif mekanlara, sivil oluşumlara inisiyatiflere geçiş ve 

izleyicinin pozisyonunu tamamen değiştiren ilişkisel estetiğe geçiş. Bourriaud “ilişkisel Es-

tetik” isimli kitabında 1990’ların başından beri devam eden sanatsal faaliyetlerde görüldü-

ğü gibi sanatsal uygulamaların artık insanlar arası alana odaklandığını, sanatçıların pratiğin 

yaratacağı ilişkilere giderek daha açık bir şekilde baktığını, seyirci katılımının sanatsal bir 

pratiğin değişmez özelliği olduğunu belirler (Bourriaud, 2002, s. 11). Tarihsel süreçte sa-

natın toplumsal pozisyonuna göre de anlam üretim sürecinin ve anlam üretim sürecine 
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dahil olan, etkenlerin, izleyicinin konumunun da dönüştüğü görülür. Sanat yapıtları ve 

pratiklerine bakıldığında da anlamın doğal dil dizgelerinde olduğu gibi belli alt sistemsel 

kurallar dahilinde eklemlenmediği görülür. Doğal dillere göre anlam yönünden daha az 

uzlaşımsaldırlar. Görsel göstergelerin bazıları anlamsal açıdan uzlaşımsal özelliklere sahip 

olsa da bu durum hiçbir zaman doğal dil göstergesinin gerektirdiği zorunlu bir özellik de-

ğildir. Sanat yapıtlarında ve pratiklerinde doğal dillerdeki sözcük birimleri gibi üzerlerinde 

tam olarak uzlaşılmış birimler yoktur (Akerson, 2005, s. 129). Bu nedenle görsel gösterge-

leri okumak ve çözümlemek doğal dil dizgesi içerisinde değerlendirilen göstergelerden 

daha karmaşık bir süreçtir. Aynı alan içerisinde bile çok farklı yaklaşım şekillerinin oluşma-

sı incelenen nesnenin niteliğinden dolayı olağandır. Bunun yanında görsel göstergeler sı-

nıfına dahil edilebilen gösterge türleri (sanat yapıtları pratikleri, haritalar, reklamlar, filmler 

vb.) de ortak noktalarında görüntüsel olsalar dahi çok çeşitli yapıdadırlar. Dizgesel olarak 

da farklılıklar içerebilmektedirler. Anlam üreten, ileten her gösterge grubu farklı özellikler-

de olduğundan, göstergenin kendisinden ya da kodundan kaynaklanan özellikleri olaca-

ğından göstergebilim ve görsel görsel göstergebilim alanlarının kapsamı alanına giren 

farklı çalışma alanları da gelişmektedir: Tiyatro göstergebilimi, sinema göstergebilimi, tanı-

tım, görüntü, mimarlık göstergebilimi, müzik göstergebilimi ve plastik sanatlar ve sanat 

pratikleri üzerine yapılan çalışmalar sayılabilir. Görsel göstergeler sınıfına dahil edilebilen 

sanat yapıtları ve pratikleri tümceyi aşan dilsel, bir taraftan da doğal dil dışı yapılardır. F. 

Saussure ve C.S. Pierce’ın temellerini attığı göstergebilim kuramından yola çıkan özellikle 

araştırmalarına doğal dil dizgeleri dışında görsel göstergeleri de inceleme alanına alan 

görsel göstergebilimin de gelişmesini sağlayan birçok araştırmacı vardır. Bu araştırmacılar 

arasında Paris Göstergebilim Okulunun kurucusu Algirdas Julian Greimas, Greimas’ın teo-

rilerini devam ettirerek kuramsal göstergebilim, edebi göstergebilim ve görsel göstergebi-

lim alanında araştırmalar yapan öğrencisi Jacques Fontanille, Saussure’ün ortaya attığı 

göstergebilimi kuramsal özelliklerle geliştiren Louis Hjelmslev, Roland Barthes, Judith Wil-

liamson, sinema dili üzerine çalışmaları olan Christian Metz, kültürel göstergeler üzerinde 

çalışmalar yapan Umberto Eco, Thomas Sebeok, görüntü olarak metin, metin olarak görün-

tü konularında çalışmalar yapan R. Lindekens, Uluslararası Görsel Göstergebilim Derneği-

nin kurucularından Göran Sonesson, Belçika’da Liege Üniversitesi Şiirsel Araştırmalar Mer-

kezi’nde göstergebilim, dilbilimsel ve görsel iletişim kuramları üzerine çalışmalar yapan 

Group  ve bu grubun üyesi olan Jean Marie Klinkenberg, Prag Dil Bilimi Okulu ve J. Muko-

rovsky, Virve Serapik, Merleau Ponty, Emile Benveniste, A Zemzs  sayılabilir. 1988 yılında 

Fransa’da Perpignan’da düzenlenen Uluslararası Göstergebilim Derneği’nin konferansı sı-

rasında Göran Sonesson ve Michel Costantini’nin fikir alışverişleri sonrası 1990 yılında 

“Uluslararası Göstergebilim Derneği” kurulmuştur. Sonrasında derneğin adı “Uluslararası 

Görsel Göstergebilim Derneği” (International Association for Visual Semiotics) olarak de-

ğiştirilmiştir. (International Association for Visual Semiotics https://tinyurl.com/mr4dfsmk). 

Temel amaçlarını dünyanın her yerinden görüntülerle ve daha genel olarak görsel anlam-

landırmayla ilgilenen ve herhangi bir göstergebilim yorumuna ayrıcalık tanımadan göster-

gebilimcileri bir araya getirmek olarak belirlemişlerdir. Bu dernek aktif olarak görsel gös-
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tergebilim alanındaki çalışmalarına devam etmektedir. Görsel göstergebilim alanı sanat 

yapıtlarını ve pratiklerini ileti taşıyan anlamlı bütün, görsel bir metin olarak kabul eder. Bir 

ileti taşıyan tüm dışavurumlar sanat yapıtları ve pratikleri de dahil bir metindirler. Bir metin 

gibi okunup çözümlenebilirler. Kuşkusuz metinler rastgele kurulmazlar. Bulundukları diz-

ge, kullandıkları kod ya da metnin türünün kurgusal yapıları farklılıklar içerir. Görsel gös-

tergebilim alanı görsel söylemin, metnin çözümlenmesi sürecine odaklanan bir yöntemdir. 

Görsel sanatlar alanındaki tüm üretimleri kapsayan görsel göstergeler doğal dillerden ya-

pısal, dizgesel farklılıklar içermesi nedeniyle kuramcılar tarafından farklı şekillerde sınıflan-

dırılmıştır. Kuşkusuz görsel göstergebilim alanındaki gelişmeler ve sanat pratiklerindeki 

dönüşümler nedeniyle de çok daha farklı sınıflandırmalarla da karşılaşılacaktır. İlgili litera-

tür incelendiğinde görsel göstergeler üzerine çalışan birçok göstergebilimci ve okulun 

görsel göstergeler sınıfına dahil edilebilen göstergeleri (sanat yapıtları) sınıflandırma şekil-

lerinin de birbirinden farklılıklar içerdiği görülmektedir. Kimi zaman da görsel gösterge 

sınıflandırmasında aynı göstergeleri niteliksel özellikleriyle tanımlama ve belirleme şekille-

ri ortak olsa da farklı kavramlarla da adlandırmayı tercih ettikleri de görülmektedir. Bu 

durumda zaten kendine ait bir üst dil, terminoloji kullanan bir taraftan da farklı kavramlar-

la tanımlamalar yapılan bu bilimsel tasarının görsel göstergebilim alanında çalışmalara 

yeni başlayanlar açısından anlaşılmasını problemli bir hale getirmektedir.

Görsel göstergeler üzerinde ilk tanımlama ve sınıflandırmayı göstergebilim tasarısının or-

taya çıkmasına neden olan öncü figürlerden biri olan Peirce yapmıştır. Peirce gösterge-

bilimin bağımsız bir bilim dalına dönüşmesini sağlamıştır. Mantıkla özdeşleştirdiği göster-

gelerin biçimsel öğretisi olarak tanımladığı kuramına “semiotic” adını vermiştir. Peirce’ın 

gösterge sınıflandırmasına geçmeden önce göstergeyi nasıl tanımladığını açmak gerekir. 

Peirce’ın gösterge tanımlaması Saussure’ün iki düzeyden, “gösteren” (biçim) ve “gösteri-

lenden” (anlam) oluşan dilsel gösterge tanımından farklıdır. Saussure’ün dilsel göstege 

tanımlamasında gösterge duyu organları ile algılanan bir işitim imgesi (gösteren) ile bir 

kavram, anlamdan (gösterilen) meydana gelen bir birimdir. Peirce göstergeyi Saussure’den 

farklı bir şekilde ele almıştır. Peirce’da “gösterge” (ing.sign) ya da “representamen” bir kişi 

için herhangi bir şeyin yerini her hangi bir açıdan ya da herhangi bir sıfatla tutan bir şeydir. 

Peirce göstergeyi tanımlarken üç düzlemden oluşan dinamik devingen bir süreç olarak ta-

nımlar. Peirce’ın gösterge tanımlamasında ise “yorumlama” gösterge modelinin merkezini 

oluşturur. Peirce’ a göre göstergenin duyu organları ile algılanan, somut tarafı gösteren, 

onun neyi temsil ettiğini anlamak arasına yorum süreci girer. Somut biçim olarak algılanan 

gösterge bir başkasının zihninde eşdeğerli ya da daha gelişmiş başka bir yorum gösterge 

yaratır. Yorum ya da yorumlayıcı olarak adlandırdığı şey ikinci bir göstergedir (Akerson, 

2005, s. 110-111). Yorumlayan da sürekli sonsuz bir süreç içerisinde o düşünceyi yorum-

layan bir başka düşünceye de göndermede bulunur. Bu sınırsız bir zincirdir (Kıran Z. ve 

Kıran E., 2006, s. 322). Duyu organları ile algılanan somut biçim, gösteren ile temsil edi-

len gösterilen (anlam) arasındaki bağıntı uzlaşımsal olsa da yorum bireyselleşmeye açıktır. 

‘Peirce’ın gösterge tanımlamasında “ilklik (firstness)” dediği birinci düzlemde somut bir 
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biçimle karşılaşırız bir “gösterge” ya da “representamen”. İlk düzlem duyu organlarıyla al-

gılanır. Bu ilk karşılaşılan duyu organları ile algılanan somut şey başka bir şeyi temsil eder. 

Bu temsil ilişkisinin oluşabilmesi için temsil edilen bir şey de (object) bulunmalıdır. Temsil 

edenle (representamen) temsil edilen (object) arasında bir ilişki bir bağıntı vardır. Bu ilişki 

“ikinci aşamadır (secondness)”. Ancak bir göstergede bu bağıntının kurulabilmesi “üçüncü 

aşamaya (thirdness)” bağlıdır. Temsil edenle temsil edilen arasındaki bağıntıyı tanıma da 

bir yorumlama sürecidir. Üçüncülük (thirdness), bu yorumlayıcı süreçtir (Akerson, 2005, 

s. 63). Gösterge (representamen), yorumlayan ve nesne ayrımı Peirce’nin en önemli üçlü 

ayrımıdır (Rifat, 2005, s. 115). Peirce göstergeleri dinamik bir süreçle, araya yorumlama 

sürecini de sokarak yeniden tanımladıktan sonra göstergeleri sınıflandırmıştır. Gösterge-

leri üçlüklere dayalı bir gösterge dizgesi sınıflandırması yapmıştır.  her sınıfı yeniden ayrı 

gösterge sınıflarına ayırmıştır. On üçlük ve 66 sınıf içeren bir ayrım yapmıştır. Peirce’ın 

yapmış olduğu bu sınıflandırma sayesinde göstergebilim doğal dil göstergelerinin ince-

lenmesinden doğal dil dışındaki göstergelerin, görsel göstergelerin de incelenmesinde bir 

alt yapı oluşturmuştur. Peirce göstergeleri üç ayrı üçlüğe göre ayırır. Birinci üçlükte “nitel 

gösterge”, “tekil gösterge” ve “kural (kavramsal) gösterge” ayrımını yapar. İkinci üçlükte 

göstergeleri “görüntüsel gösterge”, “belirti” ve “simge” olarak ayırır. Belirti dışında tüm bu 

göstergeler sanat yapıtlarını ve pratiklerini oluşturan göstergelerdir ya da zaman zaman bu 

göstergeleri oluşturan bileşenlerdir denilebilir. Peirce’ın “Nitel gösterge”si ele alındığında 

adından da anlaşıldığı gibi gösterge olan şey bir niteliktir. Göstergenin duyumsanan bir 

niteliğidir. Bir resmi oluşturan renkler ve renk lekeleri, dokular nitel göstergeler sınıfına 

girer.  “Tikel göstergeler” ise tek bir varlığa, gerçek bir olguya, duruma gönderme yapan 

göstergelerdir. Tikel göstergeler nitel göstergelerden de oluşabilirler. Yaşayan yaşamış bir 

kişinin portresi bir varlığa gönderme yapmış olduğu için tikel bir göstergedir. Ve bu kişinin 

portresini oluşturan renkler, biçimler ve lekeler de duyumsanan nitelikler oldukları için 

nitel göstergelerdir. “Kural göstergelerin” ise anlam belirtmesi için bir genellemeye bir 

uzlaşmaya varılmış olması gerekir. Kural göstergeler tekil bir nesneyi değil genel bir nite-

liği, anlamı belirtirler. Venüs’ün portresi renkler ve biçimlerden yani nitel göstergelerden 

oluşur. Bu nitel göstergelerden oluşan kadın portresi Venüs’ün portresi olarak algıladığı 

takdirde bir tikel göstergeye dönüşür. Çünkü bir gösterge olarak tek bir varlığa gönderme 

yapmış olur. Belli bir dönemin bir uzlaşmaya dayanan güzellik anlayışını yansıttığı için de 

aynı zamanda bir kural (kavramsal) göstergedir. Peirce’nin ikinci üçlü bölümlemesinde ise 

görsel göstergeler içerisinde önemli bir yer işgal eden araştırmacıların en çok üzerinde 

durduğu gösterge ve nesnesi (göndergesi) arasındaki ilişki üzerinden tanımlanan göster-

gelerdir. Bu göstergeleri “görüntüsel göstergeler (ikon)”, “belirti” ve “simge”ler olarak sı-

nıflandırır. Görsel göstergebilim alanındaki araştırmacıların en çok üzerinde durduğu, farklı 

şekillerde adlandırdığı ve sınıflandırdığı “görüntüsel gösterge” bu sınıfta yer almaktadır. 

Görüntüsel göstergeler arasında gerçeği doğrudan doğruya aktarma yöntemlerinin tümü 

de yer alır. Görsel göstergebilim alanında göstergeler üzerindeki kavram kargaşası da bu 

gösterge üzerinden yapılan tanımlamalar da ortaya çıkmaktadır. Peirce’a göre görüntüsel 

gösterge belirttiği nesne var olmasa bile kendisini anlamlı kılan özelliği taşıyacak göster-
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gedir. Görüntüsel göstergeler genellikle temsil ettikleri şeye benzerler. Peirce’ın görün-

tüsel gösterge tanımlaması mimesis olgusuna dayanır saptaması yapılabilir. Görüntüsel 

göstergelere portreler örnek gösterilebilir. Görsel söylemin, görsel göstergebilimin temel 

bileşenini oluşturan görüntüsel göstergelerin  göstergebilim alanındaki gelişmelerle farklı 

araştırmacılar tarafından nasıl tanımlandığı ve alt  sınıflara ayrıldığını da açmak gerekir.

1980’li yıllarda Paris Göstergebilim Okulu görüntüsel göstergelerin kuramsal ayrımını yap-

mıştır. PGO’nun kurucusu Algirdas Julien Greimas göstergebilimi kendi kendisine yeten, 

özerk bir bilimsel tasarı biçiminde ortaya atıp, grubuna katılan araştırmacılarla bu tasarısını 

değişik alanlara yönelik uygulamalarla geliştirmiştir (Rıfat, 2005, s. 140). Greimascı Felix 

Thürlemann ve Jean Marie Floch imgenin yapısalcı bir çözümlemesini yapmaya çalışmıştır. 

Görsel göstergebilimde “ikonik” bir içerik ve “plastik” anlatı düzlemleri olduğu görüşünü 

benimserler (İnceoğlu ve Çomak, 2009, s. 291). Görsel göstergelerin yalnızca ikonik gös-

tergeler üzerinden tanımlanmasını eksik bulurlar. Bu açıdan ikonik göstergeler üzerinde 

duran Barthes’in yaklaşımını da eksik bularak eleştirirler (Floch, 1985, s. 143). Aslında Bart-

hes de araştırmalarında ikonik göstergeleri öne çıkarmış olsa da plastik göstergelerden 

de bahsetmiştir. Fakat plastik göstergeler daha çok ikonik göstergelere değer kazandıran, 

bileşeni olan bir öğe olarak ele alınmıştır. Plastik göstergeler ikonik göstergelerin oluştu-

rucu bileşenleri olarak ikonik göstergelere bağımlıdır (Menon, 2017). Thürlemann “görün-

tüsel gösterge”yi “betisel gösterge” olarak adlandırmıştır. Görsel göstergeleri “betisel” ve 

“yoğrumsal göstergeler (plastik göstergeler)” olarak iki türe ayırmıştır. Thürlemann’a göre 

betisel göstergenin gerçek dünya ile ilişkisi öykünme sonucu oluşur. Betisel göstergeler 

gerçek dünyadaki bir nesnenin resimde yeniden görsel temsille oluşturulmasıdır. Figüratif 

resimler betisel göstergelerden oluşurlar. Yoğrumsal dil de ise öykünme göndergesinden 

bağımsız olarak renkler, çizgiler, dizgesine bağlıdır. Görüntünün yoğrumsal boyutu görsel 

göstergenin soyut anlamları çağrıştırdığı dolaylı olan boyutunu oluşturur (Günay, 2008, s. 

14-145). Peirce’ın gösterge sınıflandırmasında yer alan “görüntüsel gösterge” tanımlama-

sının, Paris Göstergebilim Okulundan Thürlemann’nın “betisel gösterge” tanımlamasıyla 

içerik olarak aynı olduğu söylenebilir. Görüntüsel göstergenin de betisel göstergenin de 

gerçek dünya ile ilişkisi öykünme, benzerlik, mimesis ilişkisi ile kurulur. Thürlemann görsel 

gösterge sınıflandırmasını sanat yapıtları üzerinden daha da ayrıntılandırmış, plastik anlatı 

düzlemlerinde “yoğrumsal gösterge” tanımlamasını da geliştirerek sınıflandırmasına ekle-

miştir.

Group µ Topluluğu da Belçika’da Liége Üniversitesinde şiirsel araştırmalar merkezinde 

1967’den bu yana dilbilimsel ve görsel iletişim kuramları üzerine çalışmalar gerçekleş-

tiren bir topluluktur. Görsel gösterge kuramını dilsel göstergelerden bağımsız olarak ele 

almaya çalışmaları, imgenin dilbilgisini ele alan yeni bir bakış açısı getirmişlerdir. Dilbilime 

dayanmayan bir görsel göstergebilim yaklaşımı geliştirme isteklerini çalışmalarında vurgu-

lamışlardır (Group µ (Edelin, Klikeberg, Minguet) https://tinyurl.com/4h52ujew).  Group µ 

topluluğu üyeleri de PGO’nun araştırmalarından yola çıkan Thürlemann ve Floch’un görsel 

göstergeleri ele alırken ki eleştirel yaklaşımını benimsemişlerdir. Onlar da göstergebilimin 
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adlandırılabilecek tüm göstergeler için doğal dile başvurulduğu taktirde anlam üretiminin 

ancak bir bölümünü inceleyebileceğini ileri sürerler. Ancak bu yaklaşım bir imgeyi ince-

lemek için yetersiz kalabilir. Çünkü imge görsel ve plastiktir (Floch’dan akt. İnceoğlu Y. ve 

Çomak N., 2009, s. 291). Group µ araştırmacıları da görsel retoriği “ikonik göstergeler” ve 

“plastik göstergeler” olarak tanımlayarak iki anlam dizgesine ayırmışlardır. Her birini de 

kendi içinde biçim ve içerik düzlemlerine ayırmışlardır. İkonik göstergeleri de yaşamda 

mevut olan nesnelerin imge düzleminde göstergeleştirilerek dönüştürülmüş ya da yeniden 

oluşturulmuş biçimi olarak tanımlarlar. İkonik gösterge tanımlamalarının Peirce’ın “görün-

tüsel göstergesi” ve Paris Göstergebilim Okulu’ndan Thürlemann’ın “betisel göstergesi” 

ile içerik olarak aynı özelliklere sahip olduğu görülmektedir. Group µ’ya göre ikonik gös-

tergeler görsel söylemin özünü oluşturmazlar. Plastik göstergeler yoluyla da bir görsel 

söylem oluşturulabilir. Bu  elbette yeni bir ayrım değildir. Paris Gösterge Bilim Okulunun 

görsel söyleme yaklaşımı ile ortaktır. Bu ayrımı PGO araştırmacıları 1980’li yıllar da yap-

mıştır (İnceoğlu Y. ve Çomak N. Metin 2009, s. 293). Görsel göstergebilim alanına getirmiş 

oldukları yenilik plastik ve ikonik göstergeleri de kendi içlerindeki oluşturucu en küçük 

birimlere, öğelere ayırma çabasıdır. Aslında bu bakış açısı her ne kadar araştırmalarında 

dilbilime dayanmayan bir görsel göstergebilim kuramı geliştirme çabalarını dillendirseler 

de inceleme nesnesine yaklaşım mantığının yapısalcı dilbilim alanındaki araştırmalara da-

yandığı söylenebilir. Anımsarsak Kopenhag Dilbilim Çevresi kurucularından Louis Hjelmslev 

doğal dil göstergesinin, gösterilenini (anlam) “düz” ve “yan” anlamlardan oluşan iki değere 

ayırmıştı. Düz ve yan anlam boyutunda, düz ve yan anlamı oluşturan en küçük birimleri de 

“anlambirimcik” olarak tanımlanmıştı. Burada da benzer bir yaklaşımla anlambirimcikler 

gibi görsel göstergenin gösterenini oluşturan en küçük birimlerine ulaşma çabası görülür. 

İnceleme nesnesi doğal dil dizgesi olan çalışmalarda en küçük birimleri arayışın gösterilen 

(anlam) düzleminde yoğunlaştığı, Group µ’nun görsel söylem incelemesinde ise nesnesi-

nin özelliğinden dolayı gösteren (biçim)in en küçük birimlerini bulma çabasının merkezde 

olduğu söylenebilir. Bir taraftan da ikonik göstergeler ve plastik göstergelerin de her bi-

rini kendi içlerinde biçim, anlatım ve içerik düzlemlerine ayırmaları incelenecek nesneye 

yaklaşım açısı olarak dilbilimci L Hjelmslev’in gösterge ayrımına benzemektedir. Hjelmslev 

göstergenin anlatım ve içerik düzlemleri ayrımını daha da geliştirerek bu düzlemleri de 

kendi içerisinde “anlatımın tözü”, “anlatımın biçimi”, “içeriğin tözü”, “içeriğin biçimi” olarak 

tekrar ayırmıştı. Group ‘nun görsel gösterge ayrımında plastik gösterge, plastik öğeler 

ikonik göstergeye bağımlıdır ama sadece ikonik gösterge’nin bir parçası değildir. Başlı 

başına da bir göstergedir. Çünkü plastik göstergeler betilerle sınırlandırılamazlar. Betisiz 

imgeleri de kapsamlarına alırlar. Görsel göstergeleri oluşturan plastik öğeler olan renkler, 

biçimler, kompozisyon, dokular ve bu öğelerin yönelimlerini de başlı başına birer göster-

ge olarak ele alırlar. Biçimlerin yönelimlerini de itme, egemenlik, denge ayrımlamasını 

oluşturarak incelerler. Görsel göstergeleri oluşturan plastik öğeleri, birimleri ayırarak, bir 

görsel gösterge olarak, bir göstergenin oluşturucu birimleri olarak, bulundukları bağlamda 

oluşturdukları karşıtlıklarla ele alarak görsel anlam yaratma sürecini analiz etmeye çalışır-
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lar. Plastik göstergelerin anlamı öğeler arasındaki bağıntı, karşıtlık ve benzerlik ilişkileri ile 

belirlenmeye çalışılmıştır (İnceoğlu Y. ve Çomak N. Metin, 2009, s. 293-294).

Fransız dilbilimci Emile Benveniste’nin görsel göstergelere yaklaşım mantığı da Group µ’ya 

yakındır. Benveniste’nin çalışmaları her ne kadar görsel göstergebilim üzerine yoğunlaş-

mamış olsa da bu alan ile ilişkili saptamaları ilginçtir. Çalışmaları Hint Avrupa dilleri üzerin-

den karşılaştırmalı dilbilgisi, filoloji ve genel dilbilim üzerinedir. Benveniste de Group µ’nun 

yaklaşımında olduğu gibi görsel göstergeleri oluşturan birimleri işaret etmiştir. Görsel 

göstergebilimin inceleme nesnesi olan betileyim sanatlarında (resim, heykel vb.) yer alan 

oluşturucu birimleri ele alır. Görsel göstergeleri oluşturan birimlerin yalnızca sanatçının 

oluşturduğu yapı içinde düzenlendiğini ancak sanatçının yaptığı seçimler ve düzenlemeler 

aracılığı ile anlam kazandığını belirtir. Sanat dizgelerinin doğal dil dizgelerinden farklı olan 

karmaşık yapısına dikkat çekerek tıpkı doğal dil dizgesinde olduğu gibi anlamlamanın belli 

bir yapı içindeki bağıntılardan oluştuğunu belirtmiştir (Öztokat, 1999, s. 121).

Uluslararası Görsel Göstergebilim Derneğinin kurucusu Göran Sonesson (1992) ise im-

geyi, göstergeden ayırmak için ölçütler belirledikten sonra görsel göstergeyi doğal dil 

dizgesiyle anlam üretim süreci açısından kıyaslamıştır. İmgeyi göstergeden ayırmak için 

de üç ölçüt belirlemiştir (Günay, 2008, s. 9). İlk olarak her birimin “gönderge”siyle, dil dışı 

gerçeklikle ilişkisi açısından değil kendine özel ölçütler açısından değerlendirilmesi ge-

rektiğini belirtmiştir. Göstergebilim alanında “gönderge” göstergenin dil dışında gösterdiği 

temsil ettiği yerine ikame ettiği herşeydir. Gönderge soyut ya da somut olabilir. Kurgusal 

dünyayı da içine alabilir. Sonesson’un yaklaşımıyla bir kulak yerine göre bir imge ya da gös-

terge olabilir. Sonesson’a göre ikinci olarak imgelerde doğal dil dizgesindeki gibi kurallı 

bir eklemlilikten söz edilemez. Sonesson’a göre imgeler çizgi, açı, köşe gibi betiler taşırlar. 

İmgeyi oluşturan bir arada bulunan birimler doğal dillerdeki gibi kendi başlarına bir anlam 

iletmezler. Fakat imgede bulunan her birim imgenin genel anlamını oluşturmada işlevsel 

öğe durumundadır. İmgenin birimleri olan öğeler, bağlam bütünlüğü içinde anlam kazanır 

(Günay, 2008, s. 9). Sonesson’nun imgeleri betilere ayırma yaklaşımının Group µ’nun yak-

laşımıyla ortak noktaları vardır. Group µ da imgelerin plastik öğelerini oluşturan birimler 

üzerinden durur. Bu birimler renkler, biçimler, dokular ve yönelimler olarak belirlemiştir. 

Bu birimleri de bir gösterge olarak incelemiştir. Group µ’da da öğeler Sonesson’nun yak-

laşımında olduğu gibi tek başlarına anlam taşımaz ve iletmezler. Bağlam bütünlüğü içinde 

anlam kazanırlar. Fakat Group µ bu bağlam bütünlüğü içinde anlam üretme sürecinin nasıl 

işlediğini ayrıntılandırmıştır.

Fransa’da 1960’lı yıllardan günümüze görsel göstergebilim alanında yapılan çalışmalar 

görsel göstergebilim alanının şekillenmesinde çok etkin ve merkezi bir konumda olmuştur. 

Algirdas Julien Greimas göstergebilimi özerk bir bilimsel tasarı olarak sunmuş ve sonrasın-

da kurduğu Paris Göstergebilim Okulu’yla (PGO) tasarısını farklı alanlara uygulamaları ile 

geliştirmiştir.  Greimas Okuluna bağlı resimsel göstergebilim üzerine çalışmaları ile öne 

çıkan araştırmacılar, Jean Marie Floch, Felix Thürlemann ve Jacques Fontanille’dir. Görsel 
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göstergebilim alanında görsel göstergelerin sınıflandırılması üzerinden yapılan çalışmala-

rın yanında görsel göstergelerin anlam üretmesi, iletmesi, anlamın eklemleniş biçimi üze-

rinde yöntemsel bakış açıları ile çığır açıcı çalışmalar yapan Paris Gösterge Bilim Okulu’u 

çok önemlidir.

Greimas çevresinde oluşturduğu çalışma grubuyla birlikte geliştirdiği çözümleme 
yöntemini yazınsal (anlatı, şiir, tiyatro) ve yazınsal olmayan (dinsel söylem, hukuk, siya-
set, bilim, reklam dili) görsel sanatlar gibi değişik dizgelere uygulayıp, insanın yarattığı 
anlam taşıyan yapıların hem değişmeyen evrensel özelliklerini, yani temel yapıları 
hemde kişiden kişiye toplumdan topluma değişen özelliklerini yüzey yapıları ortaya 
koymaya çalışmıştır (Kıran ve Kıran, 2006, s. 324).

PGO’nun araştırmacıları A. J. Greimas’ın göstergebilim alanına bakış açısını benimseyen ve 

onun çözümleme yöntemlerini geliştiren araştırmacılardan oluşmaktadır. Greimas da yak-

laşımını geliştirirken F. Saussure, L. Hjelmslev, N.Trubetskoy, R. Jakopson’nun, V.Propp’un 

çalışmalarından yararlanmıştır. Paris Göstergebilim Okulunun yaklaşımı özellikle görsel 

göstergelerin, görsel metinlerin çözümlenmesinde büyük bir aşama kaydedilmesine ne-

den olmuştur. PGO ‘nun yapmış olduğu çalışmalar ve uyguladığı yöntemler ayrı araştırma 

konuları oluşturacak kadar çok çeşitli ve geniş kapsamlıdır. PGO’nun yaklaşımının görsel 

göstergeler, sanat yapıtları ve pratikleri üzerinde nasıl işlediği ana hatları ile de belirlemek 

gerekir. Greimas geliştirdiği yönteminde özellikle “farklılık” kavramı üzerinde durur. Farklı-

lığı yapı içerisinde tanımlar. Yapıyı da metnin gerçekleşme düzeyinin altında yatan bağın-

tılar, ilişkiler ağı olarak tanımlamıştır. Çözümleme yöntemiyle farklılıklar üzerinden hareket 

ederek bu ilişkiler ağına dolayısıyla incelenen nesnenin de yapısına ulaşmaya çalışır. An-

lam da bu ilişkiler ağı ile eklemlenir ve ortaya çıkar. Görsel göstergelerin çözümlenme-

sinde de bu mantık üzerinden hareket eder. Bu yaklaşımda görsel göstergebilim çözüm-

lemesinde inceleme nesnesi (konudil) yapılan, bir metin olarak ele alınan sanat yapıtları 

ve pratikleri çözümlenmek için ele alındığında ilk olarak “kesitleme” işleminden geçirilir. 

Kesitleme işlemi inceleme nesnesini çözümleme parçalarına ayırma işlemidir. İnceleme 

nesnesi olarak konu dili oluşturan sanat yapıtı ya da pratiği ilk olarak parçalara ayrılarak 

kesitleme işleminden geçirilir. İncelemeye alınan nesnenin özelliklerine göre kesitleme 

işlemi yapılır. Göstergebilim alanında yapılan çeşitli uygulamalar sonucu belirlenmiş kesit-

leme ölçütleri vardır. Kesitleme basımsal, zamansal, uzamsal, kişi ayrılığına, kişilerin üstlen-

dikleri rollere ve mantıksal ayrılığa göre yapılabilir. Kesitleme işlemi okuma, çözümleme 

sürecine yön vermesinin yanı sıra metni oluşturan anlam kavşaklarını ortaya çıkartmak ve 

metin içerisinden eğer varsa anlamsal dönüşümleri tespit etmek açısından da önemlidir. 

İnceleme nesnesi kesitleme işlemi ile okuma birimlerine ayrılmış olur. Belirlenen kesitler-

de inceleme sürecinde birbirleriyle karşılaştırılarak kesitlerde yer alan göstergelerin düz 

ve yan anlamları, varsa oluşan anlamsal karşıtlıklar, dönüşümler, metindeki kahramanların 

zaman ve uzam bütünlüğü içerisindeki durumları belirlenerek kıyaslanır. Seçilen kesitle-

me türü göstergebilimsel incelemeye başlandıktan sonra iyi işlemediği görüldüğü taktirde 

değiştirilebilir. Farklı bir kesitleme işlemiyle çözümlemeye tekrar başlanılabilir. Greimas 

yaklaşımında metnin, yapıtın anlam üretim sürecini oluşturan katmanların, düzeylerin bir-
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leşimi ile oluştuğunu belirler. Greimas’ın çözümleme sürecinde  incelenen sanat yapıtının, 

pratiğinin yüzeysel yapısından derin yapısına doğru aşamalı bir çözümleme, okuma yolu 

izlenir. Greimas’ın yaklaşımında bu düzeyler sırasıyla “söylemsel yapı” çözümlemesi, yü-

zeysel yapılarda “anlatısal yapı” çözümlemesi ve “derin yapı” çözümlemesi süreçleri ile 

gerçekleştirilir. İlk olarak “söylem düzlemi” çözümlenir. Bu düzlemde sanat yapıtını oluş-

turan göstergeler, ayrılmış kesitler içerisinde tek tek belirlenirken gördüğümüz tüm görsel 

göstergeler betimlenir. İncelenen eserin yapısına göre de bu göstergelerin sayısı, niteliği 

farklılaşabilir. Bazen bir eser sadece tek bir göstergeden de oluşmuş olabilir. Bu düzeyde 

saptanan göstergelerin düz ve yan anlamları belirlenir. Bu belirlenen, tekrar eden anlamlar 

doğrultusunda yapıtın ileride izleğini (temasını) oluşturacak motifler ortaya çıkartılır. Bir 

taraftan da bu düzlemde yapıtı oluşturan betisel yerdeşlikler kahraman nesne, kişi, zaman 

ve uzam öğeleri de belirlenir. İkinci düzlemde yüzeysel yapılarda “anlatı çözümlemesine” 

geçilir. Bu düzeyde sırasıyla “anlatısal söz dizim”, “anlatısal anlam” ve bu düzleme kadar 

yapılan tespitler, ulaşılan anlamlar, ortaya çıkarılan motifler (örge) doğrultusunda yapı-

tın, pratiğin izlekleri (temalar) belirlenmeye çalışılır. Greimas’ın yaklaşımında ikinci düzlem 

çözümlemesi sürecinde eyleyenler de tespit edilir. Eyleyen kavramı bir sözcede eylemin 

belirttiği oluşa etken ya da edilgen biçimde katılan varlık ya da nesne olarak tanımlanır 

(Kıran ve Kıran, 2007, s. 271). Eyleyenler somut da olabilir soyut kavramlar da olabilir. Anla-

tıda sahip oldukları işlevlere göre belirlenip adlandırılırlar. Greimas’ın Propp’un “Masalların 

Biçim Bilimi” (1928) adlı yapıtında anlatı kurgusuna yönelik çalışmalarından yola çıkarak 

geliştirdiği eyleyensel örnekçesinde belirlenen eksenler (iletişim, isteyim, güç eksenleri) 

üzerinde eyleyenler ve ilişkileri, metindeki işlevleri, rolleri gösterilir. Eyleyenler belirlen-

dikten sonra anlatının sözdizimi şeması oluşturulur. Bu şemada anlatının başlangıç duru-

mundan sonuç durumuna geçirmiş olduğu dönüşümler ortaya çıkartılmaya çalışılır. Bu dö-

nüşümler video sanatı, dijital sanat, performans, süreç sanatı gibi süreç içerisinde değişen 

yapıt ve pratiklerde ortaya çıkar. Resim gibi durağan göstergelerin dönüşüm göstermediği 

yapıtlarda bu süreç mevcut değildir. Son alarak da “derin anlam” düzeyinin incelenmesine 

geçilir. Bu düzlem anlamın temellendiği, kaynaklandığı gücül mantıksal katmandır. Derin 

yapıdaki anlam ilişkilerinin belirlenebilmesi için öncelikle söylem ve anlatı düzeylerinin 

çözümlenmesi gerekir. Derin yapı düzleminde yapıtın yüzeysel yapısında biçimsel, dilsel 

olarak ortaya çıkmayan ama yapıtın oluşumunu gücül olarak etkileyen temel karşıtlıklar 

belirlenir. Çözümlenen yapıtın, pratiğin derin anlamının oluşumunu etkileyen toplumun 

kültürü, ideolojisi, insanlığın varoluşsal sorunları derin düzeyde serimlenmeye çalışılır. Bu 

aşamada yapıtı, pratiği oluşturan gücül “temel karşıtlıklar” belirlendikten sonra da “temel 

anlam” incelemesine geçilir. En soyut düzeyi oluşturan temel anlamsal boyutta Greimas’ın 

sembolik mantıktan yola çıkarak geliştirdiği “gösterge bilimsel dörtgen” yer alır. Bu dört-

geni oluşturan karşıtlık, alt karşıtlık, çelişkinlik, bütünleyicilik (içerme) eksenlerini ve bu 

eksenlerde görüp tanımlayabileceğimiz göstergelerin, anlamların ilişki türlerini belirlemiş-

tir. Bu dörtgeni oluşturan eksenlerde derin anlamsal ilişkiler tek tek ortaya çıkarılırken 

dörtgen de bu süreçte oluşur. Göstergebilimsel dörtgenle yapıtın, sanat pratiğinin derin 

yapısındaki metnin içeriğinde oluşan anlamın yapısı ortaya çıkartılmış olur (Kıran ve Kıran, 
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2007, s. 333). Greimas göstergebilimsel çözümlemenin son aşamasında yapıtların sanat 

pratiklerinin yaşamla, başka sanat yapıtlarıyla ve toplumsal kültürel alanla ilişki kurduğunu 

belirlemiştir. Sanat yapıtlarının kendilerinden önce üretilmiş başka sanat yapıtları ile ilişki 

kurması “metinlerarasılık” olarak tanımlanmıştır. Bu tanımı ilk olarak postmodern eleştiri 

alanında ortaya atan kişi Julia Kristeva’dır. Baktin’in “söyleşimlilik” adını verdiği düşüncesin-

den kaynaklanır. Kristeva söyleşimlilik kuramını metinlerarası adı altında kendi göstergebi-

limsel bakış açısıyla yeniden tanımlamıştır. Kristeva’ya göre “her metin bir alıntılar mozaiği 

gibi oluşur. Her metin kendi içinde başka bir metnin eritilmesi ve dönüşümüdür” (Aktulum, 

2014, s. 34-35). Greimas’ın çözümleme yaklaşımının son düzleminde eğer yapıtın oluşum 

sürecini etkileyen bir metinlerarası ilişki varsa tespit edilerek, yapıtın anlamının oluşum 

sürecindeki etkileri de belirlenir. Böylelikle göstergebilimsel çözümlemenin inceleme nes-

nesi yapılan sanat yapıtı ve pratiğinin katman katman düzeylere ayrılması ve yeniden kurul-

ması sürecinde anlamın üretim süreci eklemlenme biçimi yüzeyden derine doğru aşamalı 

bir şekilde ortaya çıkartılmış olur.

Sonuç

Görsel göstergebilim alanı ve bu alanda çalışmalar yapan kuramcıların yaklaşımları ana 

hatları ile belirlendiğinde, araştırma sadece görsel göstergelerle sınırlandırıldığında bile 

kendisine ait bir üst dili olan, uçsuz bucaksız, disiplinlerarası bir yöntemle karşı karşıya 

olunduğu idrak edilir. Tüm yaşam alanları her türden göstergeyle ve bu göstergelerin 

dahil olduğu farklı türden kültürel dizgelerle dolu olmasının yanında bu göstergelerin 

hepsi aynı yalınlıkta değildir. Göstergebilim ve görsel göstergebilim, dilbiliminin kendi 

inceleme nesnesinin üzerinden tanımladığı, geliştirdiği gösterge kavramının boyutlarını 

hem genişletmiştir hem de daha karmaşık biçimleri, göstergeleri çözümleyecek bir araç 

haline getirmeye çalışmaktadır denilebilir. Sanat yapıtları, pratikleri gibi çok daha girift 

ve karmaşık yapıda olanları da mevcuttur. Görsel göstergeler sınıfına dahil olan sanat ya-

pıtlarının pratiklerinin de nesnesinin ontolojik özelliğinden dolayı doğal dil göstergesinin 

eklemlenme kuralları ve anlam üretim süreçlerinden farklı olan kendi dizgesine özel bir 

işleyişi olduğu da göstergebilimsel yaklaşımla çok daha net bir şekilde gözlemlenilmek-

tedir. Görsel göstergelerin göstergebilim alanında çalışmaları olan kuramcılar tarafından 

farklı şekillerde tanımlanıp sınıflandırılmaları ve kendine ait olan üst dili, bu alanda çalış-

malara yeni başlayan araştırmacıları ürkütse de gelişmesi sürmekte olan bu alanın gelişme 

sürecini görmek açısından da önemlidir. Elbette tarihsel süreçte görsel göstergeler için 

yapılmış bazı tanımlamalar ve sınıflandırmalar diğerlerine göre daha çok ön plana çıkarak 

daha çok tercih edilir olacaktır. Bir taraftan da günümüz sanat pratiklerine de bakıldığında 

Eco’nun da belirtmiş olduğu gibi tüm modelleri ve şemaları ihlal eden, tüm model ve şe-

maların geçici olduğu ve onların yalnızca bir yapıttan ötekine değil aynı yapıtın içinde de 

değişmekte olduğunu gösteren (Eco, 2001, s. 110) bir dönem yaşanmaktadır. Karşımızda 

sürekli dizgesini ve yapısını zorlayan hatta her üretimde kendi dizgesel koşullarını oluştu-

ran bir inceleme nesnesi var. Sanat nesnesinin yapısının bu hızlı değişebilirlik kapasitesi 

elbetteki doğal dil dizgelerinden çok daha hızlı bir evrilme süreci içerisinde. Bu durum da 
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görsel göstergebilim alanında çalışan kuramcıların işini karmaşıklaştırmaktadır. Tüm bu 

karmaşık yapıya karşın göstergebilim alanının sanat pratiklerini okuma sürecinde avantajlı 

olduğu çok kritik bir özelliği vardır. Göstergebilim gelişmesi sürmekte olan mantık temelli 

bilimsel bir tasarı olduğu için okuma modelini geliştirecek atılımları da uygulama sürecin-

de de araştırmaktadır. Göstergebilim alanının çözümleme modelini geliştirmeye yönelik 

olan bu esnek yapısı özellikle görsel göstergelerin daha sağlıklı bir şekilde çözümlenebil-

meleri açısından da önemlidir. Çünkü sanatın tanımı, toplumdaki işlevi ve nesnesi tarihsel 

süreçte sürekli olarak yapısal olarak da dönüşmektedir. İnceleme nesnesi sabit olmayan 

bir yöntemin çözümleme modelinin esnek olmasının bu açıdan oluşabilecek dönüşümleri 

yakalayabilmek açısından da son derece önemli olduğu düşünülmektedir.
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Öz: Doğanın yarattığı ve insanın ürettiği her nesnenin bıraktığı bir iz vardır. İz çıkarmak, iz 

bırakmak varoluşun en temel ve ilkel eylemi olabilir. Sebebi ne olursa olsun planlı ve prog-

ramlı biçimde insanoğlu mağara duvarlarına kendinden izler bırakmıştır. Bu davranış, bir çeşit 

kendini ifade etme biçimi olmuş ve bu sayede insana dair ilk izler, kendini bildiği ya da anlam-

landırabildiği andan günümüze taşınmıştır. Mühür de bugün taşıdığı anlama ve işlevine uzun 

sürede ama temel olarak aynı amaçlarla ve kaçınılmaz bir belge niteliğine ulaşmıştır. Mühürler 

kullanılmaya başlandığı andan bugüne kadar kullanım amaçları benzer ama farklı malzeme-

lerle yapılan eşsiz nesneler olmuşlardır. Mühür; mülkiyeti, mülkiyete dayalı sınıfı, düzeni, güven-

ceyi, kimliği, birçok kavram ve bilgiyi ifade eden, ilk örnekleri arasında seramik malzemeyle 

uygulanan ve bugünkü anlamından farklı amacı olmadığı düşünülen çok katmanlı bir buluştur.

Anahtar Sözcükler: İz, Mühür, Seramik Mühür, Seramik Sanatı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi.
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Abstract: There is a trace left by every object created by nature and produced  humans. Making 

a trace, leaving a trace can be the most basic and primitive act of existence. Whatever the reason, 

humanity has lefttraces on the cave walls in a planned and programmed way. This behavior has 

become a form of self-expression, and in this way, the first traces of human beings have been carried to 

the present day from the moment they knew or could make sense of themselves. The seal has reached 

the meaning and function it carries today, in a long time, but basically for the same purposes and as 

an inevitable document. Seals have been unique objects made with similar but different materials from 

the moment it was used until today. Seal; It is a multi-layered invention that is applied with ceramic 

material among the first examples that expresses property, class based on property, order, security, 

identity and many concepts and information, and which is thought to have no different purpose than 

its meaning today.

Keywords: Trace, Seal, Ceramic seal, Ceramic Art, Anatolian Civilizations Museum.
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Giriş

Binlerce yılın şahitliğini yapan seramiklerin Anadolu tarihindeki ilk örnekleri arasında yer 

alan mühürlerden önceye bakmak ve bağlantıları sorgulamak doğru bir geçmişi okuma, 

anlamlandırma yolu olabilir. “İlk insanlar için korku, büyü, inanç ve kutsallık çerçevesinde 

gelişen ritüeller doğadan yola çıkılarak oluşturulan ilk gerçekçi çizimler, tapınma objeleri 

(dağ, güneş, taş ağaç, hayvan vb.) hatta doğanın kendisi, sembolleştirmenin temelini oluş-

turmuştur” (Alp, 2009, s. 5). İnsanın, varlık gösterme reflekslerinden sayılabilecek mağara 

izleri ve sembolleri ile en ilkel yaşamda bile varlığını paylaşma isteği, geleceğe mesajları, 

hikayeleri ve hatta bilgileri nesillere aktaran zihni, bugün hala tartışılmakta ve incelenmek-

tedir.

Görsel 1. El izi, Cosquer Mağarası, Fransa, Günümüzden 29.000 yıl önce. Erişim tarihi:13.02.2022 
https://www.kisa.link/PM1H

Mağara duvarlarına yapılan ilk çizimlerden de önce tapınmaların ve ritüellerin ken-
dileri ve hatta doğanın kendisi de insan için bir sembol durumundadır…Sembol ve 
insan ilişkisi insanlık ile birlikte var olmuş tarih öncesi dönemlerden bu yana özellikle 
sanatsal olarak bakıldığında sanatın biçimi ve içeriği değişse de insanın olay olgu ve 
nesneleri sembolleştirme eğilimi değişmemiştir (Alp, 2009, s. 1-5).

Tarih boyunca da bir tür ifade biçimi olarak işaretler ve sembollerin anlamları göstergebi-

lim / semiyoloji tarafından araştırılmaktadır. “Sembolik motifler plastik yönleriyle olduğu 

kadar içinde yaratıldıkları toplumun yaşam biçimini ortaya koymaları yönüyle de büyük 

önem taşırlar” (Alp, 2009, s. 1). Mesajı olan, bir anlam ifade eden bu işaretler ve semboller 

yazının kullanılmadığı dönemlerden beri mühürlerin de bir araç olarak işlevsel bir nitelikte 
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hizmet ettiğini göstermektedir. Bu anlamda mühürler, sonsuz devamlılık ve çeşitlilikteki 

çizgiler, noktalar, desenler, dokular, figürler ile zengin kullanım alanı sağlayan önemli bir 

buluştur. Bunun yanında mühürle başlayan ve mühürdeki benzer türde geometrik, sembo-

lik ve çizgisel nitelikte olan dekorlamaların, başka alanlarda (yapılarda, taş, kemik vb.) gö-

rüldüğü etkileşimler de kaçınılmaz olmuştur. Örneğin organik malzemeler olan geleneksel 

kumaşlardan, halı ve kilim desenlerine, kalıcılığı olan maden işçiliğinden kuyumculuk alan-

larına kadar etkisi ve yansıması doğrudan olmuştur. Aslında bu benzerlikler, Anadolu’nun 

bu anlamdaki bütünlüğü, devamlılığı ve geçmişten gelene bağlılığını gösterdiği önemli bir 

kanıtıdır.

Mühür, tarih öncesinden bugüne çeşitli amaçlarla kullanılan, insanlık tarihinin önemli bir 

kısmına şahitlik eden, dönemini aydınlatıp pek çok gelişmeye öncülük eden ve merak 

uyandıran önemli bir araştırma ve inceleme nesnesi olmuştur. Hayatın bir parçası ola-

rak mühürler; mülkiyet temsilinden dekoratif uygulamalara kadar farklı alanlarla ilişkisiy-

le zengin bir içerik çeşitliliği gösterir. Kısaca geçmişten bugüne mühür; hukuksal açıdan 

güvencenin, erk olarak onayın ve toplumla iletişimin de simgesi ve aracıdır. Bugün halen 

türlü nedenlerle kullanılan mührün kelime anlamı ise; bir kimsenin, kuruluşun adının veya 

unvanının tersine kazılı bulunduğu metal, lastik gibi farklı malzemelerden yapılmış araç, 

damga, kaşedir (www.tdk.gov.tr).

Geçmişten Günümüze Mühürler

Mühür tarihçesi incelendiğinde Anadolu’da ilk olarak Neolitik dönemde yani günümüzden 

yaklaşık 10.000 yıl önce, insan ölçeğinde (ergonomik) ve damga biçimli olarak ortaya çık-

tığı görülmektedir. Bu değerlendirme Anadolu Medeniyetleri Müzesi örnekleri üzerinden 

yapılmaktadır.

Görsel 2. Seramik tarihi dersi kapsamında öğrencilere Neolitik Çağ içerisinde konu olarak verilen ve 
uygulaması yaptırılan damga mühür çalışmalarından bir örnek 2019, Kişisel Arşiv. 
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Çünkü göstergebilim açısından bakıldığında Göbeklitepe Kazısı ile sunulan buluntular ve 

taşlar üzerinde yer alan sembolik işaretler incelendiğinde Anadolu tarihini 2.000 yıl daha 

erken bir geçmişe çekmektedir (https://www.kisa.link/PULY).

Seramik tarihi içinde önemli bir yeri olan mühürlerin henüz seramik kap-kacak üretilmeyen 

dönemde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Taş, kemik gibi malzemelerle yapılmaya başlan-

mış mühürler, iz çıkaran nesneler, kil ile şekillendirilmiş basit, geometrik ve çizgisel motifli 

damga mühürler olarak tarih sahnesinde ilk kez yerini almıştır. Bu erken örnekler Anado-

lu’nun mühür sanatı veya geleneğinin de aslında dönüm noktası olmuştur.

Bu noktada Amulet olarak adlandırılan erken mühür örnekleri sayılabilen farklı bir grup da 

bulunmaktadır. “Amulet, mühürleme için kullanılan ilk araç ve mühürlerin öncüsü olduğu 

düşünülen, aslında sahibine koruma sağladığına inanılan nesnelerdir” (Nazlı, 2020, s. 4). 

İnsanların bu amuletleri hem mühürlemede hem de taşınabilir hale getirip kolye biçiminde 

ve üzerindeki semboller ile gizemli ve büyülü özelliklerine inanarak kullandıkları düşünü-

lür.

Bilindiği üzere Anadolu’da Neolitik dönemle konar göçerlikten yerleşik hayata geçilmiş, 

avcı toplayıcı yaşam biçiminin yerini tarım ve hayvancılık almıştır. Dolayısıyla bu yaşam tarzı 

süreç içinde tarım ile sağlanan üretimi, üretim fazlası ürünü depolamayı ve diğer ihtiyaç-

ların karşılanması amacıyla birlikte yeni bir alışveriş sistemini ve günümüzün ticari temel-

lerini oluşturan en erken ticari anlayışı doğurmuştur. Yerleşik hayat ile başlayan bu süreç 

ile toplulukların aile düzeni, mal sahibi olma ve mülkiyet kavramının da nasıl şekillendiği 

konuları ortaya çıkmaktadır.

Alet yapmaya başladığı andan itibaren insan, çevresinde bulduğu, işleyebildiği her türlü 

doğal objeleri biçimlendirmiştir. Mühür yapımında da hem biçimlendirdiği nesne seçimini 

hem de biçimlendirme aletini bu objelerden seçmeyi akıl etmiştir. İlk kullanımından bu 

yana mühürler “… pişmiş toprak fildişi, kemik, boynuz, ağaç, kalker, mermer, kumtaşı, stea-

tit, akik, kuvars, frit (sırça), cam, obsidyen gibi malzemelerden biçimlendirilerek yapılmıştır” 

(Ecz. San. Ansiklopedisi, 2008, s. 1114).

“İnsanoğlu için doğada gördüğü ilk temel nesneler olan dağlar, yıldızlar, ay, güneş, ağaç-

lar, taşlar, sular; geometrik yapıları, kapalı formları ve süreklilikleri ile ona da güçlü bir 

biçim hafızası oluşturmuşlardır” (Alp, 2009 s. 5-6). Bu nedenle kendini ifade etmek istedi-

ğinde figürden önce geometrik biçimlere yönelmiştir. Bu durum tarihsel süreç içerisinde 

incelendiğinde hemen hemen her dönemde, her kültürde, herhangi bir teknikte, keşifte ve 

yeni bir sanat hareketinde, düşünceler ve duygular çizime ilk kez döküldüğünde insanoğ-

lunun önce geometrik çizimlerle işe başladığı açıkça görülür.

... Anadolu mühür kazıyıcıları geniş sahnelerin işlenmesine daha uygun olan silindir 
mühürleri ancak Asur kolonileri devrinde yapmaya başlamışlardır. Bundan önceki de-
virlerde mühür şekli damga idi; mühür desenleri geometrik şekiller, işaretler veya tek 
figürden ibaretti (Özgüç, 2020, s. 3).
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Görsel 3. Neolitik Dönem çizgisel damga mühürler, Çatalhöyük, Günümüzden 10.000 yıl önce, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Kişisel Arşiv.

Görsel 4. Seramik damga mühürler, Ahlatlıbel, Günümüzden 5000 yıl önce, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, Ankara, Kişisel Arşiv.

Seramik mühür ise kil malzemenin uygun sertliğe geldikten sonra desenin ya da biçimin 

çoğunlukla negatif biçimde kazınarak kurutulup veya pişirilip dayanıklılık kazanması sonu-

cu iz bırakabilen mühürdür. En eski mühür örnekleri genellikle damga mühürler ve silindir 

mühürler olmak üzere iki ana grupta değerlendirilmiştir. A.U. Türkcan, ‘Neolitik Dönem 

Çatalhöyük Damga Mühür ve Benzeri Buluntular ’başlıklı tezinde damga mühürleri şöyle 

tanımlar; “Damga mühür, genel olarak baskı yüzeyi düz dışbükey baskı yüzeyine sahip, sırt 

kısmında ise genelde tutamak olarak adlandırdığımız konik yükselti bulunan (bazıları sırtı 

düğme şeklinde düzdür) mühür tipleri için kullanılmaktadır” (1999).

Anadolu’da bulunan ilk mühür örnekleri de damga mühür biçiminde olup pişme derece-

sine ve bulunduğu bölgenin kil cinsine göre renk farklılıkları gösteren, kullanım kolaylığı 

adına genellikle bir tutma yeri (sapı) bulunan basit geometrik bezemeli mühürlerdir.

Mühürler üzerine erken dönemlerde düzenli düzensiz çizgilerin ve geometrik biçimlerin 

uygulandığı görülür. Aynı çağda pek çok yüzeye, seramiklere ve süs eşyalarına uygulanan, 

ancak günümüze ulaşamayan kumaş, ahşap vb. malzemelere de benzer biçimlerin uygu-

landığı düşünülmektedir.
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Damga mühür tipinin ilk görüldüğü bölgeler Kuzey Suriye ve Güney Anadolu olarak bilin-

mektedir. Ölçüleri genellikle 1-5 cm boyutlarında olan damga mühürler dönemlere göre 

de değişiklik gösterebilirler (Ecz. San. Ansiklopedisi 2, 2008, s. 1114).

Seramik mühürler doğada ve insanların yaşadığı bölgelerde kolaylıkla bulunan Anadolu 

jeolojik yapısının özelliklerine göre bol demir içeren killerden, elde kolaylıkla şekil veril-

dikten sonra doğal ateşte pişirilmiş basit ama dayanıklı kil bünyelerin bir sonucu olarak gö-

rülebilir. Kilin yapısı, ateşte piştiği yer ve ısıya bağlı olarak mühürler farklı renk tonlarında 

ve gözenekte olabilirler. Bu tür mühürler elde şekillendirilmiş, iz bırakabilen yüzeyleri basit 

aletler kullanılarak kazınmış sembolik bir dille oluşturulmuşlardır. Zaman içinde kullanımın 

yaygınlaşması ve niteliğinin değişmesiyle birlikte seramik damga mühürlerin yerini daha 

profesyonel kullanıma olanak veren silindir mühürler almıştır. Damga mühürlerden sonra 

tarihsel açıdan önemli bir diğer buluş olan silindir mühürler günümüzden 3900 yıl önce, 

Anadolu’da ilk kez ticaretin bir belgesi niteliğinde kullanılmış olup, bugünkü Kayseri civa-

rında yer alan Kültepe ile anılmaktadır.

“Silindir mühürlerin boyutları en küçüğü 1cm, en büyüğü 5 cm boyutlarındadır” (Ecz. San. 

Ansiklopedisi 2, 2008, s. 1114). Anadolu’ya Asur Ticaret Koloni Çağı olarak adlandırılan 

dönemde yani günümüzden yaklaşık 3900 yıl önce girmiş ve kullanılmaya başlanmıştır.

Bu dönem Anadolu için pek çok açıdan dönüm noktası sayılmaktadır. Asurlu tüccarların 

koloniler halinde gelmeleri hem ticareti hem de beraberinde yazıyı getirip Anadolu’da 

yazılı çağın başlamasına neden olmuştur. Bunun yanında tekerleğin icadı ile kullanımının 

yaygınlaşması ve seramik tarihi açısından da devrim niteliğinde sayılabilecek çömlekçi 

tornasının bulunması bu dönemi önemli kılmıştır. Yine bu dönemde silindir mührün Ana-

dolu’da kullanılmaya başlanması, bu gelişmelerin aralarında organik bir bağ olduğunu da 

göstermektedir. Yani çeşitlilik ve çoğalmanın belirdiği ticarete bağlı yeni bir mühür türü de 

böylece ortaya çıkmıştır. Silindir mühür hızlı ve hatasız iz bırakmada çömlekçilik alanında 

önemli bir buluş olarak görülmekte ve öncelikle belgeleme amaçlı kil tablet mektuplar 

üzerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

“Silindir mühür malzeme olarak Anadolu’ya getirilince sanat zevki gelişmiş ustalar bunları 

maharetle kullanmayı kendi inançları ile yeni olarak edindiklerini eserlerinde göstermeyi 

başarmışlardır” (Özgüç, 2020, s. 4).
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Görsel 5. Hematit ve Serpantin taşlarından Silindir Mühürler, Kültepe, Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi, Günümüzden 3900-3700 yıl önce, Kişisel Arşiv.

Görsel 6. Anadolu Medeniyetleri Müzesi tarafından Mart 2019 tarihinde istenilerek oluşturulmuş 
tablet örneği. Zarflı kil tabletler ve zarf içinde yer alan yazının görüldüğü röntgen görseli. (Röntgen 

görselinde açıkça yazılanlar okunabilmektedir). Candan Terviel Kişisel Arşivi.

Neolitik dönem seramik damga mühür örneklerinin dışında, Asur Ticaret Koloni Çağı silin-

dir mühür ve baskı örneklerinin yanında Anadolu’ya yazının girdiğini kanıtlar çivi yazılı kil 

tabletler üzerinde de silindir mühür baskıları görülmektedir. Bu konudaki örneklerin ince-

lenmesi ve izlenmesi konusunda Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi mühür koleksiyonu 

bakımından dünyada benzeri olmayan önemli bir kaynaktır.

Günümüzden yaklaşık 3900 yıl önce ticaretin ve iletişimin getirisi olan çivi yazılı kil tablet-

ler salt Anadolu’ya özgüdür. Çivi yazıları metinlerde kil tabletler üzerine ustaca uygulanmış, 

bu tabletler, güvenlik ve içerik bakımından gizliliği sağlamak amacıyla kil zarflar içerisinde 

üretilmiştir. Yapımı konusunda tartışmalar olmakla birlikte bu tabletlerin içerdiği bilgilerin 

gizliliği ve önemi günümüz resmî belgelerin hazırlanmasından farklı olmayıp aynı titizlik, 

özen ve kurallar içinde yapılmıştır. Böylece mektup ve zarf olarak düşünülen kil tabletlerin 

oluşturulması işleminin de birlikte yapılması gerektiği düşünülerek aynı tip tabletler eğitim 

amacıyla hazırlanarak pişirilmiş ve sonuca ulaşılmıştır (Görsel 6). Müze eğitimlerinde önem-

li olan bu deneyimlerin farklı disiplinlerle iş birliği yapılarak orijinal eserlere dokunulma-

dan incelenmesinde bir yöntem olarak görülmesi açısından önemli bir örnektir.
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Ayrı teknolojiye ve tekniğe sahip olan ve Kültepe’de çokça ele geçen bu zarflı kil tablet-

lerde hukuki, siyasi ve günlük yaşama dair bilgilerin, anlaşmaların detaylı olarak yazıldığı 

görülmektedir. Çivi yazısı uygulaması metal, ahşap gibi sivri uçlu aletlerle, kil deri sertliğin-

de iken uygulanıp tabletin boyutuna göre tablet ve zarf arasında ince bir katman kalacak 

biçimde zarfın şekillendirildiği, zarf üzerine de içerik bilgisi vb. konular yazıldıktan sonra 

belli alanlarına da silindir mühürle son baskı uygulanarak tüm biçimlendirme ve baskılar 

sonrasında da kurutulup dayanıklı hale gelmesi için pişirilmekteydi.

Görsel 7. İçinde halen açılmamış mektubu bulunan pişmiş, çivi yazılı silindir mühür bezemeli, kil 
tablet. Kültepe, Günümüzden 3900-3700 yıl önce, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Anadolu Medeniyet-

leri Müzesi, Ankara, Kişisel Arşiv.

Kil tabletler içinde, dönemin kültürünün, yasalarının ve alışkanlıklarının tanınmasını sağ-

layan birbirinden farklı konuları içeren silindir mühür ile kapatılmış onlarca arşive ulaşıl-

mıştır. “Anadolu grubundaki silindir mühürlerin konularını mitolojik öyküler, tapma sahne-

leri, savaş sahneleri, av sahneleri ve frizler olarak beş grupta toplanmışlardır” (Özgüç, s.4, 

2020). Bu mühürlerin de sıradan bir kişiye değil, belirli bir sınıfa veya iktidar grubuna ait 

özel mühürler olduğu düşünülmektedir.

Taşınmalarını ve uygulanmalarını kolaylaştırmak amacıyla merkezlerinden uzunlamasına 

delinmişlerdir. Dış yüzeylerinde genellikle negatif olarak kazınmış betimlemeler yer alır. 

Bu mühürler “MÖ.19-18 yy. Asur Koloni Döneminde silindir mühür Anadolu’da yaygın hale 

gelmiştir” (Ecz. San. Ansiklopedisi 2, 2008, s. 1115).

Mühürlerin kullanımına paralel “bulla” isimli başka bir özel türünde kullanılmaya başlan-

dığı görülür. “Arkeoloji terminolojisinde sıkça kullanılan bir terim olan bulla ya da cretula 

ise; üzerlerinde mühür baskısı taşıyan kil topaklara verilen isimdir” (akt. Öztürk, 2019, s. 

7). Bu kil topakların, günümüzde zarf, kutu, kapı gibi çeşitli türdeki mühürleme işlemlerin-

de kullanılan parafin vb. malzemelerle benzer nitelikte olduğu görülmektedir. Bullaların 

uygulamadaki işlevleri düşünüldüğünde, örneğin; malzemelerin güvenli bir biçimde trans-

ferini, içerik bilgisini, hatta gönderen kişinin kimlik bilgisini barındıran türde baskıların bu-

lunmasıyla seramik tarihi içerisinde de önemli bir misyona sahip seramik parçalar olduğu 

değerlendirilmektedir.
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Asur Ticaret Kolonileri Çağı’ndan sonra Hititlerde de benzer yöntemlerle benzer uygula-

malar yapıldığı görülmektedir. “Hititlerin kullandıkları çivi yazılı tabletlerde uygulanan mü-

hürler bugünkü imza niteliğinde kullanılmıştır” (Ecz. San. Ansiklopedisi 2, 2008, s. 1116).

Hititlerde mühürler, Kral – Kraliçe mühürleri ve halkın kullandığı mühürler olarak ikiye ay-

rılmaktaydı. Örneğin devletler arası anlaşmalar ve dinsel içerikli tabletler saraylılarca mü-

hürlenmekteydi.  Kral mühürleri damga mühür olarak yapılmıştır. Kral mühürleri örnekleri 

arasında sağlık ve hayat sembolleriyle stilize edilen çiçek desenleri dikkat çekmektedir. 

Ayrıca krala ait mühürlerin bazılarında figürler de yer almaktadır. Hititlerde kullanılan bir 

diğer mühür türü olan halk mühürlerinden, günümüze bazı örnekler ulaşabilmişken bu 

mühürlerin baskılarının birçoğu günümüze ulaşamamıştır. (Ecz. San. Ansiklopedisi 2, 2008, 

s. 1116).

Görsel 8. Pişmiş toprak “Bullalar”, Acemhöyük, Günümüzden 3900-3700 yıl önce, Asur Ticaret 
Kolonileri Çağı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Kişisel Arşiv.

Görsel 9. Damga mühür (sol), Pişmiş toprak Hitit mühürleri, Eskiyapar, Günümüzden 3700-3200 yıl 
önce, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Kişisel Arşiv.

Görsel 10. Silindir mühür (sağ), Pişmiş toprak, Hitit mühürleri, Boğazköy, Günümüzden 3700-3200 
yıl önce, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Kişisel Arşiv.
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Silindir ve damga ana mühür türlerinden doğan ve iki çalışma biçimini birlikte bir nesnede 

kullanıldığı silindir-damga mühürler, Urartular döneminde Anadolu’da mühürcülük ala-

nındaki bir diğer yeniliktir (Anadolu Medeniyetleri Müzesi Kitabı). Hem seri biçimde silindir 

mührün uygulanabileceği tasarımın silindir yüzeydeki çizimi hem de alt kısmında damga 

şeklinde uygulanabilecek çizimin varlığı ile çok işlevli bir mühür türünün de kullanımı söz 

konusu olmuştur.

Silindir mühürlerin yaygın halde kullanılmaya başlandığında üzerinde görülen temalar, mi-

tolojik sahneler, av ve savaş sahneleri ve tapınma sahneleri olmuştur (Ecz. San. Ansiklope-

disi, 2008, s. 1115).

Görsel 11. Silindir-Damga mühür, Kireçtaşı, Urartu, Günümüzden 2800-2700 yıl önce
Metropolitan Sanat Müzesi, Erişim Tarihi 02.10.2021 https://www.kisa.link/PTXF

Görsel 12. Altın ve değerli taşlarla kullanılan resmi veya kişisel mühür yüzükler, Roma Dönemi, 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Kişisel Arşiv.

Damga mühürlerin ikincil grubu sayılan yüzükler ve yüzük taşları, küçük, kolay taşınabilir 

objelerdir. Günümüzden 4000 – 4500 yıl önce karşılaşılan bu mühürlerin ilk kez Mısır’da 

ortaya çıktığı kabul edilir (Ecz. San. Ansiklopedisi 2, 2008, s. 1114). Bu alt grup da yönetici 

kişilerin hem aksesuar olarak hem de imza yerine kullandıkları mühür türünü oluşturmak-

tadır.

Mühürleri kronolojik olarak incelerken kelime anlamı ‘mühürlü kap’ olan Terra Sigillata’dan 

da bahsetmek gerekir. Yıllar süren araştırmalar sonunda tüm tecrübe ve birikimini seramik 

tarihine kazandıran Prof. Sevim Çizer kitabında şöyle tanımlar;

Anlamı mühürlü kap olan Terra Sigillata, ilk defa Roma döneminde Doğu ve Batı 
Akdeniz havzasında ve Galya’da kalıpla ve seri biçimde üretilen, dip kısımlarında ya-
pımcının mührü veya damgası bulunan, parlak kırmızı bir pekişmiş astarla kaplanmış 
Roma-Galya seramiğine verilmiştir (2014, s. 11).
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Görsel 13. Terra Sigillata kapların mühür detaylı örnekleri, Sevim Çizer, (2014), Terra Sigillata, 
Tibyan Yayıncılık, s.12.

Bu tür, seramik tarihinde hem teknik olarak hem de kendine özgü teknolojisiyle önemli 

bir kimliktedir. Temelde rafine bir seramik astarının yine farklı rejimlerde fırınlama yapıl-

masıyla sonuçlanan nitelikli kaplardır. Bu anlamda mühürle de anılan bu türün, mühür ve 

seramiğin organik ilişkisi anlamında önemi büyüktür.

Orta Çağ ile beraber tek tanrılı inancın Avrupa ve Anadolu’ya geçmesi ile başka bir mühür 

örneği daha ortaya çıkmıştır. Avrupa’da, özellikle İtalya’da Maiolica tekniği ile dekorlanmış 

seramikler görülmeye başlanmıştır. Maiolika tekniği, şekillendirilip pişirimi yapılmış formlar 

veya yüzeyler üzerine, ham sır kullanarak yapılan bir dekor tekniğidir. İşlevsel veya sanat-

sal pek çok seramik uygulamada kullanılan bu teknikle üretilmiş seramikler toplumun üst 

tabakası olan aileler ve yönetim sınıfı için üretilmiş ise formun yüzeyinde mutlaka yapan 

atölyenin mührü, imzası ve yapılan aileye ait armalar işlenmekteydi (Dizdar, 1991).

Görsel 14. Maiolica tabak, (Sol-Tabağın arma işlenmiş iç yüzeyi) Deruta, İtalya, 15yy. sonları.
Gardelli, G. (1999) Italıkas s.67.

Görsel 15. Maiolica tabak, (Sağ- Tabağın imzalanmış dış yüzeyi) Deruta,İtalya, 15yy. sonları. Gardelli, 
G. (1999) Italıka s.67.
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13 yy. ile 19 yy. arasında Avrupa ve Anadolu’daki devletler sistemine bakıldığında seramik 

üretiminde hem İslam sanatı hem de Hristiyanlık sanatı açısından biçim değiştiren bir 

mühür geleneği dikkat çekmektedir. Ancak bu değişen gelenek iki inanç açısından da 

farklılıklar göstermektedir. Söz konusu dönemlerde Osmanlı’da Avrupa ile benzer amaç-

larda üretilen seramiklerde üreten kişinin imzası veya atölyenin mührü, İslam kuralları 

gereği belirgin bir biçimde bulunmamaktaydı. Bunun nedeni İslam’ın, bireyi geri planda 

tutup birlikteliği önceleyen, önemseyen bir inanç ve kültürü savunmasıdır. Üretimi yapan 

atölyelerin ve sanatçıların kimliği sadece sarayın bilgisi dahilinde olup gizli tutulmaktaydı.

Osmanlı’da mühüre halk arasında ‘möhür’, basılmış mühüre de ‘hatem’ denirdi. Bu sözcük 

aynı zamanda mührün kendisini de temsil ederdi. Toplumda okuma yazma bilenlerin sayı-

sının az olması, mühür kullanımının yaygınlaşmasını sağlarken imza kullanımının ise yer-

leşmemesine neden olmuştur. Osmanlı’da da mühür bir malın güvenliğini ve eşyanın kime 

ait olduğunu göstermesi amacıyla kullanılırdı. Tahta yeni çıkan Osmanlı padişahlarının ilk 

iş olarak adlarına mühür kazıtması, mührün egemenlik, hakimiyet ve temsiliyet anlamındaki 

gücünü de göstermektedir. Ayrıca devlet işlerinde, posta ile gönderilen torba ve paketler 

bir mühürle damgalanmaktaydı ve yalnızca alıcı tarafından açılan mühür bir çeşit devlet 

garantisiydi (Ecz. San. Ansiklopedisi, 2008, s. 1116).

Seramik sanatında ve üretiminde pek çok dekorlama yöntemi kullanılabilir. Seramik de-

korlama yöntemlerinden biri olan ‘izleme’ yöntemi, kili şekillendirdikten sonra rötuş için 

uygun kuruluğa gelen parçaların üstlerine çeşitli biçim ve büyüklüklerde gereçlerin bastı-

rılmasıyla yapılan bir türdür (Ayta, 1976, s. 8). Kilin yüzeyine iz çıkarmak adına yine seramik, 

ahşap, kemik, metal, plastik vb. farklı türden araçlardan da yararlanılır. Bu araçlar doğrudan 

kil üzerine baskı ile negatif çukur iz çıkarılabileceği gibi iz çıkaracak malzeme üzerine uy-

gulanan boya ve çeşitli renklendiricilerle de izleme yöntemiyle dekor uygulanabilir. Bunla-

rı da seramikte kullanılan mühür çeşitleri arasında değerlendirmek yanlış olmaz.

Çağdaş sanatta da mührü bir dil, malzeme ve dekoratif unsur olarak kullanan sanatçılar 

bulunmaktadır. Geçmişte ve üretiminin çeşitli dönemlerinde kendi ürettiği mühürleri kul-

lanan Füsun Kavalcı, bunu bir sanatsal ifade yöntemi olarak benimsemiş ve uygulamıştır. 

Kavalcı özellikle öğrencilik yıllarından başlayarak şekillendirdiği mühürleri geleneksel üre-

tim seramik formlarla birleştirip 1990’lı yıllarda dönemin geleneksel üretiminin güncel 

değerlerine göndermeler yapmıştır. 
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Görsel 16. Mühür dekorlu seramik tabak, Füsun Kavalcı, 1991, Füsun Kavalcı Kişisel Arşiv.

Sonuç

Mühür, fiziksel bakımdan küçük bir nesne olmasına rağmen insanlık ve kültür tarihinin 

önemli ve kalıcı bir objesi olarak Anadolu sanat ve kültürüne dair izlerin en doğru şekilde 

okunmasına olanak sağlamaktadır. Mührün kullanılmaması demek maddi varlıklardan vaz-

geçilmesi olarak değerlendirilebilir. Bu da aitlik/sahiplik kavramlarının ortadan kalkması 

anlamına gelir. Mührün bu anlamının dışında kalan kısmı da onu sanat nesnesine veya 

sanatçı kimliği adına imzaya dönüştüğü alan olarak değerlendirilebilir. Güvenlik, bilgi ve 

sahiplik kavramının öneminin ortaya çıkmasıyla ihtiyaç haline gelmiş mührün anlamı ve 

önemi geçmişten bugüne değişmemiş, sadece malzeme ve teknik olarak gelişmiş ve çe-

şitlilik kazanmıştır.

Anadolu coğrafyasında ve Neolitik dönemden beri sanatı da içerisine alan ayrıca siyaset, 

ekonomi, hukuk, eğitim gibi pek çok temel alan içinde yer alan mühür konusu günümüzde 

küresel ve dijital dünyanın gerekleri ile varlığını sürdürmekte, insanoğlunun daha önce 

bilmediği dijital imza kavramı ile yepyeni bir boyuta ulaşmaktadır. Temsil yetkisini de bün-

yesinde barındıran mührün kullanımı, teknolojinin değişimine paralel olarak şekil değişti-

rerek de olsa varlığını daima sürdürecek gibi görülmektedir.

* Bu metin Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nde SER 361 Seramik Tarihi I Dersi 
kapsamında yaklaşık 30 yıldır verilen ders içeriklerinden oluşturulmuştur.
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Öncelikle İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılında, onun yazıldığı mekâna ev sa-

hipliği yapan Hacettepe Üniversitesinde en anlamlı etkinliklerden birine imza atan 

Güzel Sanatlar Fakültesine, dekan Sayın Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan’ın şahsında 

tebrik ve teşekkürlerimi sunuyor; fakültenin değerli mensuplarını ve sevgili öğren-

cilerimizi saygıyla selamlıyorum.

Konuşmamda, Mehmet Akif Ersoy’un Türk milletine armağan ettiği İstiklal Marşı’nın 

devrinde ve günümüzde ifade ettiği anlamı değerlendirmeye çalışacağım.

Değerli Konuklar,

İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy gibi Türk edebiyat ve düşünce hayatında derin izler 

bırakmış bir şairin elinden çıkmış olan bir edebiyat ve sanat şaheseridir. Şüphesiz 

orada yükselen ses, gücünü sadece Akif’ten değil, onun mensup olduğu milletin 

sahip olduğu köklü siyasi, toplumsal ve kültürel mirastan almaktadır. Böylesine bir 

birikime sahip milletler de yer kürede parmakla gösterilecek kadar azdır.

Millî marşlar, bayrakla birlikte bir milletin bağımsızlığını, millî birlik ve beraberliğin 

ilk akla gelen sembolleridir. Bir başka ifadeyle kendi toprakları üzerinde başı dik, 

hür ve onurlu bir şekilde yaşamanın ifadesidir. Bohn’un ifadesiyle, marş metinleri 

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
EK KONFERANSLAR DİZİSİ 

“İSTIKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 100. YIL ONURUNA SEMPOZYUM” 04.10.2021–15.10.2021
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“ulusların savaş, zafer ve yenilgileri, umut ve beklentileri konusunda canlı belgeler”dir 

(1908, s. 2’den aktaran Tepebaşılı, 2005, s. 385). Çoğu da bu duyguları öne çıkaran ge-

nellikle edebî bakımından fazla bir iddia taşımayan metinlerdir. Millî marşların ilk örneği, 

İngiltere’de 18. yüzyılın ortalarından beri kraliyet törenlerinde söylenen ve 1825’te ulusal 

marş olarak ilan edilen “God Save the Queen” (Tanrı Kraliçeyi Korusun) adlı marştır. Bun-

ların sayısı, 19. yüzyıldan itibaren Batı ülkelerinden başlayarak tüm dünyada artmaya baş-

lamakla birlikte; Türk millî marşının onlardan farklı, son derece anlamlı bir hikâyesi vardır. 

Bu sebeple o, diğerleri millî marş (national anthems) olarak anılırken “İstiklal Marşı” olarak 

belleklere kazınmıştır. Bu marş, muhtevasıyla, üslubuyla bir doruk eser, edebî bir şaheser, 

bir hürriyet destanıdır. Bunun sırrı da, Akif’in sadece bu destanı yazan değil, aynı zamanda 

bizzat yaşayan yani hayatıyla bütün varlığıyla istiklal mücadelesine katılan bir şahsiyet ol-

masında gizlidir. 

Mehmet Akif’in “O benim değil, milletimindir.” diyerek Safahat’ına almadığı İstiklal Mar-

şı’ndan yükselen ses, Türkleri tarih sahnesinden silmenin fermanı olan Sevr Antlaşması’nın 

imzalandığı, Batılı devletlerin üzerimize saldığı Yunan ordularının Anadolu içlerine kadar 

girdiği bir dönemde yazılmış; Türk milletinin hür yaşama iradesini veciz bir dille ifade eden, 

ebediyen hür yaşamış ve hür yaşayacak olan Türk milletinin sesidir. Bilindiği gibi Akif, İstan-

bul’un işgalinden (16 Mart 1920) sonra, 1920 Mayıs’ında vatanın istiklali için, ailesini, işini, 

İstanbul’u terk edip Mustafa Kemal’in önderliğindeki Millî Mücadeleye katılmış, bu şiirini 

bir taraftan mecliste Burdur mebusluğu görevini yürüttüğü, bir taraftan da vaazlarıyla, ya-

zılarıyla halkı Millî Mücadeleye katılmaya çağırdığı bir sırada, üniversitemiz sınırları içindeki 

Taceddin Dergâhı’nda 17 Şubat 1921’de de tamamlamıştır.1 

İstiklal Marşı’nın kaleme alındığı günler, İstanbul’un ardından Balıkesir ve Bursa’nın işga-

linin Akif’i derin üzüntülere sevk ettiği, Yunan ordusunun ayak seslerinin Eskişehir’den, 

Polatlı’dan duyulmaya başladığı; 6-11 Ocak 1921’deki İnönü Zaferi’yle de Türk milletinin 

makus talihin döndüğünü görüp hiç yitirmediği ümidinin yeniden canlandığı yıllarda yazı-

lan; şairin o anki öfkesini, ümidini, milletinin kendine güvenini, azmini, iradesini aksettiren 

bir şiirdir.

Kurtuluş Savaşı’nın ruhunu, Türk milletinin istiklal azmi ve iradesini en güzel bir şekilde dile 

getiren, dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi Beyin özel talebiyle yazılan ve iki günde 

tamamlanan bu şiir, bu amaçla düzenlenen yarışmaya gönderilmemiş, ilk defa Türkiye 

Büyük Millet Meclisinin bizzat Mustafa Kemal’in başkanlık ettiği bir oturumunda Maarif 

Vekili Hamdullah Suphi’nin ağzından okunmuştur. Her mısrası alkışlarla karşılanan bu şiir o 

gün istek üzerine üç defa tekrar edilmiştir.2 Marştaki “Doğacaktır sana va’da ettiği günler 

1 Mehmet Akif’in hayatı ve eserleriyle ilgili birçok çalışma olmakla birlikte, bu konuda onu yakından tanıyan Mehmet Emin 
Erişirgil’in İslâmcı Bir Şairin Romanı Mehmet Akif (2006) adlı monografisi ile Okay ve Düzdağ (2003) tarafından kaleme 
alınan İslâm Ansiklopedisi’ndeki “Mehmed Âkif Ersoy (1873-1939)” maddesine bakılabilir.

2 İstiklal Marşı’nın yazılışı ve kabulünün hikâyesi için bk. Erişirgil, 2006, s. 313-320. 
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Hakk’ın / Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.”mısraları, o günkü mecliste hâkim 

olan ruh hâlini aksettiren, en veciz sözler olmuştur.

İstiklal Marşı, kısa bir süre sonra da 12 Mart 1921’de millî marş olarak kabul edilmiştir. 

Hamdullah Suphi, o gün istek üzerine bir kez daha okumuş ve bütün meclis yine ayakta 

dinlemiştir. Akif, bir palto alacak bile parası olmamakla birlikte, ödül olarak kendisine tahsis 

edilen beş yüz lirayı almamış ve hayatta iken basılan Safahat’ın hiç birine de bu şiiri koy-

mamıştır. Çünkü o, her şeyiyle kendisini milletinin içine girdiği bu badireden kurtarmaya 

adayan bir dava adamı, bir karakter ve istiklal abidesidir.

Hayatıyla, duruşuyla, mücadelesiyle böylesine müstesna bir değer olan Akif’i layıkıyla anla-

yabilmek, onu yaşadığı geniş zaman ve mekân içinde değerlendirmekten geçer. Mehmet 

Akif’in, 1873 yılında İstanbul’un Fatih semtindeki bir Osmanlı Konağı’nda başlayan yolcu-

luğu, 27 Aralık 1936 akşamı İstanbul’daki Mısır Apartmanı’nda sona ermiştir. İnsanların ya-

şam tarzı ve dünyayı algılayışlarıyla yaşadığı mekân ve zaman arasındaki karşılıklı etkileşim, 

üzerinde önemle durulması gereken bir husustur.

Çağımızın önde gelen düşünürleri, hepimizin hayatının önemli bir kısmına mekân olan 20. 

yüzyılı, insanlığın tarih boyunca şahit olduğu, en dehşet verici asır olarak görürler. İki dünya 

savaşının yaşandığı, üçüncüsünün eşiğinden dönüldüğü, buna karşılık bilim ve teknoloji 

alanında bir asra sığmayacak kadar baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı bu asır, ne yazık 

ki daha çok savaşlarıyla felaketleriyle belleklere kazınmıştır. Türk tarihi açısından bakıldı-

ğında da, hayal ve idealleri yıkan dehşet yıllarıyla ümitlerin yeniden canlandığı yıllar, Akif’in 

yaşadığı döneme yani 19. asrın son çeyreğiyle 20. asrın ilk yarısına rastlar.

Mehmet Akif de, her düşünür gibi yaşadığı zemin ve zamanın yani asrının eseridir. Fakat 

o, asrının esiri olmayan bilge isimlerden biridir. Henüz dört yaşındayken, Ruslarla yapılan 

93 (1877-78) harbinin dehşetine, delikanlılık yıllarında da Cezayir’in, Girit’in, Mısır’ın elden 

çıkışına şahit olan Akif; Balkan Harbi, I. Dünya Savaşı derken, Anadolu’daki Türk varlığının 

sembol şehirlerinden Bursa ve İstanbul’un işgaliyle, bahar mevsiminde hazanı yaşamak 

zorunda kalmış bir aydındır. Şair, böyle bir dönemde kendi ifadesiyle “viranelerin yasçısı 

bir baykuş” olmaktansa, “gül devrinde bülbül olmayı” hayal etmiş ve kendisini bu yolda 

mücadeleye adamıştır. O, 1935 yılında Mısır’dan geçici bir süreliğine geldiği Fransız işgali 

altındaki Antakya’da bu duygularını şöyle ifade etmiştir:

Vîrânelerin yasçısı baykuşlara döndüm,

Gördüm de hazânında bu cennet gibi yurdu!

Gül devrini bilseydim onun, bülbül olurdum;

Yâ Rab, beni evvel getireydin ne olurdu?...
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Andre Gide, “sanat baskıdan doğar” der. Bu söz, ilginç ve bir o kadar da düşündürücüdür. 

Hakikaten insanlığın hiç bir asırda olmayacak kadar “kendi” olarak yaşayabilmenin savaşını 

vermek zorunda kaldığı bu dehşet asrı; insanı yok etmeye dönük savaşlara, baskılara karşı, 

asrının esiri olmadan, insanları hür ve “kendi” olarak yaşatabilmenin savaşını veren, bir 

bilgelik durağı sembol şahsiyetler de yetiştirmiştir. 

Akif de böyle bir ortamda kendisini kaderin kucağına teslim etmektense, Hakk’ın “vaat 

ettiği günlerin” doğacağından emin bir şekilde, “Cihanın alt üst oluşunu” “derbeder” bir 

şekilde seyreden halkını, ümidine ortak etmeye çalışmış; kendisini bütün samimiyetiyle 

ideallerine, gaflet içindeki insanları uyandırmaya adamış, milletin kalbinde bir hürriyet ve 

karakter abidesi olarak yükselmiş müstesna bir değerdir.

Şairlik ve sanat kaygısını bir kenara bırakarak, hayatını, ebediyen hür yaşamış ve hür yaşa-

yacak olan milletine adayan Akif, kendi ifadesiyle bütün şiirlerini cemiyete faydalı olsun, 

diye yazmıştır. Hayatı da sanatı da cemiyet merkezli olan şair, hayallerin değil hakikatin 

peşindedir. Bu gayesini, Fatih Kürsüsünde adlı kitabında şu mısralarla açıklar:

İnan ki: Her ne demişsem görüp de söylemişim. 

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek: 

Sözüm odun gibi olsun; hakîkat olsun tek! (Düzdağ, 2014, s. 186) 

Mehmet Akif, milletin ıstırabını kalbinin derinliklerinde hisseden ve yaşadığını, hakikati do-

landırmadan milletin diliyle söyleyen, söyledikçe de sanatının doruğuna çıkan bir şairdir. 

İstiklal Marşı ise, Akif’in dilinden bir milletin söylediği bir istiklal destanıdır. Haykıran Akif’in 

sesi değil, milletin, Türk milletinin benliğine işlemiş hür yaşama iradesinin ve azminin se-

sidir.

Onun kalemi, ezmek ve yok etmek üzere saldıran sözde “medeni”lere ve onlara uymayı 

“medenilik” zanneden zümrelere ve gaflet içindeki insanlara karşı âdeta bir silah olmuştur. 

O, kendini yırtarcasına hissiz nesilleri, idarecileri, aydınları, “şehadet” arzusuyla coşan kanın 

yerine, “leşten daha hissiz ve daha kokmuş bir can” taşıdıklarını söyleyerek, çok ağır ifa-

delerle uyandırmaya ve utandırmaya çalışmıştır. Kendisini böyle bir kitle içinde yapayalnız 

hisseden Akif’in bu çığlığı, medreselerin sustuğu, halkın önemli bir kısmının hissiz, kayıtsız 

bir kitle hâline geldiği bir dönemde çok daha anlamlıdır.

Mehmet Akif’in istibdata ve emperyalizme karşı mücadelesi ve hürriyet tutkusundaki sami-

miyeti inançlarına da akseder. O, aydınların devletin yıkılışını önlemek için Batıcılık, İslam-

cılık, Türkçülük ve Osmanlıcılık etrafında toplandığı bir dönemde, kurtuluşu hurafelerden 

uzak din anlayışının hayata hâkim kılınmasında ve “İslam Birliği”nde aramıştır. O, sadece 

Osmanlının değil İslam dünyasının da kurtuluşu derdindedir. Ona göre İslam dünyasını 

ayakta tutan da Türk varlığıdır. Fakat İstiklal mücadelesinden sonra, İslam birliği idealinin 

dayandığı zeminin tarih olduğunu görünce, cemiyetin içinden kendi dünyasına dönmüş, bir 
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başka deyişle ideallerindeki samimiyeti ve karakteri, cemiyetin ve sanatının önüne geçmiş-

tir. Hayatı boyunca, riyadan uzak, prensip sahibi bir şahsiyet olarak tanınan Akif, hürriyet 

aşkı, istiklal tutkusu ve ideallerindeki samimiyeti ile bir karakter ve istiklal abidesidir.

Akif, bu görüşleri sebebiyle hem Batıcı hem de Doğucu aydınlar tarafından tenkit edilmiş-

tir. Aslında o Batı’ya kapalı değildir. Batı’nın ilminin, tekniğinin alınmasını ister. O İslam ide-

ali konusunda en büyük tehlikenin, din aleyhtarlığı, körü körüne Batı hayranlığı ve kavmi-

yetçilik olduğunu söyler. Ona göre medeniyetin kaynağı Doğu’dur. Fakat ona üstünlüğünü 

kaybettiren, dinî taassup, cehalet, sebatsızlık, tembellik ve kendine güvensizlik olmuştur. 

Hâlbuki İslam ilerlemeye mani değildir. Bu ataletten kurtulup, Batı’yı örnek alarak mede-

nileşmek, medeniyet mesafesini kapatmak gerekir. Akif’in anlattıkları öz olarak bunlardan 

ibarettir.

Akif, “Asımlar”a sadece Batı’nın ilmini, tekniğini almakla yetinmeyip, “bütün edvâr-ı terak-

kîyi yarıp geçmek” hedefini göstermiştir. Bu, Atatürk’ün “muasır medeniyet seviyesinin üs-

tüne çıkma” hedefiyle paralellik gösteren; yükselme, ilerleme yani bilimde ve medeniyette 

ilerleme, tarihte olduğu gibi medeniyet yolunda da zirveye çıkma hedefidir.

Akif’in kastettiği medeniyet, kana, vahşete, sömürgeciliğe dayanan “tek dişi kalmış cana-

var”a benzettiği sözde medeniyet değil hakiki medeniyettir. O, geleceği gören, köklerinden 

kopmadan medenileşmeyi, çağdaşlaşmayı, medeni ülkelerin üstüne çıkmayı savunan bir 

aydındır.

Mehmet Akif Ersoy, bu düşüncelerini Süleymaniye Kürsüsü’nde bir vaizin ağzından şöyle 

dile getirir:

Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atini;

Veriniz hem de mesâ’înize son sür’atini.

Çünkü kâbil değil artık yaşanmaz bunlarsız;

Çünkü milliyeti yok san’atin, ilmin; yalnız,

İyi hâtırda tutun ettiğim ihtârı demin:

Bütün edvâr-ı terakkîyi yarıp geçmek için,

Kendi “mâhiyyet-i rûhiyye”niz olsun kılavuz.

Çünkü beyhûdedir ümmîd-i selamet onsuz. (Düzdağ, 2013, s. 153)

Mehmet Akif, yeniliğe, medeniyete açıklığı ise, Safahat’ın altıncı kitabı Asım’da “beşeriyetle 

birlikte” yürümük kavramıyla ifade eder. Bu , “İslam’ın asrın idrakine” söyletilmesi düşün-

cesi yani İslam’ın muasırlaşmaya, çağdaşlaşmaya açık olduğu düşüncesiyle paralellik arz 

eder:
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Medresen var mı senin? Bence o çoktan yürüdü.

Hadi göster bakayım şimdi de İbnü’r-Rüşd’ü?

İbni Sînâ niye yok? Nerde Gazâlî görelim?

Hani Seyyid gibi, Razî gibi üç beş âlim?

En büyük fâzılınız: Bunların âsârından, 

Belki on şerhe bakıp, bir kuru ma’nâ çıkaran.

Yedi yüz yıllık eserlerle bu dinin hâlâ,

İhtiyâcâtını kâbil mi telâfi? Aslâ.

Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhâmı,

Asrın idrâkine söyletmeliyiz İslâm’ı.

Kuru dâ’vâ ile olmaz bu, fakat ilm ister;

Ben o kudrette adam görmüyorum, sen göster. 

…

Beşerin hakka refîk olmak için vicdânı,

Beşeriyyetle berâber yürümektir şânı. (Düzdağ, 2014, s. 348).

Kısaca ifade etmek gerekirse Akif, hayatına inançları doğrultusunda yön veren, belirli ah-

laki prensiplerle yaşayan, taassuptan, riyadan uzak, hürriyete âşık bir karakter abidesi ola-

rak Türk düşünce hayatında mümtaz mevkiini almıştır. Akif, hayatı boyunca iki hedef için 

yaşamıştır. Biri vatanın düşmandan kurtulması, yani hürriyet. İkinci hedefi ise, İslam ideali 

yani inançlarıdır. Mehmet Akif, bu ideallerinin gerçekleşmesinin İslam dünyasının kalesi 

olan Türk devletinin ayakta kalabilmesine bağlı olduğunu da her fırsatta ifade etmiştir. Bu 

sebeple öncelikli hedefi, daima ebediyen hür yaşamış ve hür yaşaması gereken milletinin 

istiklali; milletinin hür, müsakil, müreffeh ve istikbalinden emin; aynı zamanda vicdanı ma-

mur, ahlakı sağlam, imanı bütün bir millet olarak yaşaması olmuştur.

Bu sadece Akif’in değil Türk milletinin de peşinden koştuğu bir idealdir. si olmuştur. idi. 

Atatürk de, bu düşüncelerin Cumhuriyet inkılabının ruhu olduğunu ifade ederek şöyle 

demiştir:

“Bu marş bizim inkılabımızı anlatır. İnkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de 

unutturmak lazımdır. İstiklâl Marşında, istiklal davamızı anlatması bakımından büyük bir 

manası olan mısralar vardır. Benim en beğendiğim yeri de burasıdır;
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Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet 

Hakkıdır Hak’a tapan milletimin istiklal!

Benim bu milletten asla unutmamasını istediğim mısralar işte bunlardır. Hürriyet ve istiklal 

aşkı bu milletin ruhudur.” (aktaran Yetiş, 2013, s. 216).

Sonuç olarak, ulaşılması imkânsız hayaller peşinde koşmak yerine, akılcı ve gerçekçi bir 

yaklaşımla, Türk milletini hür ve haysiyetli bir şekilde tarih sahnesinde tutabilmenin adı 

Mustafa Kemal Atatürk’te sembolleşirken; bu onurlu istiklal mücadelesine kalemiyle, söz-

leriyle tanıklık edebilmenin, Millî Mücadele’nin manevi mimarı olmanın adı da Mehmet Akif 

Ersoy’da sembolleşmiş, Türk milleti ve devleti de bu vasfını bir istiklal destanı olan şiirini, 

bundan yüz yıl önce 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı olarak kabul etmekle tescil etmiştir.

Kahraman ordumuza ithaf edilen bu marş, bu sebeple “Allah bu millete bir daha İstiklal 

Marşı yazılacak günleri göstermesin” temennisiyle Türk milletine tevdi edilen, kutsal bir 

emanettir. Bu kutsal emanet, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet nesillerince hakkıyla 

taşınmakta ve semalarımızda yankılanmaya devam etmektedir. Bundan sonra da ebediyyen 

devam edecektir.

İstiklal şairimizi, onun en büyük arzusu olan, “şafaklarda yüzen al sancağın ebediyete kadar 

sönmemesi” dileğiyle, rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.
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Öz: Birinci dünya savaşından sonra Dünya tekrar yapılanmıştır. Savaş sonunda bazı imparator-

luklar yıkılmış, bazı ülkelerin rejimleri değişmiş, Avrupalı ülkelerin bazılarının da sömürge alan-

ları zayıflamıştır. Bu durumun sonucunda yeni devletler ortaya çıkmıştır. Avrupa’da ortaya çıkan 

devletler kendilerine siyasi, ekonomik ve kültürel zemin oluşturmak istemişlerdir. Bunun sonucu 

olarak ta milli ve tarihsel imgeleri gün yüzüne çıkarmışlar ya da ideolojilerini pekiştirmek için 

propagandaya başvurmuşlardır. Avrupa’da yeni kurulan devletler; milli ve tarihsel imgeler ya 

da ideolojik propaganda nesnelerini, görsel alana taşımışlardır. Bununu sonucu olarak birçok 

grafik çalışmalar hazırlanmıştır. Bu çalışmaların bir kısmını pul tasarımları ve üzerlerindeki 

imgeler oluşturmaktadır. Araştırmada bu imgelere örneklerle değinilmiş ve ulusların kültürel 

kimliklerini oluşturmada grafik tasarımın rolü vurgulanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Grafik, Pul, İllüstrasyon, Birinci Dünya Savaşı.
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Abstract: After the first world war, the world was restructured. At the end of the war, some empires 

were destroyed, the regimes of some countries were changed, and the colonial areas of some 

European countries were weakened. As a result of this situation, new states emerged. The states that 

emerged in Europe wanted to create a political, economic and cultural ground for themselves. As a 

result, they brought national and historical images to light or resorted to propaganda to reinforce 

their ideology. newly established states in Europe; they brought national and historical images or 

ideological propaganda objects to the visual field. As a result of this, many graphic studies have been 

prepared. Some of these works are stamp designs and images on them. In the research, these images 

were mentioned with examples and the role of graphic design in creating the cultural identities of the 

nations was emphasized.

Keywords: Graphic, Stamps, Illustration, World War I.
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Giriş

Posta pulu, posta gönderilerinde posta ücretinin ödendiğini göstermek amacı ile kullanılan 

bir tarafı yapışkanlı, diğer tarafı çoğunlukla resimli ve yazılı kâğıt etiketlerdir. Posta pulları 

geçmişte posta ücretini ödemenin en çok kullanılan şekillerinden biriydi. Günümüzde ise 

gönderiler çoğunlukla damga makinesinden geçirilmekte ve kâğıt pul taşımamaktadır (Pul, 

2022). Pullar ilk olarak Birleşik Krallık’ta, 1840 yılında, Türkiye’de ise Osmanlı İmparatorlu-

ğu döneminde 1863’te kullanılmaya başlanmıştır. Posta pulları ayrıca pul koleksiyoncuları 

tarafından satın alınarak biriktirilen çok popüler bir koleksiyon aracı olmuştur. Posta pulları 

filatelistler tarafından incelenerek pulların dantelleri, kâğıtları, mürekkepleri ve benzeri 

diğer teknik özellikleri araştırılır (Pul, 2022).

Pullar aynı zamanda tipografi ve illüstrasyon ögelerini barındıran önemli bir grafik tasarım 

ürünüdür ve grafik tasarım tarihi boyunca pek çok akımdan ve tarihsel gelişmelerden et-

kilendiği - esinlendiği görülmektedir. Pullar çok küçük tasarım ögeleri olmalarına rağmen 

illüstrasyon ve sanat tarihini bu grafiksel unsurların üzerinden okumak mümkündür. Bu 

çalışmada 1. ve 2. Dünya savaşı arası dönemde, pulların sanatsal ve sosyal olaylar saye-

sinde geçirdiği biçimsel değişiklik, savaş öncesi ve sonrasında propaganda aracı olarak 

kullanılması ve aynı zamanda mektuplar üzerinden haberleşmenin yoğun olarak sağlandığı 

bir dönemde propaganda içerikli mesajların tüm dünyaya nasıl yayıldığına dair detaylar 

anlatılacaktır.

Birinci dünya savaşı son imparatorlukların dağılmasına yerine milli devletlerin kurulmasına 

vesile olmuştur. Bu bağlamda birinci dünya savaşının bazı sonuçları ikinci dünya savaşına 

sebep olmuş olsa da asıl etkileri günümüzde yaşanmaya devam etmektedir. Birinci dünya 

savaşından sonra rejimleri değişen ya da yeni kurulan devletler ulusal ve ideolojik kimlik-

lerini yapılandırırken bir dizi görsel içeriklerden faydalanmıştır. Yapılan görsel çalışmalar 

içerisinde pul tasarımları da önemli bir inceleme alanıdır. Posta gönderilerinde posta ücre-

tinin ödendiğini göstermek amacı ile kullanılan bir tarafı yapışkanlı, diğer tarafı çoğunlukla 

resimli ve yazılı kâğıt bir etiket olan ‘Pul’ üzerinde sadece bu anlamıyla değil barındırdığı 

kültürel göstergeler ve grafik tasarım tarihindeki önemi nedeni ile birçok alanın inceleme 

konusu haline gelmiştir (Pul Koleksiyonculuğunun Tarihçesi, 2022). Pullar, bir ulusun de-

ğerlerini, ekonomisini, kültürünü, inançlarını, sanatını, siyasi tavrını ve bakış açısını direkt 

olarak yansıtma özelliği olan, tarihi belge konumundadır (Aycil, 2021, s. 711). Bu bağlam-

da pullar kültürel birer kimlik aracı olarak kullanılmıştır. Görsel kültürün pullar üzerinden 

inşasında da sembolizmden yararlanılmıştır. Bu önermeyi ortaya koymak amacıyla birinci 

dünya savaşı ile ikinci dünya savaşına kadar olan dönemdeki farklı ülkelere ait pul tasarım-

ları incelenmiştir.

Günümüzde posta işleri dijital ortam üzerinden yürütülmeye başlansa da pullar değişik 

sebeplerle halen üretilip kullanmaktadır. Dolayısıyla birçok konuda pul tasarımları üretil-

mektedir. Fakat araştırma kapsamının birinci dünya savaşı ve ikinci dünya savaşı arasında 

olmasının sebebi milli sembollerin iki büyük savaş arası dönemde yoğunluklu kullanılması 
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ve pullarda milli imgelerin günümüzde de kullanılmasının temelini oluşturmasıdır. Ayrıca 

iki dünya savaşı arasında üretilmiş pul tasarımlarında yirminci yüzyıldan 1940’lara kadar 

dünyada var olan sanat akımlarından izler de görülmektedir. Bu bağlamda iki savaş arasın-

daki pul tasarımları birçok açıdan incelenmesi gerekmektedir.

Pul tasarımlarının İncelenmesi

Birinci dünya savaşından sonra birçok ülke bağımsızlığını kazanmasının yanında yıkılan 

imparatorluklardan yeni devletler kurulmuştur. Ayrıca birçok ülke bazı siyasi ideolojiler 

etrafında yeniden şekillenmiştir.

Yeni ülkeler kendilerine çeşitli imajlar yüklemişlerdir. Bu kapsamda pul tasarımları da kul-

lanılmıştır. Özellikle İtalya’ya ait pullar incelendiğinde Mussolini döneminin tarihsel ideolo-

jik yaklaşımları göze çarpmaktadır (Görsel 1 ve Görsel 2). 

Görsel 1 (solda). İtalyan ordusunun dünü ve bugününü anlatan 1940 tarihli pul.
Erişim: 16.07.2019. http://www.italianstamps.co.uk/kingdom/prop/index.html

Görsel 2 (sağda). Leonardo Da Vinci temalı 1935 yılında üretilmiş pul tasarımı. 
Erişim: 16.07.2019. http://bigblue1840-1940.blogspot.com/2013/02/

İtalyan devleti, antik Roma’ya odaklanan bir dizi hatıra pulu ve madalyon çıkarırken, yarı-

madanın her yerindeki Augustus bölgelerinde yeni kazı kampanyaları başlatılmıştır (Follo, 

2013, s. 2). İtalya’daki faşist ideolojinin eski Roma uygarlığına dayandırdığı birçok görüş 

bulunmaktadır. Bu amaçla antik Roma temalı pullar da birinci dünya savaşından sonra 

İtalya’da görülmüştür (Görsel 3).
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Görsel 3. 1930’larda üretilmiş Roma uygarlığına gönderme yapan pul tasarımlarına örnekler. Erişim: 
16.07.2019. soldaki: https://en.wikipedia.org/wiki/Postage_stamps_and_postal_history_of_Tripolita-

nia sağdaki: https://www.associazioneilponte.com/4-citta-unite-4-archi/

Görsel 4. Kapitalizmin eleştirildiği 1930 yılına ait savaş karşıtı pullar. Erişim: 16.07.2019. 
https://www.monetnik.ru/pochtovye-marki/marki-rsfsr-i-sssr-1918/redkie/1935-god-antivoenna-

ya-214869/

Birinci dünya savaşından sonra ideolojisini görsel imgelerle zenginleştirmek isteyen Sov-

yetler Birliği’de birçok pul tasarımları hazırlatmıştır (Postage stamps of the Soviet Union, 

2022). Sovyet pulları büyük ölçüde bu dünyanın ilk sosyalist devletinin tarihini, siyasetini, 

ekonomisini ve kültürünü yansıtıyordu (Sovyetler birliği posta pulları, 2022). Bu yüzden 

pullarda daha çok ülkedeki ekonomik gelişmenin propagandası, kapitalizm ve kapitalizm 

eleştirilerinin yer aldığı imgeler bulunmaktadır (Görsel 4 ve Görsel 5).
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Görsel 5. Solda Lenin’in öncü çocukları programı temalı 1936 yılına ait pul serisi. Sağda üretim-
sel verimliliği anlatan 1929 yılında basılmış pul tasarımı. Erişim: 16.07.2019. Soldaki: https://www.

stamp-collecting-world.com/ussrstamps_1935c.html sağdaki: https://www.wikiwand.com/en/Posta-
ge_stamps_of_the_Soviet_Union

Görsel 6. Çekoslovakya’nın bağımsızlığına vurgu yapan 1920 yılında basılmış pul tasarımı.
Erişim: 16.07.2019. https://worldstampsproject.org/philately-of-czechoslovakia-liberated-republic/

Birinci dünya savaşından sonra 1918 yılında kurulmuş Çekoslovakya bağımsızlık temalı 

birçok pul tasarımı hazırlatmıştır (Görsel 6).

Birinci dünya savaşından sonra hem kazanan hem de kaybeden Avrupa ülkeleri sosyal, 

ekonomik, siyasi alanda büyük zarar görmüştür. Savaşın kazanan taraflarında Fransa milli 

kimliklere vurgu yapmak ve toplumdaki birlik duygusunu tekrar kazanmak için Jeanne 

D’arc gibi birçok tarihsel karakteri pul tasarımlarına yansıtmıştır. (Görsel 7).
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Görsel 7. Jeanne D’arc temalı 1929 yılına ait basılmış pul tasarımı. Erişim: 16.07.2019. https://
www.flickr.com/photos/stamps-selos-franco-timbre-bollos/16990381788

Görsel 8. Yggdrasill ağacı temalı pul. Erişim: 16.07.2019. http://bigblue1840-1940.blogspot.
com/2012/04/germany-1919-1940.html

Birinci dünya savaşından sonunda yenilgiden etkilenmiş ülkelerden birisi Almanya’dır. Al-

manya birinci dünya savaşından ikinci dünya savaşına kadar iki farklı dönemde incele-

nebilir. Bunlardan ilki Weimar dönemi ve ikincisi arkasından gelen Nazi iktidarıdır. Bu iki 

dönemin ideolojik yapısı birbirinden farklı olsa da Cermen ve iskandinav mitolojisine ait 

imgelerin olduğu tasarım işleri iki dönemde de görülmektedir. Efsanevi Yggdrasil kökleri 

yeraltına uzanan İskandinav mitinin ağacıdır ve dalları göğe değerek, gelişimi çağrıştır-

maktadır (Storr, 1997, s. 22). Weimar döneminde basılmış 1919 yılındaki Yggdrasill ağacı 

temalı pul Almanya’nın yeniden inşa edilmesini sembolize ettiği düşünülebilir (Görsel 8).
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1933 yılında Nazilerin Almanya’da iktidara gelmesiyle Weimar döneminin alışkanlıklarına 

karşı ülkede mücadeleye başladı. Bu mücadelenin yanında Alman ırkının yüceltilmesi ve 

aryan düşünceleri topluma aktarılmıştır. Nazilerin halkbilimine olan ilgisi, 1933 ve 1945 

yılları arasında parti tarafından desteklenmiştir. İskandinav-Germen sembollerine ve Al-

manların atalarından türetilen motif ve deyişler gündeme getirilmiştir (Kamenetsky, 1972, 

s. 221). Nazi dönemi Almanya’sı ırksal üstünlüğün ortaya konulması çerçevesinde bir dizi 

mitolojik ve tarihsel görsel imge de hazırlatmıştır. Bu imgelere pul tasarımlarında da rast-

lanmaktadır (Görsel 9).

Görsel 9. Solda Kuzey mitolojisine ait karakter olan Valkyrie imgeli 1937 yılında üretilmiş pul ta-
sarımı. Sağda gökyüzünü gözetleyen Şövalye kıyafeti ile özdeşleştirilmiş Alman askeri temalı 1937 

yılında basılmış pul. Erişim: 16.07.2019. soldaki: https://sammlershop24.de/de_DE/philatelie/deuts-
ches-reich-27 sağdaki https://www.stamps-germany.com/index.php?main_page=index&cPath=73

Görsel 10. 1930’larda Yunanistan’da basılmış pul örnekleri. Erişim: 16.07.2019. https://me-
taxas-project.com/greek-stamps-1936-1937-1938-1939-1940-1941-from-the-4th-of-august-regi-

me-and-eon/

Yunan pullarındaki tarihsel illüstrasyonlar II. Dünya savaşı öncelerinde daha çok ortaya 

çıkmıştır. Ülke birliğini anlatan pullar bulunmaktadır. Ayrıca Antik yunan kültürüne ait fi-

gürler de bulunmaktadır. Bu tür figürler 1936-1939 balkan oyunları için de kullanılmıştır 

(Görsel 10).
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Birinci dünya savaşından sonra kurulmuş ülkelerden birisi de Türkiye Cumhuriyeti’dir. Tür-

kiye Cumhuriyeti, Osmanlı devletinin yıkılması ile birlikte Anadolu’da verilen Türk kurtuluş 

savaşı sonucu kurulmuş daha sonra 29 Ekim 1923 yılında ise yönetim şeklini Cumhuriyet 

olarak benimsemiştir. Birinci dünya savaşında sonra Türkiye birçok alanda çağdaşlaşma 

programları yürütmesinin yanında kültürel kimlik üzerinde önemli atılımlar gerçekleştir-

miştir. Bozkurt figürüyle cumhuriyetin kuruluşundan beri köklerini Orta Asya’daki kadim 

Türk kültürüne ve efsanevi geçmişine bağlayan, Ergenekon destanı üzerinden mitlerin bir 

arada tutma, birliktelik yaratma özelliğinden yararlanmak isteyen anlayış, yerini Türklerin 

Anadolu’daki köklerini çok eskilere ve Anadolu’nun gerçek sahibi olduğu iddiasına dayan-

dırmaya çalışan bakış açısına bırakmıştır. Böylece Anadolu’ya topraksal bağlılık duygusu 

uyandırmaya çalışılmıştır (Özdoğan 2001, s. 87’den akt. Yılmaz 2019, s. 237). Bununla 

birlikte Türk tarihi üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Türk etnografyası ve mitolojisine ait bir-

çok imge ve söylevler gündeme getirilmiştir. Bu yaklaşımlar sayesinde Türkiye Cumhuriyeti 

kendisine haklı olarak kültürel bir zemin hazırlamıştır. Türkiye’nin milli kimliğinin ortaya çı-

karılmasına tarihsel yaklaşım katkı sağlamıştır. Bu kapsamda döneme ait pul tasarımlarında 

da kültürel ve mitolojik imgeler kullanılmıştır (Görsel 10).

Görsel 11. Üstte 1922 yılına ait bozkurt temalı pul. Sol altta 1937 yılına ait Hitit geyik figürlü pul. 
Sağ altta ikinci balkan konferansı için basılmış mitolojik öneme sahip meşe ağacı temalı pul. Erişim: 
16.07.2019. Üstteki: https://tr.pinterest.com/pin/365213851013849446/ alt soldaki https://www.

puldunyasi.com/1937 alt sağdaki https://koleksiyonodasi.com/1931-yili-turk-pullari/
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Cumhuriyet’in 15. yılı için basılmış pullarda dikkat edilmesi gereken şey askeri geçit töre-

nidir. Ayrıca Cumhuriyet’in 15. yılı için basılmış pullarda askeri imgeler ve askeri üniforma 

giymiş Atatürk portresi, II. Dünya savaşı öncesi Avrupa Devletlerine yapılmış bir gönderme 

olarak düşünülebilir.

Görsel 12. Solda Atatürk’ün askeri üniforma ile çekilmiş fotoğrafından üretilmiş pul örneği. 
Sağda askeri geçit töreninin gösterildiği pul tasarımı. Erişim: 16.07.2019. https://pulveposta.

com/2017/10/30/1938-turkiye-cumhuriyetinin-15-yili/

Sonuç

Birinci dünya savaşı ile ikinci dünya savaşı arasındaki Avrupa’da üretilen pul örnekleri ince-

lendiğinde ulusların kendi kültürel kimliklerinin altyapısını oluşturacak imgeler kullandık-

ları araştırmada görülmektedir. Örneklerdeki pullar incelendiğinde birçok ulusa ait tarihi 

karakterler veya simgeler görülmüştür. Ayrıca milli içerikli olmayıp bir ideoloji etrafında 

sistemini şekillendirmiş ulusların da sistemlerini pekiştirmek için bir değişik pul çalışma-

maları yaptırtmasını Sovyet pullarındaki örneklerde görülmektedir. Bu örnekleri arttırmak 

mümkündür. Dolayısıyla pullardaki tarihi ideolojik veya göndermeler birinci dünya savaşı 

sonrası toplumların kültürel duruşlarının anlaşılması için birer belge niteliği taşımaktadır. 

Birinci dünya savaşından sonra sadece Avrupa’da değil dünyanın çeşitli yerlerinde de buna 

benzer pul tasarımlarına rastlanabilmektedir. Bu konuda ayrı bir çalışma alanı sunmaktadır. 

1918 yılından sonra Batı ülkelerinin sömürgelerini kaybetmeleri veya etkilerinin azalmala-

rıyla birçok yeni ülke ortaya çıkmıştır. Bu ülkelerin kullandığı çeşitli imgeler değişik baskılı 

işlerde görülmektedir. 
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Abstract: This article evaluates the development of the ideas of national soeverignty and independence 

within the framework of Turkish National Struggle and the foundation of the Republic as well as 

the context in which these concepts have been used. We first deal briefly with different views on 

the concepts of nation and nationalism and then analyse the concepts of independence, freedom 

and nationality found in the Turkish Naional anthem (Independence Anthem) and in Mehmed Âkif’s 

poertry, the writer of the Anthem. Afterwards we explain the nature of national sovereignty and of the 

idea independence on the basis of the Amasya Circular and the declarations of Erzurum and Sivas 

Congresses as well as the National Covenant or Misak-ı Millî, the main texts of the beginning of Turkish 

National Struggle.
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İçinden geçtiğimiz yıllar Türk Milleti’nin yaklaşık bin yıl önce kesintisiz siyasî hakimiyeti al-

tında bulunan bu topraklarda bir var kalma mücadelesi verdiği Millî Mücadelemizin çeşitli 

dönüm noktalarının 100. Yıldönümlerine tekabül ediyor. 2019’da Millî Mücadelenin önde-

ri, Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı, Havza Genelgesi, Amasya 

Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri; 2020’de Misak-ı Millî’nin kabulü ve Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin açılışı ve bu yıl da İstiklâl Marşı’nın kabulü ve Sakarya Meydan Muharebesi 

ve sonuçta kazanılan zaferin 100. Yıllarını idrak ettik. Bu yıl aynı zamanda Türklerin Ana-

dolu topraklarındaki hakimiyetinin tescili olan Malazgirt Zaferinin de 950. Yıldönümü idi. 

Bu ve benzeri mühim olayların hatırlanması, anılması millî varlığın bekası ve geleceğimiz 

açısından son derecede önemlidir.

Bu makalede Millî Mücadelemizin iki önemli kavramını tahlile çalışacağım. Öncelikle millet 

ve milliyet kavramları üzerinde duracağım. Bu kavramların kökenlerini ve bazı modern sos-

yologlar tarafından yorumlanışlarını izaha çalışacağım. Daha sonra da Âkif’den hareketle 

ve Millî Mücadele bağlamında milliyet ve istiklâl fikrini açıklamaya çalışacağım.

Ernst Renan, meşhur “Millet Nedir?” risalesinde, “Bir ‘millet, tarihin derin karışıklıklarından 

hâsıl olan mânevi bir varlıktır, toprak şeklinin tâyin ettiği muayyen bir grup değil, mânevi 

bir ailedir.” (Renan, 1946, s. 120) demektedir. Atatürk’ün fikirlerimin babası dediği büyük 

düşünür Ziya Gökalp’e göre ise; “Millet, ne ırkî, ne kavmî, ne coğrafî, ne siyasî, ne de iradî 

bir zümre değildir(…) Millet lisanca, dince, ahlâkça ve bediiyatça müşterek olan, yâni aynı 

terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir zümredir. Türk köylüsü onu ‘dili dilime 

uyan, dini dinime uyan’ diyerek tarif eder.” (Gökalp, 2014, s. 37-38).

Genel olarak kabul gören bir tanıma göre “Millet”; ortak bir kültüre sahip, kesin olarak be-

lirlenmiş bir toprağa bağlanmış, ortak bir geçmişi bulunan ve ortak bir gelecek tasavvuru 

olan ve de kendi kendini idare etme hakkı iddia eden bilinçli bir insan topluluğudur.

Millet ve dolayısıyla milliyetçilik hakkında literatürde birbirine zıt iki temel görüş (ilksel-

ciler ve modernistler) vardır. Daha sonra bunları uzlaştırmaya çalışan bazı düşünürler de 

olacaktır. Son dönemlerde etno-sembolistler de bu alanda yeni görüşler ortaya atmıştır. 

Primordialist (ilkselci) yaklaşıma göre, milletler en eski çağlardan beri ve doğal olarak 

var olan yapılardır. Modernistlere göre ise millet ve milliyetçilik modernleşme sürecinde; 

kapitalizm, sanayileşme, merkezi devlet yapısının ortaya çıkması, laikleşme ve kentleşme 

gibi süreçlerle birlikte ve onların ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu görüştekiler ulusun inşa 

edildiği ve bunda kültürün temel bir unsur olduğunu ileri sürerler1.

Benedict Anderson’a göre ise milletler “hayali/tasavvur edilmiş” cemaatlerdir. “Hayal edil-

miştir, çünkü en küçük ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak, çoğu hakkında hiçbir 

şey işitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde toplamlarının hayali yaşamaya devam 

1 Bu konuda son dönemde ortaya çıkan görüşleri de ele alan bir araştırma için bkz. İskender Öksüz, Millet ve Milliyetçilik, 
Ankara 2016.



xli MİLLÎ MÜCADELE BAĞLAMINDA MİLLİYET VE İSTİKLÂL FİKRİ
PROF. DR. MEHMET ÖZ / HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ EK ONFERANSLAR DİZİSİ 

eder.” (Anderson, 1993, s. 20). Öte yandan, ilkselcilerle modernisler arasında bir orta yol 

arayışını temsil eden Anthony Smith’e göre, kapitalizm ve modernleşme, kitlesel eğitimle 

ulusların oluşmasına yol açarken modern öncesi kimlik ve kültürleri ortadan kaldırmadı. 

Bunların bir kısmı değişti, yenilendi ve canlandı.  Ulusun temel kültürel kimlikte aranmalıdır 

(Smith, 1994).

Bütün bu görüşler çerçevesinde özetle şunu ifade edebiliriz: Millet olmanın mahiyeti ve 

muhtevası, zamana ve zemine göre değişiklikler geçirmiştir. Sözgelimi, Göktürkler çağında 

Türk adıyla anılan topluluk, siyasi bir anlam taşıyorken o devletin tebaası içindeki Türk dili 

konuşan budunların farklı adları vardı. Bu, sonraki dönemlerde de devam etti. Ancak o dev-

lete ve topluluklara dışarıdan bakanlar, onların kolektif/siyasi kimliğinin Türklük olduğunun 

farkındaydı2.

Tarih elbette sadece savaşlar, zaferler, yenilgiler dizisinden ibaret değildir. Bunlar mil-

letlerin, insanlığın tarihinde dönüştürücü etkiler yaptığı için önemsenir. Tarih, insanların 

geçmişte yapıp ettiklerinin tümünü, üretimden güzel sanatlara bütün alanları inceler. Bu 

hususu vurguladıktan sonra İstiklâl Marşı’mızın yazarı merhum Mehmet Âkif Ersoy’un şu 

dizlerini hatırlatalım:

“Geçmişten adam hisse kaparmış…Ne masal şey!/ Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi 

verdi?/ “Târih”i, tekerrür diye ta’rif ediyorlar/ Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?”3. Bu 

şiirde Mehmet Âkif’in, geçmişten ibret almadığımız için yaşadıklarımıza yaptığı vurgunun 

yanında Türk Milleti’nin tarihinin derinliği konusundaki fikrini görüyoruz.

İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif vatan ve bağımsızlık kavramları ile din arasında doğrudan bir 

bağ kurmaktadır. Ona göre istiklalini kaybeden bir ülkede İslamiyet de hakkıyla yaşanamaz. 

Sömürge haline düşmüş ülkeler bunun acı örnekleridir. Mehmet Akif Türk Milleti’nin istiklâl 

ve hâkimiyetine sahip olmasını ister. Milletin azimle çalışıp gerekli mücadeleyi verdiğinde 

tüm zorlukları aşabileceğini dile getirir. Mehmet Akif Ersoy topluma önerdiklerini kendisi 

bizzat yerine getirmeye çalışır. Onun yazı yazdığı “Sıratımüstakim” dergisi ‘Türk İslam Âlemi’ 

genel başlığı altında, dış Türklerden haberler veriyor, ‘ümmet-i Türkiyye’ sözünü kullanıyor, 

‘Türk Birliği’ teklif eden mektupları Ahmet Mithat Efendi’nin ‘Türklüğe Dair’ konferansını ve 

benzeri yazıları yayınlıyordu.

Akif’in beraberinde İstanbul’dan gelen bir zat: ‘Üstat, sizi Türkçü görüyorum’ demek istedi. 

Akif’in ağzından alev gibi şu kelimeler çıktı: ‘Ya ne zannediyorsunuz? Türk’e hiçbir kavmin 

horoz olmasına tahammül edemem.”

Ondaki milliyet,  vatan ve bağımsızlık şuurunu yansıtan pek çok mısra, beyit ve kıta bula-

biliriz:

2 Bu konuda genel bir değerlendirme için bkz. Mehmet Öz, Salgın, Savaş ve Göç Kıskacında Millî Devlet ve Milliyetçilik, Türk 
Yurdu Yayınları, Ankara 2022, s. 97-108.

3 Mehmet Akif Ersoy. Safahat. 7. Kitap.
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“Sahipsiz olan memleketin batması haktır Sen sahip olursan, bu vatan batmayacaktır.”

“Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz.”

Esasen İstiklal Marşı’nı tahlil edersek vatan, hürriyet, milliyet ve bağımsızlık kavramlarının 

merkezi yerini rahatlıkla gözlemleriz: Yurdun üzerindeki en son ocak sönmedikçe şafaklar-

da yüzen al sancağın sönmeyeceğini ifade ederken Âkif Türk Milletinin, Atatürk’ün ifade 

ettiği “Ya istiklal ya ölüm” parolasını belirtmiş olmaktadır. Hakk’a tapan milletin hakkı ba-

ğımsızlıktır. Allah’dan dileği, her türlü malını servetini alması ama vatanından ayırmaması-

dır. Ezelden beri hür, özgür yaşayan bir millete kimse esaret zinciri vuramaz. Milliyet anlayı-

şında dinin önemli bir yer tuttuğu Mehmet Âkif yurdun semalarında ezanların susmamasını 

Allah’tan niyaz eder. İstiklâl Marşı’nın son kıtasında bayrağa seslenir: Onu boyayan kanları 

helal eden şair, bu topraklarda bağımsızlığın sembolü olan bayrağın asla inmeyeceğini 

ifade eder. Ne bayrak ne de ırkım diye ifade ettiği Türk Milleti asla yok olmayacaktır. Bu-

rada yine milliyet ve bağımsızlığa vurgu vardır. Bu arada belirtmek isterim ki buradaki ırk 

kelimesi millet anlamında kullanılmıştır. Ve nihayet hür, özgür yaşamış olan bayrağın hür 

yaşama hakkı olduğu ve yine Hakk’a tapan, Tanrı’ya tapan ve doğruluk yolundan ayrılmayan 

milletin bağımsızlık hakkı olduğunu vurgular.

Prof. Dr. Ülkü Eliuz İstikal Marşı’mızı “Ebedî Özgürlük manifestosu” olarak tanımlar:

“Türk milletinin toplumsal sözleşme ve mistik başkaldırı metni niteliğindeki İstiklal 
Marşı, yokluk, imkânsızlık ve her türlü sıkıntı kuşatımında topyekûn varlık-yokluk müca-
delesi veren esaretin sınırındaki milletin yılgınlık, ümitsizlik durumuna tepki niteliğin-
dedir. “Kahraman Ordumuza” ithaf edilen şiirin tamamında Türk düşüncesinin destan 
ruhu kaynaklı hürriyet fikrinin yansıması millî bilinci uyandırma hedeflenir. “Korkma!” 
ile başlayan ve olumsuz gibi görünen bu başlangıçta, İslami bellek arketip niteliğin-
de kullanılarak önce olmaması gereken, olumsuz durum ortaya konur, sonra olumlu 
olan verilerek korku olumsuzlanır. (…) 622 yılında Hz. Muhammed ile Hz. Ebubekir’in, 
Mekke’den Medine’ye hicret ederken üç gece müşriklerden gizlendikleri Sevr mağa-
rasında aralarında geçen konuşmaya da telmih yapılır. Kuran-ı Kerim’in Tevbe Suresi 
40. ayetinde yer alan diyalogda müşriklerin onları göreceğinden korkup telaşlanan 
ve üzülen Hz. Ebubekir’e Hz. Muhammed “Korkma! Üzülme. Allah bizimle beraberdir.” 
demiştir. Kâfirlerin Sevr Mağarası’nı kuşattığı gibi 1918’den itibaren Anadolu’nun ku-
şatılmasını aynı düzleme taşıyan bu gönderme, anlamsal ve içeriksel dönüşüm ile “Ey 
Türk milleti korkma! Allah bizimle beraberdir.” şeklindeki algısal aktarımıdır.” (Eliuz, 
2021, s. 335 – 359).

Mehmet Âkif’te milliyet ve istiklal fikirlerini kısaca izah ettikten sonra özellikle Millî Müca-

dele döneminde bu kavramların taşıdığı anlam üzerinde durmak isterim. Dünya tarihinin en 

kadim milletlerinden biri olan Türkler, istiklale büyük önem vermişler; bazı fetret dönemleri 

hariç her zaman bağımsız bir devlete/devletlere sahip olmuşlardır. Türk egemenlik anla-

yışına göre hükümranlığın kaynağı ilahi idi. Tanrı, devleti yönetme işini Türk kağanı aracılı-

ğıyla yapıyordu. Bunun için de onu kut (siyasi iktidar), ülüg/ülüş (kısmet, pay, hisse) ve küç 
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(güç) ile donatmıştır. Fiiliyatta egemenliğin sahibini belirleyen şey, güç idi4. Bu durum, 20. 

yüzyıl başlarında, Millî Mücadele Dönemi’nde Büyük Atatürk’ün çerçevesini çizdiği “millî 

irade” kavramıyla değişecektir.

Millî Mücadele’mizin temel amacı “tam bağımsız” bir Türkiye inşa etmekti. Devletlerarası 

ilişkilerde elbette belirli konularda karşılıklı ilişkilerin yol açtığı bağımlılıklar vardır ve süper 

güçler dahi başka güçlerle ittifaklar yaparlar. Ancak, Osmanlı Devleti’nin son dönemle-

rinde yaşanan dış borçlar, Düyun-ı Umumiye, kapitülasyonlar vb.nin verdiği zararları acı 

bir şekilde tecrübe etmiş olan milletimiz, Millî Mücadele’de ve Lozan Antlaşması’nda bu 

konularda kesinlikle taviz vermemiştir. Manda ve himaye kabul edilmemiş, kapitülasyonla-

rın kaldırılması konusunda asla geri adım atılmamıştır. Günümüzde de millî irade ve millî 

egemenlik ilkeleriyle birlikte en çok dikkat etmemiz gereken kurucu ilkenin “istiklâl-i tam” 

(tam bağımsızlık ilkesi) olduğunu asla unutmamalıyız.

13 Kasım 1918’de İstanbul’da, işgalci devletlerin gemilerine bakarak “Geldikleri gibi gider-

ler.” diyen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da işte bu amaçla, 9. Ordu Kıtaları Müfettişi 

sıfatı ve geniş yetkiler ile Samsun’a ayak bastı. Samsun’da, Havza’da yapılan görüşmeler 

ve yayımlanan genelgeden sonra 22 Haziran 1919’da Millî Mücadele’nin esaslarını ortaya 

koyan Amasya Tamimi yayımlandı. Tamim’de şunlar vurgulanmaktaydı:

“Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükümet-i merkeziyemiz (İstan-
bul Hükümeti) itilaf devletlerinin etkisi ve denetimi altında çevrilmiş bulunduğundan 
üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yapamamaktadır. Bu durum milletimizi yok 
olmuş tanıttırıyor. Milletin bağımsızlığını, yine milletin engelleri yenme kararı kurtara-
caktır.” (Milli Egemenlik Belgeleri, 2015, s. 13).

Esasen II. Meşrutiyet ile birlikte vurgulanmaya başlanan hakimiyet-i milliye (millî egemenlik) 

kavramının ve bunun gerektirdiği eylemler Millî Mücadele dönemi şartlarında çok daha 

elvesişli bir zeminde hayata geçirilecektir. Öyle ki; Birinci Cihan Harbi sonrasında işgal-

lere uğrayan vatan topraklarının bağımsızlığı için millî güçler (Kuva-yı Milliye) harekete 

geçecektir. Daha sonra, Müdafaa-yı Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetleri etrafında toplanan 

direniş hareketleri, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışından Sivas Kongresine uzanan 

süreçteki faaliyetleri neticesinde tek merkezden, Heyet-i Temsiliye eliyle yürütülen bir Millî 

Mücadele’ye dönüşecektir. Bu, Millî Mücadele’nin en önemli ve temel vasıflarından birinin 

millî iradeye dayanmasıdır. 

19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışıyla başlattığı Büyük Nutuk’ta Mustafa Kemal, genel manzara 

hakkında yaptığı değerlendirmenin sonunda şunu söyler:

“Efendiler, bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da millî hâkimiyete dayalı, kayıt-
sız şartsız bağımsız yeni bir Türk devleti tesis etmek!”

4 Bu konuda genel bir değerlendirme için bkz. Bahaeddin Ögel, Türklerde Devlet Anlayışı.
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“Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak 
tam bağımsızlığa sahip olmakla temin olunabilir...”

“…Türk’ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet 
esir yaşamaktansa mahvolsun evladır!”

Dolayısıyla “Ya istiklal ya ölüm! İşte hakiki kurtuluş isteyenlerin parolası bu olacaktı.”5.

23 Temmuz 1919’da toplanan ve başkanlığını Mustafa Kemal Paşa’nın yaptığı Erzurum 

Kongresi’nde özetle şu kararlar alınır:

Millî sınırlar dâhilinde bulunan vatanın bütün kısımları bir bütündür. Yekdiğerinden ayrı-

lamaz. Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı Hükûmeti’nin dağılması 

hâlinde millet birlikte müdafaa ve mukavemet edecektir. Vatanın ve bağımsızlığın muha-

faza ve teminine merkezî hükûmet muktedir olamadığı takdirde, maksadın temini için ge-

çici bir hükûmet teşekkül edecektir. Bu hükûmet heyeti, Millî Kongre’ce seçilecektir. Kongre 

toplanmış değilse bu seçimi Heyet-i Temsiliye yapacaktır.  “Kuva-yı Milliye’yi etken ve millî 

iradeyi hâkim kılmak esastır” millî bir anlayışla bağımsızlık savunuluyordu. Kararlarda devlet 

ve milletin iç ve dış bağımsızlığı, vatanın bütünlüğü saklı kalmak üzere, ülkeye karşı istilâ 

emeli beslemeyen herhangi bir devletin yardımının memnunlukla karşılanacağı, insanca 

ve âdil şartları kapsayan bir barışın derhal imzalanmasının insanlığın selâmeti ve dünyanın 

sükûnu adına en büyük millî gaye sayıldığı belirtiliyordu6.

Bu kararlar, daha sonra 4 Eylül’de toplanan Sivas Kongresi’nde de onaylanmıştır7. Her iki 

Kongre’nin de beyannamesinde yer alan şu husus, bilhassa önemli ve hayatidir:

“Milletlerin kendi mukadderatını bizzat tâyin ettiği bu devirde hükûmet-i merkeziyemizin 

de irade-i milliyeye tâbi olması zaruridir.” (Milli Egemenlik Belgeleri, 2015, s. 21).

Dolayısıyla, merkezî hükûmet, Millî Meclis’i derhâl toplamalı ve milletin geleceğine dair 

alacağı kararları Millî Meclis’in denetimine sunmalıdır. Amasya Tamimi’nden8 Sivas Kong-

resi kararlarına uzanan süreçte, millî iradeye yapılan vurgular, aslında gidilecek istikameti 

açıkça işaret ediyordu.

5 Sadeleştirilmiş metin: Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Kaynak Yayınları, Ankara 2015, s. 38-39. Orijinali: “Efendiler, bu 
vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da millî hâkimiyete müstenid, bilâ kayd ü şart müstakil yeni bir Türk devleti tesis 
etmek!”(…) Esas, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu esas ancak istiklâl-i tamme malikiyetle 
temin olunabilir...”(…) “…Türk’ün haysiyet ve izzetinefis ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa 
mahvolsun evladır!”Binaen aleyh ya istiklâl ya ölüm! İşte halâs-ı hakikî isteyenlerin parolası bu olacaktı.” Mustafa Kemal Paşa, 
Nutuk, Ankara 1927.

6 Cevdet Küçük, “Erzurum Kongresi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 37, İstanbul 2009, ss. 284-285. Beyanname metninin 
orijinali, çeviri yazısı ve günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş hali için bkz. Sefer Yazıcı (derleyen), Millî Egemenlik Belgeleri, 
s. 15-25.

7 Haluk Selvi,” Sivas Kongresi”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. 37, İstanbul 2009, s. 284-285. Beyanname metninin orijinali, 
çeviri yazısı ve günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş hali için bkz. S. Yazıcı (derleyen), Millî Egemenlik Belgeleri, s. 26-31.

8 Tamim metninin orijinali, çeviri yazısı ve günümüz Türkçesiyle sadeleştirilmiş hali için bkz. S Yazıcı (derleyen), Millî 
Egemenlik Belgeleri, s. 9-14.
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Milletin sesini yükselten kongreler neticede, Osmanlı Meclis-i Mebusanı için seçimlerin 

yapılmasını ve Meclis’in toplanmasını sağladı. Son Osmanlı Meclisi Mebusan’ının açılış tö-

reni 12 Ocak 1920 Pazartesi günü saat 14.00’te yapıldı. Meclis, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 

ile bağlantısını koruyarak görevine başlamıştı. Bu durum İngilizlerde hoşnutsuzluğa yola 

açınca Saray ve Hükûmet üzerindeki baskılar arttı. Meclis, Erzurum ve Sivas Kongrelerinin 

aldığı kararlar doğrultusunda 28 Ocak 1920’de «Misâk-ı Millî» metnini kabul ediyordu9.

Misak-ı Millî’de vurgulanan bazı hususlar şöyleydi:

• 30 Ekim 1918’de imzalanan ateşkesin imza tarihinde düşman ordularının işgalinde 

bulunan toprakların geleceğine oraların halkı karar verecektir.

• Ateşkes hattının içinde dinen, ırkan ve aslen birleşmiş ve birbirilerine karşı saygı ve 

fedakârlık duyguları taşıyan Osmanlı İslâm çoğunluğun oturduğu toprakların tamamı 

birbirinden ayrılmaz bir bütündür.

• Millî ve ekonomik gelişmemize engel teşkil eden bütün sınırlamalara yani kapitülas-

yonlara karşıyız.

• Bağımsızlık ve tam serbestlik hayatımızın ve bekamızın temel hareket noktasıdır.

Özetle; vatanın bütünlüğü, milletin hürriyeti ve tam bağımsızlığını sağlamak esas idi.

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda “Hâkimiyet bilâ kayd ü şart milletindir.” ilkesi benim-

senmiş ve böylece örtük olarak Cumhuriyet’e geçişin işareti de verilmiştir. Bu Anayasa’nın 

birinci maddesi aynen şöyledir: “Hâkimiyet bilâ kayd ü şart milletindir. [Egemenlik kayıtsız, 

şartsız milletindir.] İdare usulü, halkın mukadderatını [geleceğini, kaderini] bizzat ve bilfiil 

idare etmesi esasına müstenittir [dayanır].” 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilirken mad-

deye “Türkiye Devleti’nin şekl-i Hükûmeti, Cumhuriyettir.” cümlesi eklenecektir10.

Tabiatıyla millî iradenin tecelli ediş şekli, seçme ve seçilme haklarının kapsam ve mahiyeti, 

o günden bugüne önemli değişikliklere uğramıştır. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait 

olduğu yönündeki düstur da zamanla olduğu gibi tekrarlansa da sadece Meclis’e ait olması 

bakımından sınırlanmıştır: 1961 Anayasası’nın ilgili maddesi şöyledir:

“Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir. Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 

esaslara göre, yetkili organlar eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli 

bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan 

almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”11

9 https://www.ttk.gov.tr/belgelerle-tarih/misak-i-milli-beyannamesi/. Keza bkz. Yazıcı, Millî egemenlik…, s. 32 vd.

10 https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1921-anayasasi/

11 https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/onceki-anayasalar/1961-anayasasi/
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12 https://www.anayasa.gov.tr/tr/mevzuat/anayasa/

13 Medeniyetler Çatışması tezini ortaya atan Samuel Huntington’ın ve tez hakkında lehte ve aleyhte değerlendirmelerin yer 
aldığı bir kitap için bkz. Murat Yılmaz (der.), Medeniyetler Çatışması ve Samuel P. Huntington, Vadi yayınları, İstanbul 2007.

Mevcut anayasada da ifadeler aşağı yukarı aynıdır:

“Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu 

esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiç-

bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan 

almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”12 Yasama yetkisinin “Türk Milleti adına Türkiye Bü-

yük Millet Meclisinin” olduğu ve bu yetki devredilemez olduğu da Anayasa’nın hükümle-

rindendir.

Atatürk’ün istiklal ve hürriyet hakkındaki şu sözlerini hepimiz biliriz:

“Biz Türkler, tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz. » Türk esirlik 
kabul etmeyen bir millettir. » Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben mil-
letimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir 
adamım.”

Yine onun realist milliyetçilik anlayışını şu sözleri çok iyi ifade eder:

”Büyük hayaller peşinden koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sah-
tekâr insanlardan değiliz. Büyük ve hayalî şeyleri yapmadan yapmış gibi görünmek 
yüzünden bütün dünyanın düşmanlığını, kötü niyetini, kinini bu memleketin ve mille-
tin üzerine çektik. Biz Panislâmizm yapmadık; belki ‘Yapıyoruz, yapacağız!’ dedik. Düş-
manlar da ‘Yaptırmamak için bir an evvel öldürelim!’ dediler. Panturanizm yapmadık, 
‘Yaparız, yapıyoruz!’ dedik, ‘Yapacağız!’ dedik ve yine ‘Öldürelim!’ dediler. Bütün dava 
bundan ibarettir. Bütün dünyaya korku ve telâş veren kavram bundan ibarettir. Biz 
böyle, yapmadığımız ve yapamadığımız kavramlar üzerinde koşarak düşmanlarımızın 
sayısını ve üzerimize olan baskılarını artırmaktan ise tabiî duruma, meşru duruma dö-
nelim; haddimizi bilelim. Biz yaşama ve bağımsızlık isteyen milletiz. Ve yalnız ve ancak 
bunun için hayatımızı esirgemeden veririz!”

Bu yakın tarih turundan sonra günümüze gelmek ve bahsettiğimiz kavramların günümüz-

de ve gelecekte ne ifade ettiği/edeceği hakkındaki kanaatlerimi sizlerle paylaşmak iste-

rim. 1990’larda Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte dünya yeni bir döneme girdi. 

Küreselleşmenin ve liberal kapitalizmin zaferiyle birlikte “Tarihin Sonu”nu ilan eden bü-

yük düşünürler çıktı. Ancak hemen ardından “Medeniyetler Çatışması” tezi ortaya atıldı 

ve dünyadaki gelişmeler, tam olarak öyle olmasa da özellikle 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler 

vakasından sonra İslamofobinin yükselmesiyle bir medeniyetler çatışması görüntüsüne 

büründürüldü13. Bu süreçte milli devletlerin ortadan kalkacağı, dünyanın küçük bir köye 

dönüşeceği tezleri havada uçuştu. Ancak 2000’li yıllar millî devletin, ileri sürülenin aksine 

güçlendiğini, milliyetçiliği yükseldiğini ortaya koydu. Küresel korona virüsü salgınında milli 

sınırlar daha da tahkim edildi, ülkeler arası seyahat dahi bir süre yasaklandı, şimdi de sıkı 
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kurallara tabi. Evet, dijital çağda bilginin dolaşımı, doğru veya çarpıtılmış bilginin yayılması 

çok hızlı, dünyanın her köşesiyle iletişim kurulabiliyor ama hala bir topluma aidiyet yani 

milliyet bağı sadece hukuki bir nitelik değil aynı zamanda kişiliğin de belirleyici bir özelliği 

olmaya devam etmektedir.

Küreselleşme olgusu ve küresel hegemon güçlerin dünya egemenliği mücadelesinde ül-

keleri parçalaması veya Çin gibi parasının gücüyle nüfuz ettiği ülkeleri borç tuzağı ile ken-

disine giderek bağlaması ülkelerin bağımsızlıkları açısından sınırlayıcı etkiler yaratmaktadır. 

Ülkeler çeşitli alanlardaki ilişkileriyle doğal olarak birbirlerine muhtaçtırlar. Ne var ki belirli 

alanlarda bir ülkeye aşırı bağımlılığın getirdiği tehlikeler ortadadır. Meselâ Türkiye’nin bir 

dönem Rusya’ya doğal gaz açısından bağımlılığı bunun bir örneğidir. Yine ileri teknolojilere 

sahip büyük şirketlerin ve devletlerin dünyanın diğer ülkelerinde çeşitli manipülasyonlara 

girişmesinin zemini de çok kuvvetlidir. İşte bu gibi sınırlama ve tehditlere karşı bağımsız 

duruş sergileyebilmenin temel şartı, ekonomik ve teknolojik açıdan çağdaş gelişmeleri 

sadece takip etmek değil onlara yön verebilecek, üretecek kapasiteye ulaşmak öte yandan 

da devletlerarası ilişkilerde çeşitliliğe ve dengelere dikkat etmektedir.

Netice olarak diyebiliriz ki, kovid 19 salgının da gösterdiği üzere bir ülkenin ihtiyaçlarının 

karşılanması ve varlığının sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün mertebe kendi gücüne 

dayanmalıdır. Uluslararası işbirliği elbette önemli ve gereklidir ancak bağımlılık ilişkilerinin 

iradeye ipotek koyması tehlikesi karşısında gerek denge siyaseti gerekse öz kaynakları güç-

lendirme yönünde daha sağlam adımlar atılmalıdır. Gerek jeostratejik ve jeopolitik açıdan 

gerekse tarihî birikimi dolayısıyla bir bölge gücü olan ve küresel bir güç olma potansiyeli 

taşıyan Türkiye açısından Cumhuriyet ile hayata geçirilen millî, üniter devlet yapısı ve tam 

bağımsızlık ilkesinin korunması ve güçlendirilmesinin önemi açıktır.
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Öz: Çizgi roman ve pul arasındaki tarihsel bağlantı, çizgi romanın üç farklı işlevsel boyutunda 

ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlantılar esasen çizgi romanın tarihi boyunca, ekonomik, 

kültürel ve sanatsal bağlamda var oluş ve algılanış biçimlerini de ortaya koymaktadır. Bu 

bağlamda ulusal değerli kağıt statüsündeki pullar ve çizgi roman arasındaki ilişki üzerinden 

çizgi romanın, bir anlatı türü olarak ortaya çıkmasından, popüler bir tüketim nesnesine ve 

sonrasında da “Dokuzuncu Sanat” olarak ulusal-kültürel bir değere dönüşmesi süreci pul-

lar üzerinden de okunabilmektedir. Pul ve çizgi roman arasındaki bu bağlantı, çizgi roman 

tarih yazımı açısından önemli belgesel nitelik taşımasına karşın çizgi roman araştırmacıları 

tarafından göz ardı edilmiştir. Çalışmamız kapsamında, çizgi roman ve pul arasında var olan 

tarihi bağlantılar, ilişkin literatüre ek  olarak örneklem üzerinden yapılan nitel analiz sonu-

cunda ortaya konulmuştur. Çevrimiçi kaynakların dışında konuyla ilgili akademik yayının 

bulunmaması açısından çalışmanın literatüre katkı vereceği, halihazırda yapılmış ve yapılacak 

olan araştırmalara ek bir referans sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Pul, Çizgi roman, Propaganda, Anlatı, Sanat.
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Abstract: The historical connection between the comics and the stamp appears to emerge in three 

different functional dimensions of the comics. These connections also reveal the existence and 

perception of comics in the economic, cultural and artistic context throughout the history of comics. 

In this context, the process of transforming the comics from its emergence as a narrative genre into 

a popular consumption object and then into a national-cultural value as the “Ninth Art” can be read 

through the relationship between government-issued stamps and comics. This connection between 

stamp and comics has been ignored by comics researchers, although it has an important documentary 

quality in terms of comics historiography. Within the scope of our study, the historical connections 

between comics and stamps were revealed as a result of the qualitative analysis made on the sample 

in addition to the relevant literature. It is considered that the study will contribute to the literature in 

terms of the absence of academic publications on the subject apart from online resources, and will 

provide an additional reference to the researches that have already been done and will be done.

Keywords: Stamp, Comics, Propaganda, Narrative, Art.
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Giriş

Posta pulu “alınan posta hizmeti için verilen ödeme makbuzu” ya da postada para yerine 

sürümü bulunan değerli kağıt olarak tanımlanmaktaysa da işlevinin yalnızca bununla sınırlı 

kalmadığı yargısına, dünyanın ilk posta pulu üzerinden dahi varılabilmektedir. Mayıs 1840 

yılında Birleşik Krallık tarafından basılan “Penny Black”de yayıncıyı tanımlayan herhangi bir 

bir ifade yerine Kraliçe’nin imgesi kullanılmıştır. Frewer’e göre; pullarda bu tür semboller, 

imgelerin vb. kullanılması, yayınlayan makamın, yalnızca bir makbuz düzenlemekten başka 

bir motivasyona sahip olduğu anlamı taşır. Penny Black örneğinde, alıcılara bunun kamu 

otoritesi tarafından basılan bir makbuz olduğu konusunda güvence verilmekte ancak aynı 

zamanda hükümetin ülkeyi bir monarşi olarak gördüğü de vurgulamaktadır (Frewer, 2002, 

s.2). Dolayısıyla posta pullarının reklam ve  propagandaya dayalı araçsal potansiyeli ilk 

örnekten itibaren iktidarlarca fark edilmiştir. Pullar bir tahsilat makbuzu olmanın ötesinde, 

egemenliğin sembolleri, gerek yurtiçi gerek yurtdışında bu mesajı ileten iletişim araçları, 

Brunn’un ifadesiyle “devletin pencereleridir” ve bu yönüyle resmi kurumları ulusal paraları, 

bayrakları, milli marşları, elçileri vb. andırmaktadırlar  (Brunn, 2000, s.316-318). Benzer 

şekilde Modarressi de şu ifadeleri kullanmaktadır: “Posta pulları üzerindeki tasarımlar ge-

nellikle hafife alınsa da, pullar birçok durumda dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin 

dünya kamuoyunu nasıl etkilemeye çalıştıklarına dair fikir verebilir” (Modarressi, 2017, 

s.200).

Yaratıldığı toplumun kültürel kodlarını, ulusal kimliğini aktarmak gibi iletişimsel rol üstlen-

menin yanında bunların inşa edilmesi ve/veya şekillendirilmesi gibi eğitime dönük bir rol 

de üstlenmektedir. Ayrıca üretildiği dönem itibariyle gerek kültürel gerek siyasi gerekse 

ekonomik koşulların fotoğrafını çeken ve geleceğe taşıyan tarihi vesikalardır (Yılmaz, 2019, 

s. 232). Dobson da İrlanda Cumhuriyeti, Güney Afrika ve Orta Asya Cumhuriyetleri’ndeki 

durumu örnek vererek ulusal bağımsızlık sonrası dönemlerde pulların ulus kimlik inşasında 

yüklendiği işleve odaklanmıştır. İmgelerin kullanılması, pulların birer makbuz olmanın öte-

sinde işlevler yüklenmesi gerektiği anlamı taşımaktadır ki  “pullar ideolojik olarak masum 

veya politik olarak tarafsız olmaktan uzaktır. Tasarımları daha çok sosyal ve politik çatışma-

ların çözümlendiği ve davranışsal ve ideolojik normların yerleştirildiği yerlere benzemek-

tedir” (Dobson, 2002, s.22-23).

Frewer pulları bir başka açıdan değerlendirerek, imgesel yönüne odaklanarak onu gör-

sel kültürün bir parçası olarak değerlendirir. Bu açıdan pullar, çizgi romanların da dahil 

olduğu bir örnekleme dahil olmaktadır: “Posta pulları, posterler, çizgi romanlar (manga), 

sanat eserleri, filmler ve TV programları gibi görsel kültürün bir parçasıdır. Hepsi, anlam 

katmanları olan görsel iletişim biçimleridir ve hepsi korunur, toplanır ve incelenir. Posta 

pulları belki de en yaygın olanıdır” (Frewer, 2002, s.6). Bu ifadeden hareketle, araştırmamız 

kapsamında ele alacağımız çizgi roman ve pulları fiziksel olarak bir araya getiren örnekler 

dışında, bu iki türü yakınsayan eş işlevlilik durumunun varlığı anlaşılmaktadır.
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Çizgi roman ise temelde yazı ve imgenin bir aradalığını zorunlu kılan ardışık paneller kulla-

narak öykü anlatan bir anlatı türüdür.  Kireçci, çizgi romanı: “Bir resim dizgesinin, belli bir 

kurgu içinde akarak bir öykü anlatması” şeklinde tanımlamaktadır (Aktaran Sarıkaya, 2021, 

s.49). Çizgi romanı, genellikle yazı da içeren, ardışık resimlerden yani banttan oluşan bir 

anlatı olarak tanımlayan Sabin, bu türün temel malzemesinin “bant” olduğunu savunmuş-

tur (2006, s. 68). Çizgi romanın babası olarak anılan Rodolphe Töpffer, kendisini “ne yazar 

ne de ressam” şeklinde tanımlayarak ne resim ne de edebiyat olan, her ikisinin bileşimin-

den doğan bir anlatı türünü yaratmıştır (McCloud, 2018, s. 17). “Bu anlamda  da Töpffer; 

edebiyatçı ya da ressam olmasa da yeni bir sanat akımının ilk temsilcisi, “ilk çizgi roman 

sanatçısı” olmuştur ki bu fikir ilk olarak ünlü yazar Goethe tarafından da dillendirilmiştir” 

(Sarıkaya, 2021, s.63). Bu ifadeler; çizgi romanın başlangıçta bir anlatı türü ve sanat formu 

olarak var olduğu, en azından bu şekilde algılandığı anlaşılmaktadır. Buna karşın, çizgi 

roman tarihi boyunca, çizgi romanın türü, sanatsal değeri ve tanımı tartışılır kalmıştır. Bu 

durumun birincil nedeni olarak; çizgi romanın kitlesel olarak üretilip tüketilebilen popüler 

doğası gösterilebilir. Bu nitelik çizgi romanın, yüksek sanat ve kültür alanından dışlanma-

sına nden olurken, aynı zamanda da geniş kitlelerce sevilerek tüketilmesini sağlamıştır. 

Böylelikle çizgi roman gerek özel gerek kamusal iktidarların hedefi ve aracı haline gelmiş-

tir ki çizgi roman ve pullar arasındaki iletişimin ilk örnekleri araçsal işlevine dayalı olarak 

gerçekleşmiştir.

Çizgi roman tarih yazımının üzerine eğilmediği bir konu olan çizgi roman ve pul ilişkisinde, 

çizgi romanın tarihi boyunca yüklenmiş olduğu işlevler ve buna bağlı olarak da algılanış 

biçimleri ortaya koyan ilginç bağlantılar bulunmaktadır. Bu tarihsel bağlantılar ya da çizgi 

roman ve pul kavramı arasındaki ilişki üzerinden çizgi romanın varoluş ve evrim sürecini 

okumak mümkündür. Goethe’ye atıfla bir sanat formu olarak doğmasından, popülerliğine 

koşut ticari bir meta olarak nitelenmesi ve son olarak da tekrar bir sanat formu olarak 

algılanıp ulusal bir değer olarak payelendirilmesine kadar geçen sürecin ana hatları pul-

lar üzerinden okumak mümkündür. Bu bağlamda çizgi roman öncelikle pulların satışına 

dönük bir reklam mecrasına, ardından bir anlatım aracı olarak gerçek işlevine bürünmüş 

ve son olarak da bir sanat formu olarak algılanıp ulusal değerli kağıt statüsündeki pullara 

konu olmuştur. Dolayısıyla çizgi romanın izlerinin pullar üzerinde belirmesi ve  bu izin sü-

rülebiliyor oluşu, pul tarihi açısından kayda değer önem arz etmiyor görünse de yollarının 

kesiştiği dönemler itibariyle karşılıklı bir faydanın var olduğu görülmektedir.

Çalışmamızın amacı, pul ve çizgi roman türünün tarihsel kesişim noktalarını tespit ederek 

bu noktaların çizgi roman türü açısından taşıdığı önemi, türün evrimini ortaya koyan done-

leri ve bu bilgi ışığında çizgi roman türünün evriminin pullar üzerinden de okunabildiğini 

ortaya koymaktır. Tarihi kayıtlarda çizgi roman ve pul kavramlarını yan yana getiren bir 

örneklem üzerinden yapılacak nitel analiz sonucunda bu bağlantı ortaya konulacaktır. Bu 

iki türü arasındaki bağı ortaya koyan, sınırlı sayıda internet kaynağı dışında veri bulunma-
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maktadır. Çizgi roman ve pul tarihi üzerine yapılan pek çok akademik yayının aksine, çizgi 

roman ve pul arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin çizgi roman tarih yazımına verebileceği 

katkıyı ortaya koyan bir çalışmanın var olmayışı, bu çabayı gerekli ve önemli kılmaktadır.

İlk Temas: Meta Olarak Pul ve Mecra Olarak Çizgi Roman

Çizgi roman ve pul arasında, kayıtlara geçen bağlantıların ilki, 1943 yılında yani II. Dünya 

Savaşı yıllarında Amerikan çizgi romanında ortaya çıkmıştır. Bahsi geçen dönem, ABD’nin 

savaşa girmesiyle birlikte çizgi roman sektörünün topyekün propaganda faaliyetlerine des-

tek olduğu bir dönemdir ki süper kahraman türünün ortaya çıkışı da hemen savaş öncesi 

yıllara tekabül eder. Bu türün ilk örneği olarak 1938’de  Joe Shuster ve Jerry Siegel tara-

fından yaratılan “Superman” National Periodical Publications (Bugünkü adıyla DC Comics) 

tarafından Action Comics #1’de (1938) yayınlanmıştır. Süper güçlerle donatılmış ve ken-

dini, Amerikalıları kötülüğe karşı korumaya adamış Superman çok büyük ilgiyle karşılandı-

ğında en popüler çizgi roman türünün de yaratıcısı olmuştur. Superman’i 1939’da Batman, 

1940’ta Wonder Woman ve 1941 ‘de Timely Comics’in (Şimdiki adıyla Marvel) Captain 

America’sı takip etmiştir (Stein, Meyer ve Edlich, 2011, s.512-513). Türün yakaladığı tica-

ri başarı, pek çok örneğin ortaya çıkmasıyla çizgi roman tarihinin Altın Çağ’ını yaratmış-

tır:  “The Flash (Flash Comics #1, 1940)”,“The Green Lantern (All- American Comics #16, 

1940)”, “Wonder Women (All Star Comics #8, 1941)”, “Captain Marvel” (Whiz Comics #2, 

Fawcett Comics, 1940) (Booker, 2010, s. 12).

Görsel 1. Jerry Siegel, Joe Shuster, 1938, Action Comics #1, DC Comics,  Erişim: 20.03.2022. 
https://bit.ly/38izC1d

Savaş yıllarında yayınlanan çizgi romanların neredeyse tamamı, savaş çabalarının destek-

lenmesi mesajını içeren reklamlarla doluydu (Scott, 2011, s.53). Joe Simon ve Jack Kir-

by’nin eseri ”Captain Amerika” olmak üzere süper kahraman serileri, savaş öncesi Ameri-

kalıları savaşa hazırlamış, savaş boyunca da Amerika’ya hizmet etmeye devam etmişlerdir. 
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Gürdağcık’ın ifadesiyle: “Kitlelerin savaşa psikolojik olarak hazırlamak, cephede ve cephe 

gerisinde morali yüksek tutmak ve propaganda amacıyla, Amerikan, İngiliz, Kanadalı ve 

Avustralyalı sanatçılarla, İtalyan ve Japon sanatçılar karşı karşıya gelmişlerdir” (Aktaran, 

Sarıkaya, 2021, s. 92). Çizgi romanların savaş boyunca üstlendiği propagandaya dayalı işlev 

şu şekilde özetlenebilmektedir: İnsanları savaş çabasının arkasında birleştirmek; düşman 

casuslarına karşı uyanık olmak; düşman propagandasını çürütmek için düşmanı ahlaksız, 

vahşi ve özellikle Japonları -insan altı- olarak tasvir etmek, halkı müttefiklerin adil bir amaç 

için savaştığına ikna etmek (Scott, 2011, s.47). Bütün bu veriye dayalı olarak, çizgi roman-

ların propaganda amacıyla çok yoğun olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılmaktadır ki bu 

durum çizgi romanın popüler konumunu ortaya koymaktadır.  Stein, Meyer ve Edlich; varol-

dukları ilk yıllardan itibaren çizgi romanların Amerika’da en çok okunan metinler arasında 

olduğunu ifade etmişlerdir: “Pazar araştırmacıları 1945’te Amerikan nüfusunun yaklaşık 

yarısının çizgi roman okuduğunu tahmin etmektedir” (Stein, Meyer ve Edlich, 2011, s.513). 

Amerika’da bu dönemde üretilen serilerin tamamı, savaş propagandalarının mecrasına dö-

nüşmüştür.

Bu çizgi roman ve pul kavramlarını yan yana getiren ilk örnekler de bu faaliyetlerin bir 

parçası olarak karşımıza çıkmıştır. 1943 yılında DC Comics tarafından yayınlanan Action 

Comics serisinin 58. sayısının  kapağı tahvil ve pul satışına dönük bir reklam afişi olarak 

karşımıza çıkmıştır.

Görsel 2. S. Siegel,  S. Citron, J. Sikela, J. Schiff, 1943, Action Comics #58, DC Comics. 
Erişim: 20.03.2022. https://bit.ly/3IV2Akg

Action Comics 58’in kapağında Superman’in, bir afiş bastığı görülmektedir. Afişin üzerinde 

şu ifadeye yer verilmiştir: “Süperman, bir Jap’ı savaş tahvilleri ve pullarıyla tokatlayabile-

ceğinizi söylüyor!”. İletilmek istenen bir mesaja Superman’in aracılık etmesine dikkat edil-

melidir. Bu durumun, çizgi romanın hedef kitlesinin büyük oranda çocuklardan oluştuğu 

bilgisiyle birlikte düşünülmesi gerekir ki afişte kullanılan ifadeler de bu şekilde açımla-

nabilmektedir. “Jap” Japon kökenli bireylere yönelik aşağılayıcı bir terimdir ve tokatlama 

fiiliyle de Japonların yaramaz çocuklardan farksız oldukları ve terbiye edilmeleri için iyi bir 
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tokat atmak gerektiği vurgulanmaktadır. Elbetteki bu tokadı atmak üzere seçilen karakter 

de Süperman’dir ki bu anlamda Amerikalıyı ve Amerikayı temsil eder  (Gutierrez, 2019, s. 

38). Her bir Amerikalının (bu durumda özellikle çocukların), savaş çabalarını desteklemek 

üzere tahvil ve pul satın alması gerekliliği vurgulanmaktadır. Diğer bir ifadede Scott şu 

ifadeleri kullanmıştır: “Çizgi romanlar, çocuklara savaşın sonucu hakkında umut vermekten 

fazlasını yapmayı amaçlıyordu; aynı zamanda, “hepimiz bu işte birlikteyiz” duygusunu bes-

lemek için, hurda kağıt ve metal toplamanın yanı sıra savaş pullarını da teşvik ediyorlardı” 

(Scott, 2011, s.52-53). Elbette ki bu kapaktaki mesaj; çocukça bir dile sahip olmasının 

yanında, müttefik kuvvetler karşısında düşman güçlerin küçük, çocuksu ve önemsiz oldu-

ğudur. Diğer bir örnekte (Batman #15, 1943) Batman’in gülümseyerek makineli tüfekle 

ateş etmekte olduğu ve “o mermileri uçurmaya devam et! savaş tahvilleri ve pulları almaya 

devam et” diye yalvardığı görülüyordu (Gordon, 1998, s.142).

Görsel 3. Jack Schiff, Bob Kane, 1943, Batman #15, DC Comics. Erişim: 20.03.2022. 
https://bit.ly/3Dtd49F

Görsel 4. B. Finger, J. Sikila, 1943, World’s Finest #9, DC Comics. Erişim: 20.03.2022. 
https://bit.ly/3uHRTg2

Diğer örnek de World’s Finest serisinin dokuzuncu sayısının kapağında karşımıza çıkmak-

tadır.
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World’s Finest #9’da, savaş bonoları ve pulları satın alırsak, düşmanla kahramanca savaş-

makta olan Amerikan askerlerine yardımcı olacağımızı mesajı bir kez daha vurgulamakta-

dır: “Japonlar, Almanlar ve İtalyanlar yenilmesi gereken şeytani düşmanlardır. Süpermen, 

Batman ve Robin’in kahraman olduklarına ve her zaman doğru olanı yaptıklarına göre, 

onlara karşı çıkan herkes kötü olmalı. Ve tabi ki Amerikaya karşı çıkanlar da öyle” (Gutier-

rez, 2019, s. 39-40). Görüldüğü üzere bu kapakların neredeyse tamamında karşılaşılan ço-

cukça ifadeler, çocukluk düzeyinde bir şiddet ve çocuk oyunlarına gönderme yapmaktadır. 

Dolayısıyla 1940’lı yıllar Amerikan çizgi romanının hedef kitlesinin büyük oranda çocuklar-

dan oluştuğu veya bu şekilde algılandığı anlaşılmaktadır. Çizgi roman ve pul kavramlarını 

yan yana getiren bu ilk örneklem, çizgi roman dergilerinin savaş çabalarını desteklemek 

üzere araçsal potansiyelini önceleyen bir tutumu yansıtmaktadır. Bu yaklaşım çizgi roma-

nın içeriği, üslubu vb. sanasal ya da kültürel varlığıyla ilgilenmemekte yalnızca kitlesel 

iletişime dönük potansiyeliyle ilgilenmektedir. Gordon’un ifadesiyle:

“Çizgi romanlar, tüketim malları açısından zengin bir toplum vaadini ulusun savunma-
sına bağlayan reklamlardı. Ama aynı zamanda kendileri de metaydılar (…) İkinci Dünya 
Savaşı, Amerikan kurumlarını andıran Superman gibi en popüler süper kahramanların 
yaratılmasına yardımcı oldu. Çizgi roman satışları 1947’de ayda 60 milyon kopyaya 
çıktı” (Gordon, 1998, s.142). 

Dolayısıyla, pul satışlarının çizgi romanlar sayesinde artırılabilmesinin yarattığı faydaya eş 

olarak, savaş çabalarına verilen destek çizgi roman satışlarının katlanmasını sağlamıştır. 

Paylaşılan sınırlı sayıda örneğe onlarcasını eklemek mümkündür ve bu serilerin tamamın-

da ortak mesajlar iletilmiştir. Dergi kapağında yer alan görsellerin çoğu içerikle ilgisizdir 

dolayısıyla her bir kapak birer propaganda afişi olarak dergi içeriğinden bağımsız değer-

lendirilebilmektedir. 

İkinci Bağlantı: Savaş Sonrası Dönem ve Anlatı Olarak Çizgi Roman  

Çizgi roman ve pulun ikinci kesişim noktası ise pullar üzerinde yer alan konu, karakter ya 

da imgelerin çizgi roman serileri olarak ele alınması ve öykülenmesini içermektedir. Dola-

yısıyla bu örneklemde çizgi romana yüklenen işlev, gerek tarihi gerek kültürel değer içeren 

pulların, bir anlatım tekniği olarak çizgi roman vasıtasıyla öyküleştirilmesi ve anlatılmasıdır. 

Dolayısıyla çizgi roman bir anlatı türü olarak ana işlevini yüklenmiş görünmektedir.

Buna ilişkin ilk ve tek örnek olan Youthful Magazine, Inc. tarafından Canton, Ohio’da 1951 

ile 1953 yılları arasında yayınlanmıştır. Posta pullarında tasvir edilen hikayeleri anlatmaya 

adanmış “Thrilling Adventures in Stamps Comics” çizgi roman serisi, iki ayda bir yayınlan-

mak üzere sekiz sayı olarak yayınlanmıştır. Her sayıda, bir pulun arka planını içeren öyküler 

yer almıştır. İlk panelde orijinal pulun tasviri, öykünün sonunda da pula dair açıklamalar 

yer almaktadır. Aynı zamanda pul ve filateliye dair makalelere yer verilmiştir (Lough, 2020).
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Görsel 5. Youthful Magazine, Inc. , Thrilling Adventures in Stamps Comics, 1951-1953. 
Erişim: 26.03.2022. https://bit.ly/3ITTpjZ

Görsel 6. Youthful Magazine, Inc. Thrilling Adventures in Stamps Comics #5, 1952. 
Erişim: 26.03.2022. https://bit.ly/3DAbmmU

Thrilling Adventures in Stamps Comics’in beşinci sayısında (1952), 1936’da Almanya tara-

fından Hindenburg’un onuruna yayınlanan iki ayrı pulu sayfalarına taşıdı. Devasa zeplinin 

ölüm hikayesinin görsel olarak anlatıldığı bu sayının kapağında ve birinci sayfasında Hin-

denburg’un alevler içinde yere çakılışı tasvir edilmekteydi. Eğitici bir çizgi roman olarak 

tasarlanmasına rağmen, bu tür korkunç görüntülere seride yer verildiği görülmektedir (Lo-

pez, 2013, s.?). Ticari kaygılarla bu tür görüntülerin kullanıldığı yönünde eleştirilebilmekte-

dir ki seride yer alan hikayelerden bazılarının, 21. yüzyıl itibariyle dünyanın birçok yerinde 

kabul gören ırk ve etnisiteyi içeren kültürel, etik ve politik standartları açıkça ihlal ettiği 

Lough tarafından ifade edilmiştir (Lough, 2020, s.). Fakat ırkçılık ve  şiddet gibi olguların 

zaman ve tarihsel ve yöresel olarak değişkenlik gösterdiği bilgisi göz ardı edilmemelidir. 

Dolayısıyla bu tür içeriklerin, üretildiği dönem itibariyle normal karşılanmış olması muhte-

meldir. Yine de “Thrilling Adventures in Stamps Comics” serisi uzun soluklu olamamış ve 

bu yaklaşımın öncüsü ya da ardılı kayıtlara geçmemiştir.

“Thrilling Adventures in Stamps Comics” serisi kullanılan pulların içeriğinden ve tirajından 

bağımsız olarak, çizgi roman açısından önemli bir tarihi kesit oluşturmaktadır zira tarihi 

olayların verili bilgiye sadık kalınarak anlatıldığı dolayısıyla eğitime dönük bir işlev yüklen-
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diği ilk örnektir. Bir anlatı türü olarak yaratıldığı günden bu yana popüler niteliği dolayısıy-

la, reklam, propaganda ve eğlenceye dönük bir tüketim nesnesi olarak algılanagelen bu 

aşağı tür, bir eğitim materyali olarak anlatısal kabiliyetlerini gösterme fırsatını yakalamıştır. 

Her ne kadar özel bir iştirakin ürünü olsa ve tiraj kaygısı taşısa da bu seri gerçeğe sadık 

kalınarak üretilen ilk uyarlamalar olarak kabul edilebilir. Pullara taşınan önemli olayları, 

pullardan yola çıkarak öyküleştirmesi yönünden de çizgi roman ve pul bağlantısının nadir 

örneklerindendir.

Karşı  Hareketler: Sanat ya da Ulusal-Kültürel Bir Değer Olarak Çizgi Roman  

Çizgi roman ve pulların birliktelik kurduğu, bir başka işlev ve algı biçimi olarak tanımlana-

bilecek üçüncü evrede çizgi roman, üretilip tüketilen bir meta, propaganda faaliyetlerine 

aracılık eden bir mecra veya eğitim-öğretime katkı sağlayan bir öykü anlatma aracı olma 

işlevinin dışında var olmuştur. Bu süreçte çizgi roman, pulların satışına dönük kampanyaları 

kapağına taşıyan bir mecra olmaktan, değerli kağıt pulların konusunu oluşturan ulusal-kül-

türel değerlere ve sembollere dönüşmüş, çizgi romanı meta olarak kavrayan anlayış yerini 

sanatsal yaklaşıma bırakmıştır. Buna ilişkin örneklemin oldukça zengin olduğu görülmek-

tedir ki bu dönüşümü yaratan dinamikler öncelikle ele alınmalıdır.

Çizgi roman, ortaya çıktığı  19. yüzyılın son çeyreğinden (1896) 1950’li yıllara değin, 

kayda değer bir sansür ve kısıtlamayla karşılaşmayan çizgi romanın, bu tarihler itibariyle, 

özellikle Amerika’da sansürlerle karşılaştığı görülmektedir. 1940’ların sonu ve 1950’lerin 

başında EC Comics gibi vahşi suç ve korku temalı çizgi roman yayıncıları ve serilerinin 

arttığı, genç nesli yozlaştırdığı, suça teşvik ettiğini öne süren argümanlar kullanılmaya 

başlanmıştır (Cantek, 2002, s. 104). Dr. Fredric Wertham’ın 1954’te yayınlanan Seduction 

of the Innocent adlı kitabı, (Kitapta Batman, Robin ve Wonder Woman’ın çılgınca eşcin-

selliği desteklediği gibi tezler öne sürülmekteydi)  İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya 

çıkan suç ve korku çizgi romanlarındaki şiddeti vurgulamış ve çizgi roman okuyucusu ile 

çocuk suçluluğu arasında basit bir nedensel bağlantı kurmuştur. Herhangi bir türsel ayrıma 

gidilmeksizin, kategorik olarak çizgi romana karşı bir saldırı başlatılmıştır (Gordon, 1998, 

s.152). Bunlara ek olarak Lopes, Nyberg ve Wright’a atıfla; çizgi romanlara yönelik ilk ulu-

sal saldırının Sterling North’un Chicago Daily News’deki 1940 tarihli başyazısı “Ulusal Bir 

Utanç”ı (40’tan fazla gazete ve dergide yayınlanmıştır) işaret etmiştir (Lopes, 2006, s. 401). 

Bütün bu sürecin sonucunda, “1954 yılında Amerika Çizgi Roman Birliği (CMAA) yani bizzat 

çizgi roman yayıncıları tarafından, çizgi romanda şiddet ve cinsel içeriği düzenlemenin bir 

aracı olarak Çizgi Roman Tüzüğü’nü (Comic Code) yaratmıştır” (Booker, 2010, s. 13) . Tüzük 

uyarınca çocuk ve gençler açısından olumsuz örnek oluşturulabilecek yazılı-görsel her 

türden unsur çizgi romanlardan temizlenmiştir ki bu vaka ve çizgi romanın “Altın Çağ”ının 

bitişi arasında önemli bir ilişki kurulmaktadır. Lopes, muhalif görüşler ve ardından yaşanan 

süreç ve çizgi romanların yalnızca çocuklara yönelik bir tür olduğu yönündeki algı arasında 

bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu savunmuştur (Lopes, 2006, s. 401). Comic Code tarafın-

dan zorunlu kılınan pul benzeri bir onay mührü hızla çizgi roman kapaklarında (Marvel ve 
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DC gibi ana akım yayıncılar başta olmak üzere) görünmeye başlamıştır: “Her çizgi roman, 

yayımlanmadan önce bu kurum tarafından onaylanmış olmalı ve okuyucular için istisnasız 

olarak, onayı simgeleyen özel bir damgayı taşımalıdır” (Hruška, 2007, s.30).

Görsel 7. Comics Code Authority Damgası, 1954. Erişim: 26.03.2022. https://bit.ly/35s9zU9

Görsel 8. Harvey Kurtzman, MAD #16, 1954, (Sarıkaya, 2021, s.101).

Comic Code, çizgi roman tarihi ve kuramı açısından iki önemli sonuç yaratmıştır; ilki, sa-

vaş sonrası dönemde içeriklerin sansürlenmesine dayalı olarak çizgi romana olan ilginin 

azalması, diğeri ise sansür ve kısıtlamalara karşı illegal üretimin yaygınlaşması, ana akım 

yayıncılar tarafından bastırılan ve yaratıları üzerinde hak talep edemeyen çizgi roman ya-

ratıcılarının özgürlük ve kimlik talepleri. Goethe’ye atıfla bir sanat biçimi olarak doğmuş bu 

türe, sanat kimliğinin ve yaratıcılarına sanatçı kimliğinin iade edilmesi talepleri, 70’li yıl-

lardan itibaren çizgi romanın çehresini değiştirmiştir. Cantek, bu değişimin, 60’lı yıllardan 

itibaren başlayan radar altı üretimle yani undergroundla atıldığını ifade etmiştir (Cantek, 

2014, s. 203). Fakat bu tavrın oluşumunun izi II. Dünya Savaşı sonrası gelişmeye başlayan 

karşıtlık hareketlerine kadar sürülebilmektedir ki 1952’de  EC Comics’in sahibi William 

Gaines, çizgi romana karşı uygulanan sansür karşısındaki tutumun en önemli örneği olarak 

görülen “Mad #1”i yayınlamıştır. Geleneksel Amerikan gündelik hayatının her öğesi Mad’in 

sivri dilinden nasibini almış ve böylelikle de Mad “underground”un önünü açmıştır. Mad, 

16. sayısının kapağında (1954), “Comics Go Underground” ifadesini kullanarak bu akımın 

adını koymuştur.
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İlerleyen süreçte Robert Crumb ve Art Spiegelman (Maus) gibi yaratıcılar, çizgi romanın 

kurtarılmış, kolay anlaşılır, karşı kültürel, bireysel ve görsel olması gerektiğini savunmuş-

lardır. Akabinde pek çok karşı-kültürel yayın ve sanatçı 1960’larda, çizgi romanı sansürsüz, 

kişisel bir anlatım aracı olarak yeniden keşfetmiş ve Comic Code’un işlevselliği kısa sürede 

ortadan kalkmıştır. Bu hareketin etkisi Amerikanın ardından bütün dünyaya yayılmış ve 

“Underground” bir çizgi roman akımına dönüşmüştür.

Bütün bu gelişmeler, özellikle Underground, öncelikle bir hareketin adı, sonrasında da bir 

çizgi roman akımı olarak çizgi romanın sanatsal yönünü vurgulamış ve uzun vadede gerek 

kamu gerekse otoritelerce, çizgi romanın bir sanat formu olarak tanınmasına katkı sağ-

lamıştır. Öyle ki günümüze gelindikçe çizgi roman “Dokuzuncu Sanat” olarak anılacak ve 

türün tarihine kazınan örnekler, ulusal kültürel değerler olarak kabul edilip pullar üzerinde 

yer alabileceklerdir. İlk kesişim noktasında çizgi romanlar üzerinde görülen pulların yerini 

pullara konu olan çizgi roman örneklerine bıraktığı görülecektir.

Buna ilişkin ilk örnekler, doğal olarak Avrupa ekollerinden gelecektir zira bu ekollerin tu-

tumu tarihi boyunca Amerikan ekolünden farklı olarak çizgi romanı bir sanat formu olarak 

algılamaya meyillidir. Diğer yandan savaş sonrası her anlamda dünyayı hegemonyasına 

alan Amerika’ya karşı Avrupa ve Uzak doğuda yayılan Anti-Amerikancı hareketler ulusal 

çizgi roman üretimini desteklemiştir. Öyle ki 1949 yılında Fransa’da Amerikan çizgi ro-

manları yasaklanmıştır. Amerikan hegemonyasına karşı hareketler çizgi roman üretimine 

de yansımış, bağımsızlığa konu ulusal bir boyut kazanmıştır. Bu durum da yerli çizgi roman 

örneklerinin ulusal-kültürel birer değer olarak tanınmasını kolaylaştırmıştır.

Gerek Avrupa gerekse dünyada gelmiş geçmiş en ünlü serilerden biri olan Herge’nin yara-

tımı “Tintin”, Belçika’da Le Vintiéme Siécle gazetesinin bir eki olarak 1929’da, “Les Adven-

tures de Tintin” adıyla ilk olarak ortaya çıkmasının ardından, günümüze gelininceye kadar 

çizgi roman tarihine eşlik eden ender örneklerin başında gelmektedir (Aktaran Sarıkaya, 

2021, s. 115). Tenten’in pul üzerinde yer alan görüntüsü ilk kez 1950’de Tenten dergisin-

de yayınlanmıştır. Üstte Fransızca “TIMBRE TINTIN”, altta Felemenkçe “KUIFJE’S BON” yani 

“Tintin pulu” yazmaktadır. Bu tasarım, 1950’lerde posta zarfı gibi çeşitli ürünlerde kulla-

nılmak üzere bir promosyon ürünü olarak lisanslanmıştır dolayısıyla gerçek bir posta pulu 

değildir ancak Hergé tarafından tasarlanan ilk “pul” olması yönünden önemlidir. İlk gerçek 

posta pulu ise Belçika tarafından 1979’da basılmıştır. 8 Belçika Frangı değerindeki bu pul, 

Tintin ve Snowy’nin bir büyüteçten birkaç pula bakan çizimini içermektedir ve illüstratör 

Chesnot tarafından çizilmiştir  (Ahl, 2014, s.446).
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Görsel 9. Herge, 1950, Tintin pulu, Belçika. Erişim: 10.03.2022. https://bit.ly/36Kvman

Görsel 10. Chesnot, 1979, İlk resmi Tintin pulu, Belçika. Erişim: 10.03.2022. https://bit.ly/3Ly1FYC

Görsel 11. Suske en Wiske pulu, 1987, Belçika. Erişim: 10.03.2022. https://bit.ly/3DqyJ2b

Frankofon ekolün en nadide örneği olmasına karşın dünya çizgi roman tarihine mal olmuş 

en uzun soluklu ve çokuluslu bir eser olarak Tintin, pek çok ülke pullarına konu olmuştur: 

Hollanda (1999’da), Fransa (2000, 2004 ve 2007’de) ve yine Belçika (1999, 2001, 2004 

ve 2007’de). Bu örnekleme gerek resmi gerekse özel kuruluşlar tarafından basılan pek 

çoğunu daha dahil etmek gerekir. Tintin’in ardından Belçikalı Willy Vandersteen’in “Suske 

en Wiske”si, 1987’de Belçika’dan bir pulda ve 1997’de bir Hollanda baskısında ortaya 

çıkmıştır.
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Bande dessinée yani bildiğimiz adıyla Frankofon çizgi roman, Fransa ve Belçika’da, yeni 

ve eski pek çok seriyle hala oldukça popülerdir ve birçoğu pullarda yer almıştır. İyi bili-

nen Frankafon örneklerden bazıları şunlardır: İlk kez 1959’da yayınlanan Galyalı Asteriks 

1999’da Fransa ve 2005’te Belçika’da, Lucky Luke’un (Red Kid) Fransa’da 2003 yılında 

yayınlanmıştır.

Görsel 12. Asterix pulu, 1999, Fransa. Erişim: 10.03.2022. https://bit.ly/3LvnXKN

Görsel 13. Lucky Luke’un (Red Kid) pulu, 2003, Fransa. Erişim: 10.03.2022. https://bit.ly/3K1zHnW

Görsel 14. Corto Maltese pulu, 1996, İtalya. Erişim: 11.03.2022. https://bit.ly/38j0NJl

Fransız-Belçika etkisi İtalya ve İspanya’ya kadar uzanmıştır; İtalyan kahramanlar Tex Miller 

ve Corto Maltese, İtalya tarafından yayınlanan iki pulun konusu olmuş ve Víctor Mora’nın 

Capitán Trueno ve El Jabato’su, sırasıyla 1995 ve 1996 İspanyol pullarında yer almıştır.
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Görsel 15. Comic Characters, 1995 Capitán Trueno, 1996, El Jabato, 1997,  The Masked Warrior, 
1998, Mortadelo and Filemón, 1998. Erişim: 11.03.2022. https://bit.ly/3wQk8Mb

Görsel 16. “Comic Strip Classics” serisi, 1995. USPS/ ABD. Erişim: 11.03.2022. 
https://bit.ly/3IS4Qsx

Görsel 17. Celebrate the Century 1930s serisinden Superman pulu, 1998, USPS/ABD. Erişim: 
13.03.2022. https://bit.ly/3Lu9JKe

Amerika’da Ulusal değerli kağıt pullarda çizgi romanın ortaya çıkışı 1995 yılını bulmuştur. 

Çizgi Roman Klasikleri serisi 1995’te ABD Posta Servisi (USPS) tarafından gazete çizgi ro-

manlarının 100. yılı onuruna yayınlandı.

Bu serinin ardından DC Comics’in önemli karakterlerinin birçoğu pullarda görülmüştür 

ki bunun ilk örneği, en ünlü süper kahramanı Superman’dir. ABD Posta Servisi tarafından 

“Celebrate the Century 1930s” serisinin bir parçası olarak yayınlanmıştır.
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1930’ların sonlarında kurulan DC’nin, dikkat çekici karakterlerinin birçoğu, özellikle de en 

ünlü süper kahramanı olan Süpermen pullarda görülmüştür. 2006 yılında Amerikan Posta 

Servisi (USPS) tarafından yayınlanan “Dc Comics Super Heroes” pul serisi, süper kahraman 

çizgi roman türünü onurlandıran ilk pullardır. Bunun ardından 2007 yılında da “Marvel 

Comics Super Heroes” serisi yayınlanmıştır.

Görsel 18. “Dc Comics Super Heroes” serisi, 2006, USPS/ABD. Erişim: 09.03.2022. 
https://bit.ly/3LrOzw8

Görsel 19. “Comic Book Heroes” serisi, 1995, KANADA. Erişim: 09.03.2022. https://bit.ly/3LrOzw8

Superman aslında ilk olarak, yaratıcısı Joe Schuster aslen Toronto’lu olduğundan, Canada 

Post tarafından 1996’da (Amerika’dan 2 yıl önce) yayınlanan bir pul serisinde ortaya çık-

mıştı. Bu seride Kanada çizgi romanından karakterler vardı, bunlar arasında 1941’de ortaya 

çıkan, Wonderwoman’ın Kanadalı muadili Nelvana’nın da yer aldığı süper kahramanlar yer 

almaktadır (Erişim: 09.03.2022, https://bit.ly/3LrOzw8)

Japonya’da 1952 yılında yayınlanan ve manganın en popüler küresel  kahramanlarının 

başında gelen Amerika’da da “Astro Boy” adıyla yayınlanan Osamu Tezuka’nın “Tetsuwan 

Atomu” 1997 yılında ulusal değerli kağıt pullarda yer almıştır.
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Görsel 20. Astro Boy, Osamu Tezuka, “50 Post-war Years Manga” serisi, 1997. Erişim: 09.03.2022. 
https://bit.ly/3v2LrjZ

Görsel 21. Dennis the Menace,” Greetings Stamps –Smiles” serisi, 1990, Royal Mail/İngiltere. 
Erişim: 09.03.2022.  https://bit.ly/372mzR0

İngiltere’de The Beano dergisinin en ünlü karakteri “Dennis the Menace (1951)” Şubat 

1990’da Royal Mail tarafından “Greetings Stamps –Smile”s Serisinde yayınlanmıştır. Üç yıl 

sonra, The Beano’nun diğer bir serisi “Bash Street Kids”den Wilfred, “Greetings Stamps –

Giving” serisinin bir parçası olarak yayınlanmıştır (1993). Bu örneklere ek olarak Royal Mail 

2012 yılında, İngiltere’nin en uzun soluklu çizgi romanı The Dandy’nin 75. yıldönümünü 

onuruna, son 75 yıla damga vuran 10 İngiliz çizgi roman dergisini pul tasarımlarına taşı-

mıştır (Erişim: 09.03.2022.  https://bit.ly/372mzR0)

Türk çizgi romanı özeline dönüldüğünde denilebilir ki Türkiye’de bir çizgi roman geleneği-

nin Japonya, Avrupa veya Amerika’da olduğu üzere bir ekol oluşturduğu söylenememekle 

beraber bizatihi bir Türk çizgi roman tarihinin var olması kayda değerdir. Bu noktadan 

hareketle çizgi romanımızın ulusal bir değer olduğunun tasdiki anlamına gelebilecek bir 

örneklem bahse konu edilmiştir. 1991 yılında Cemal Nadir Gülerin Amcabey karakteri ve 

Turhan Selçuk’un Abdulcanbaz’ı, 2006 yılında da Suat Yalaz’ın Karaoğlan’ı Ptt tarafından 

anma pulu olarak bastırılmıştır.
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Görsel 22. Amcabey, “Türk Karikatür Sanatı”, 1991, PTT, Erişim: 09.02.2022. 
https://bit.ly/3wUQOUU

Görsel 23. Abdulcanbaz, “Türk Karikatür Sanatı”, 1991 PTT. Erişim: 09.02.2022. 
https://bit.ly/3wUQOUU

Cemal Nadir’in 1929 yılında yarattığı Amcabey,  Türkiye’nin ilk yerli bant-karikatürü ola-

rak tarihe geçmiştir (Cantek, 2014, s.54). Bir bant-karikatür olarak anılsa da çizgi roman 

tanımında kendine yer bulması yönünden Türk çizgi roman tarihine ilk çizgi roman örneği 

olarak geçmiştir. Amcabey karakteri, tek parti döneminde Churchill’e benzetilmesi dola-

yısıyla iktidarın emri üzerine tekrar ve tekrar çizilmek durumunda kalmıştır ki Sipahioğlu 

da Amcabey’i bu yönüyle eleştirmiştir (Sipahioğlu, 2007, s.71). Batı tarzı giyim-kuşamıyla 

bizdenmiş gibi görünmemekle birlikte Amcabey’in yaratıldığı dönem itibariyle Batıyla olan 

münasebetler göz ardı edilmemelidir. Eleştirilen yönlerine mukabil Amcabey, Cemal Na-

dir’in vatanperver duruşunun izlerini taşımaktadır.

Cemal Nadir, Amcabey’de izlediği mizah anlayışında; daima memleket ve toplum me-
selelerini kendine konu seçmiş, hakikatleri, kahkaha gürültüleri ile ört bas eden bir 
palyaço olarak değil, tebessüm ve düşünce ışığı ile belirten bir felsefe olarak yansıt-
mayı tercih etmiştir. Sanat ve kültürün, kollarını millete doğru uzatması ve millet için 
işletilmesine inanan Cemal Nadir’e göre, mizahta orijinal olmak, yabancı terbiye ve 
kültürü karşısında milli karakteri koruyabilmeye bağlıdır (Çetin, 2010, s.44).

Aynı yıl (1991) Türk çizgi romanının en uzun soluklu projelerinden birisi olan Abdulcanbaz 

Ptt tarafından anma pulu olarak basılmıştır. Turhan Selçuk’a göre Abdulcanbaz’ın gördüğü 

ilgi ve yakaladığı başarının ardında, yerli ve geleneksel köklerden renk almasından kaynak-

lanmaktadır. “Halkını seven her dürüst ve namuslu kişide az çok Abdulcanbaz’lık vardır” 

(Gaytancıoğlu, 2018, s.63) 
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Görsel 24. Karaoğlan, “Türk Çizgi kahramanları”, 2006. PTT. Erişim: 09.02.2022. 
https://bit.ly/3LtmO6q

Abdulcanbaz, Aziz Nesin’in senaryosu ve Turhan Selçuk’un çizgisiyle Osmanlı’nın son dö-

nemlerinde yaşayan bir turist rehberi olarak yaratılmışsa da Aziz Nesin’in seriyi bırakma-

sıyla bambaşka bir karakter olarak geri dönmüştür. Süper değilse de artık bir kahramandır. 

Her türlü yozlaşmanın ve haksızlığın karşısında duran bir külhanbeyi karakteridir. Dünyanın 

geri kalanında –özellikle Amerikan süper kahraman türünde- gördüğümüz bütün kahra-

man tiplemeleri gibi ihtiyaç duyulan, talep edilen ve özlenen halkçı ve vatanperver bir 

karakterdir. Bazen halkın sıradan sayılabilecek sorunlarına eğilirken, bazen savaşa katılır 

bazen de başka bir devirde CIA ile mücadeleye girişerek uluslararası sorunlara müdahil 

olur. Türk çizgi romanının en uzun soluklu serilerinden birisi olarak Milliyet, Cumhuriyet, 

Akşam ve Yeni İstanbul gazetelerinde yayınlanmış, dergi ve albüm formatında defalarca ya-

yınlanmıştır.  Sinemaya aktarılan serilerin aksine Üç kez tiyatroya aktarılmıştır ki bu durum 

Cantek tarafından sanatsal ve entelektüel yönünün güçlü olmasına yorulmuştur. Dostlar 

Tiyatrosu (1972), İstanbul Devlet Tiyatrosu (1994) ve Antalya Devlet Tiyatrosu’nda defalar-

ca sahnelenmiştir (1999) (Cantek, 2014, s.148).

Ptt pul serisinin diğer parçası olan Karaoğlan 2006 yılında anı pulu üzerinde karşımıza 

çıkmıştır ki bu tercihin bariz nedeni, Türk çizgi romanının en popüler olmuş serilerinin 

başında gelmesi olsa gerektir. 1950’li yıllardan itibaren üretilen tarihi çizgi romanların 

genelinde olduğu gibi vurgu Türklüğe ve Türklerin ana yurdu olan Orta Asya’yadır. Bu 

yönüyle hem Kemalist milliyetçi hem de muhafazakar milliyetçi kitlenin ilgisini çekmiş ve 

serileri uzun yıllar boyunca tekrar ve tekrar yayınlanmıştır ki bu serüven 2000 yılına kadar 

devam etmiştir.
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Türün en popüler olduğu dönemlerde milliyetçilik duygusunu körükleyen çeşitli siyasi 
gelişmeler söz konusuydu (…) Sonuçta tarihi kahramanlık türü çizgi roman tarihimizde  
göz ardı edilemeyecek bir önem kazandı. O dönem ailelerin şiddeti körükleyip  Ameri-
kan kültürünü yayıyor diye eleştirdikleri İtalyan kaynaklı Teksas, Tommiks gibi ürünlere 
karşı bu çizgi romanlar, panzehir olarak görülebiliyor, okunmalarında bir mahsur gö-
rülmüyordu. Peki içeriklerinde şiddet daha mı azdı? Asla! (Çoruk, 2004, s.94).

Gerek Türkiye’de basılan pullar gerekse diğer örnekler üzerinden anlaşılmaktadır ki çizgigi 

roman tarihine geçen her bir örnek, 1970’li yıllardan itibaren değerli kağıt statüsünde-

ki pullar üzerinde görünmeye başlamıştır. Ayrıca, İngiltere’de The Beano and Dandy’de 

(1950) görülen yaramazlık, genel olarak kahramanlık türünde ve Türkiye özelinde de Ka-

raoğlan’da görülen cinsellik ve şiddet içeriği bu eserlerin pullara taşınmasını engelleme-

miştir. Çoruk’un ifadelerinden de anlaşılacağı üzere, pul ve çizgi romanın arasındaki bu 

üçüncü birlikteliğin temeli ulusal-kültürel değer üzerinden okunabilmektedir. Dolayısıyla 

bu dönemde, içeriğinden bağımsız olarak çizgi roman dünyanın neredeyse tamamında 

ulusal bir boyut kazanmış ve bu yönüyle de bağımsızlık fikrinin de konusu haline gelmiştir 

denilebilmektedir. Bu bağlamda çizgi roman eğitimsel veya iletişimsel işlevinin ötesinde 

sanatsal değer üzerinden algılanmaya anlaşılmaya başlamıştır.

Sonuç

Pullarda çizgi romanın izini sürebiliyor olmak önemlidir. Elbette ki bu varoluşun koşulları 

vardır ve öncelikle bu koşullar ele alınmalıdır ki bu koşullar büyük oranda II. Dünya savaşı 

sonrası gelişmelerle bağlantılıdır. Bu dönem ve öncesinde çizgi romana karşı bakış ve son-

rasındaki algı arasındaki farklılık bu varoluşu yaratan ortamı hazırlamıştır.

Ulusal değerli kağıt statüsü taşıyan pulların içeriği herhangi bir şey olmanın ötesinde an-

lamlar taşımaktadır ki bu anlam gerek tarihi gerekse kültürel bir değere atıf yapmaktadır. 

Promosyon veya koleksiyon ürünü olarak özel kurumlar veya çizgi roman yayıncıları tara-

fından basılan pullardan farklı olarak kamu kurumları tarafından basılan pulların üzerinde 

var olmak devlet otoritesi tarafından, ulusal bir değer olarak tanınma anlamı taşımaktadır. 

Bu bağlamda çizgi roman örneklerinin bu mecrada var olması, var olduğu günden bu yana 

süregelen çizgi romanın değeri ve statüsü tartışmalarını çizgi roman lehine çevirmektedir. 

Özellikle çocuk ve genç bireyler üzerinde yarattığı iddia edilen olumsuz etkiler üzerinden 

kamu otoriteleri tarafından bastırılan, aşağı  tür olarak, sanatsal alandan dışlanan bir tür 

olmaktan, ulusal bir değer olma noktasına geldiği anlamı, pullar üzerinden okunabilmek-

tedir. Bu türden tartışmaların bitmiş olduğu ya da bittiği varsayımında bulunulamaz fakat 

bir mesafe alındığı görülmektedir ki pullar, buna ilişkin en net delilleri sağlamaktadır.  Öyle 

ki Amerika, Avrupa ve Japonya gibi önemli ekollerde çizgi roman, ulusal bir varlık ve sanat 

formu olarak tanınmakta ve her türlü sansüre karşı yasal koruma altına alınmaktadır. Buna 

mukabil, bu açık delilin yani çizgi roman ve pul bağlantısın literatürde kendine yer bulama-

mış olması ilginç olarak nitelenebilir. Bu yönüyle de çalışmamız, çizgi roman tarih yazımı 

açısından, göz ardı edilen ek bir referans sunmaktadır.
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Çizgi romanın popülaritesinin yeniden artmakta olduğu ve farklı sanat disiplinleriyle de iliş-

ki kurduğu bu günlerde çizgi roman türünü konu alan pul örneklerinin giderek çoğalacağı 

öngörüsünde bulunulabilir.

Türkiye özelinde, Ptt tarafından anı pulu olarak bastırılan örneklerin ortaklığı Türk çizgi 

romanının önemli dönemeçlerine gönderme yapmalarıdır. Bu bağlamda Türk çizgi roma-

nının olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin da bağımsızlığının sembolleridir. Türk çizgi 

romanının varlığını delillendiren bu küçük örneklem, bu yönüyle Türkiye’nin bağımsızlığına 

da atıf yapmakta ve katkı vermektedir. Fakat ulusal bir değer olarak tanındığı anlaşılan, 

çizgi roman tarihimizin bu nadide örneklerine yenilerinin eklenmesi sorumluluğu ortada 

durmaktadır. Günümüzde yeniden hız kazanan çizgi roman üretimi ve tüketimine, sayısı 

gittikçe artan yerli yayıncıların varlığına mukabil çizgi roman reyonlarındaki yerli eser sa-

yısının yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Bu durumun birincil nedeni önemli 

çizgi roman ekollerinde olduğu üzere ülkemizde çizgi romanın halen önemli bir sanat ve 

uzmanlık alanı olarak görülmemesi ve eğitiminin verilmemesidir. Avrupa, ABD ve Japon-

ya’da pek çok yüksek öğretim kurumunda çizgi roman eğitimi lisans, yüksek lisans ve dok-

tora düzeyinde eğitimi verilmektedir. Çizgi roman kuramı ve pratiği üzerine yürütülen bu 

eğitime ek olarak, konuya ilişkin akademik çalışmaların kayda değer şekilde artış gösterdiği 

de ayrıca görülmektedir.
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