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Büyük bir emek ve titizlikle hazırlanan 32. sayımızı siz değerli okurlarımızla pay-

laşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En büyük dileğimiz dergimizde yayımlanan 

değerli makalelerin toplumun her kesiminden okuyuculara ulaşmasıdır.  Bunun 

sürekli sanatla beslenen bir toplum yaratma adına büyük bir ideal olduğunu dü-

şünüyorum. Gelişmiş batılı toplumlar sanatsever bir toplum yaratma adına büyük 

çaba harcamakta ve büyük yatırımlar yapmaktadır. Okullarında pozitif bilimler para-

lelinde öğrenciler sanatla uğraşmaya ve sanat üzerine düşünmeye teşvik edilmek-

tedir. Ülkemizde ise ne yazık ki sanata hala yeterince ilgi gösterilmediği ve destek 

verilmediği görülmektedir. Oysa her anlamda gelişme sağlayabilmek için, sanatın 

toplumdaki her sosyal katmana ulaştırılması ve paylaşılması gerekir. Değerli okuyu-

cular unutmayınız ki 20.yüzyılın başında ortaya çıkan endüstri devriminin insanlığa 

verdiği en önemli derslerden birisi sanatın gerekliliği olmuştur. Çünkü bir toplumda 

endüstri ne kadar gelişmiş olursa olsun yaratıcı bireyler olmadan endüstrinin de bir 

noktadan sonra ileriye gidemeyeceği anlaşılmıştır. Teknik yaratıcılıkla beslendiği 

oranda ayakta durabilir. Yaratıcılığı da besleyen sanattır. 

32. sayımızı keyifle okuyacağınızı umar, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Prof. Dr. Meltem Yılmaz

Dekan

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

kez yayınlanır. Yayın dili Türkçedir. 

Sanat Yazıları, hakemli bir yayındır. Sanat Yazıları’nda yayınlanmak 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 yayınlanır.

Aşağıda belirtilen Yayın İlkelerine uymayan makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Sanat Yazıları’na gönderilen yazılar daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. 

Makaleler, www.sanatyazilari.com adresinde bulunan Makale Takip Sistemi üze-

rinden MTS Yazar Girişi yaparak gönderilmelidir. Yazarlar, MTS Yazar Giriş kısmından 

sisteme üye olarak makalesini ve makalesinde yer alan görselleri sisteme yükleme-

lidir. Sisteme yüklenen makalede yazarın adı soyadı ve iletişim bilgileri (akademik 

ünvan, görev yaptığı kurum, adres, telefon numarası ve elektronik posta adresi vb.) 

yer almamalıdır.

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

satır aralıklı olmalıdır.

Makalenin başlığı büyük harflerle sola dayalı, 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 üç anahtar sözcük/keywords bulunma-

lıdır.

Örnek: 
Yrd. Doç. AXXX  DXXXX  
Xxxxx Üniversitesi Xxxxxx Fakültesi Xxxx Bölümü
Semt/Şehir
Tel: 0 XXX XXX XX XX
GSM: 05XX XXX XX XX
E-Posta: xxxxxx@xxxxx

SANAT YAZILARI YAYIN İLKELERİ
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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 3 sözcük)
TITLE OF ESSAY IN ENGLISH (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. (The least 3 words)

Metin içinde kullanılan görseller (görsel, tablo, şekil vb.) Görsel 1., Görsel 2., Görsel 

3.… biçiminde numaralandırılmalı, görselin altına o görsele ait bilgiler yazılmalı ve 

hangi kaynaktan alındığı belirtilmelidir (Bkz. Örnek 1, Örnek 2). 

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. 

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.

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

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. Doğrudan alıntılar 3 satırı 

geçmiyor ise tırnak işareti içinde, normal metin düzeninde gösterilir ve tırnak işareti 

kapatıldıktan sonra ilgili kaynağa gönderme yapılır. Metin içindeki göndermeler, ad, 

tarih, sayfa / sayfa aralığı olarak parantez içinde belirtilmelidir (bkz. Örnek 3). Gön-

derme yapılan kişinin adı metin içinde geçiyor ise sadece tarih ve sayfa parantez 

içinde, cümlenin sonunda yer almalıdır (bkz. Örnek 4). Özgün anlatım değiştirilerek 

yapılan dolaylı alıntılarda, aidiyeti bildirmek ve bilginin hangi kaynaktan alındığı 

belirtilmek için metin içinde kaynağa gönderme yapılması gereklidir (bkz. Örnek 

5). Tek bir sayfadan değil de sayfa aralığını kapsayan dolaylı alıntılarda sayfa aralığı 

belirtilmelidir (bkz. Örnek 6).

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 



SANAT YAZILARI 32 vii

Örnek 3:   
 “Yirminci yüzyılın başlarında, ilk önce Fransa’da olmak üzere, görsel sa-
natlarda bir devrim yaşandı. Bu zamana kadar, görsel sanatlar (aksi belir-
tilmediği takdirde artık sanat olarak adlandıracağım) görüntülerin 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 takdirde artık sanat olarak 
adlandıracağım) görüntülerin çeşitli mecralardan kopyalanmasından ibaret-
ti” diye yazmaktadır (2014, s. 17). 

Örnek 5: 
Görsel sanatlarda yirminci yüzyıl başlarında, ilk önce Fransa’da olmak üze-
re bir devrim yaşanmıştır. Bu tarihe kadar görsel sanatlar çeşitli mecralar-
dan görüntülerin kopyalanmasından ibarettir (Danto, 2014, s. 17). 

Örnek 6:
Yirminci yüzyılda görsel sanatlarda yaşanan devrime kadar görsel sanat-
lar 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, portredeki kişi bir pence-
reden 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 perspektif ve fizyonomi öne çıkmaktadır. 
Bu keşiflerle birlikte resimsel temsil anlamında pek çok yeni olanak doğ-
muş olsa bile portre, peyzaj, natürmort ve tarihsel resim alanlarının hareketi 
gösterme imkânları kısıtlıdır. Resimde birinin hareket etmiş olduğu görüle-
bilirken, gerçekten hareket halinde görmek mümkün değildir. Fotoğraf bu 
konuda öncü olur. Henry Fox Talbot, Muybridge ile başlayan süreç sonra-
sında,  Lumiere kardeşler hareketi hiç bölmeden insanları hareket halinde 
gösterirler ve bu gelişmenin ardından sinema filmleri, en azından ses özelli-
ği 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 (bkz. Örnek 7).           
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Örnek 7:   
Yirminci yüzyılın başlarında, ilk önce Fransa’da olmak üzere, görsel sa-
natlarda bir devrim yaşandı. Bu zamana kadar, görsel sanatlar (aksi belir-
tilmediği takdirde artık sanat olarak adlandıracağım) görüntülerin çeşitli 
mecralardan kopyalanmasından ibaretti. Aslında kademeli bir tarihi olan bu 
süreç, İtalya’da Giotto ve Cimabue dönemiyle başlamış ve görsel sanatçı-
ların ideal bir temsil biçimine ulaştığı Victoria döneminde doruk noktasına 
ulaşmıştır (Danto,  2014, s. 17).  

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

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

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 (bkz. Örnek 8). Dipnotta alıntı 

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

dermelerde olduğu gibi belirtilmeli ve dipnota ait kaynakça bilgileri kaynakça bö-

lümünde alfabetik sıralama içinde yer almalıdır.  

1 Açıklama ve italik Arthur Danto’ya aittir. 

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 aşağıda-

ki örneklere uygun olarak verilmelidir (bkz. Örnek 9).  
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Örnek 10:   

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.

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 Tanıdık. 
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.



x

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, http://ağ adresi
Wikipedi. 
Erişim: 20.10.2014, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87a%C4%9Fda%C5%9F_sanat 

Bu belgede yer almayan durumlarla ilgili olarak, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel 

Yayınlarında Kaynak Gösterme İlkeleri ve APA (American Psychological Associati-

on Amerikan Psikoloji Derneği) yayın kılavuzuna başvurulmalıdır.
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SANAT YAZILARI, 2015; (32): 13-34

Öz: İnsan doğaya neden imrenmektedir? Bu sorunun yanıtı, doğanın insan bilincini kapsaması, 

onun üstünde yer alması olabilir mi? İnsan bilinci işine geleni seçebildiğine göre, her seçtiğinde 

doğayı azaltmakta, eksiltmektedir. Çünkü seçimleri, kendi sınırları nedeniyle, unuttuğu anları 

tekrar kapsama alanına sokma, bütünleme çabalarıdır. Bilinç, karşılaştığı her nesne, olay ve 

olguyu bir zaman ölçeğine sokarak aralarındaki ilişkiyi, ardışıklığı, düzeni ya da düzensizliği 

genellemelere dönüştürmek zorunda olduğu için, kapsam alanı dışında çok şey kalacaktır.

Sanatın insana özgü toplumsal bir olgu olduğu söylenecektir. Hatta bunun da ötesinde sanat ve 

sanatçı gibi kavramların 18. yüzyıldan önce bugünkü anlamında ele alınamayacağı da… Bugün 

doğaya ilişkin bilgilerimiz nöroloji, davranış bilimi, zooloji, kristalografi, bilgisayar yazılımcılığı 

ve daha birçok alanda yapılan çalışmalarla o kadar çok değişmiştir ki, sanat içerisindeki dün-

yalara ve dünya içerisindeki sanatlara ilişkin bu bilgileri sürekli güncellememiz gerekmektedir. 

Bu makale özellikle canlı ve cansız ayrımı konusundaki hala sürmekte olan belirsizlikleri gün-

deme getirerek özellikle felsefe ve bilim açısından farklı sanat tanımlarını tartışmak istemek-

tedir. Çağdaş sanata “jeolojik bir mesafeden” ve yeniden bakmak, birlikte varolmak (socius) ve 

yaşamda kalmak adına, onu, daha güçlü bir noktaya taşıyacaktır.

Anahtar Sözcükler: Sanat, Doğa, Canlı, Cansız, Birlikte Oluş, Estetik. 

Abstract: Essence Why human beings do emulate the nature? Would an all-encompassing 

definition of the nature, which takes the human conscious in and dominates it, be the answer 

of this question? Human conscious is capable of selecting whatever suits one`s book and each 

and every selection degrades the nature. Because one`s selections are the attempts to fill one`s 

own lacking, to revive one´s lost memories and to fulfil the self. Through locating all events and 
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phenomena in a time scale, the conscious tends to generalize the contingency and continuity 

between them. Thus, many things are left behind, excluded from its generalizations.  

It is claimed that art is a social product. Thus, the concepts of art and artist as such cannot 

be seen today in the way they used to be conceptualized before the 18th century... Today, our 

knowledge about the nature has changed dramatically through research in the areas like 

neurology, behavioural science, zoology, crystallography, software developments and many 

more. Hence, we should constantly overview our knowledge of the world in art and art in the 

world. This article aims to discuss various conceptualizations of art, especially in philosophy 

and sciences, by highlighting the ongoing vagueness of differentiation between biotic and 

abiotic. Looking at contemporary art afresh from a “geological distance” will carry art to a 

more powerful punctum on behalf of coexistence (socius) and survival. 

Keywords: Art, Nature, Biotic, Abiotic, Socius, Aesthetic.
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Sanatı salt yüce bir metafizik çerçevede görmek istemiyor ama gene de ondan bazı şeyler 

bekliyorsak, işte bu “bazı şeyler”i ancak jeolojik bir bakış altında, araçsal bir aklın yarattığı 

zaman ve mekânın dışına çıkarak benliklerimizin içkin ve kolektif açılarında yakalayabiliriz. 

Sanata bu anlamda, yalnızca ayrıcalıklı zümrelerin daha da zorlaştırarak yarattıkları kültürel 

kodlar ve katmanlaşmış estetik kuramlar aracılığından kurtararak daha demokratik, daha 

özgürleştirici bir proje biçiminde yaklaşabiliriz. Jeolojik bakış, kurucu ve özgürleştirici bir 

proje olarak öncelikle hiyerarşi yaratıcı tüm mantıksal çıkarımları; “varlık zinciri” inancını, 

öjenizmi1 gözler önüne sermelidir.

1. Canlı-Cansız Ayrımı

Büyük varlık zinciri varsayımı, en tepede Tanrı’yla, en altta kayaların yer aldığı bir skalada 

insanın saygın konumunu belirlemek için yaratılmış bir varsayım olmasına karşın bugün 

hala dinsel düşüncede ve hatta bilimsel dünya görüşünü benimseyenlerin düşüncesinde 

yaşamaya devam etmektedir. Greklerde en başta tanrılar ve daha sonra sırasıyla erkekler, 

kadınlar, köleler, hayvanlar, bitkiler, kaya ve mineraller bu skalada yer almaktaydılar. “Bu 

zincirin Musevi-Hıristiyan yorumunda, hayvanların üzerinde bulunan insanlar, küçük bir de-

ğişiklikle meleklerin biraz altına yerleşti” (Margulis, 2001, s. 9). Bugün, jeolojik bakışa sahip 

bir kişi, bu varsayımın, 4.5 milyar yıllık bir hikayenin son 50 bin yılında ‘varolabilmiş’ Homo 

sapiens sapiens’in bir varsayımından ibaret olduğunu görebilir. 

Doğa ve sanat kavramlarının yan yanalığından doğan bir olgunun en temelinde yer alan 

ontolojik kategoriler, biyotik (canlı) olan ve abiyotik (cansız) olan’dır. Canlıyı cansızdan ayı-

ran en temel nitelik, Aristoteles’e göre ‘beslenme gücü’ydü (Agamben, 2009, s. 21). Daha 

sonra bu nitelikler uzunca bir süre şu şekilde kabul gördü: hücresel yapı, solunum, çoğal-

ma, hareket, metabolizma, büyüme, çevresel uyarılara tepki, sindirim, boşaltım, homeostazi 

(iç denge). Fakat ‘bazı şeyler’in ne canlı ne de cansız kategorisine dâhil edilebileceği fark 

edildi (örneğin, virüsler). “Bu ve benzeri gerekçelerden ötürü son yıllarda biyoloji uzmanları 

canlı niteliğini belirleyebilme konusunda tanımlarını dayatabilecekleri yeni ölçütler ara-

maya başlamışlardır. ... “enerjiyi düzenli bir biçimde dönüştürebilme” yeteneği..., “düzenli 

enerji dönüştürme mekanizmasına ilişkin bilgiyi başka bir özdeş sisteme aktarabilme ye-

teneği” (Ditfurth, 1994a, s. 197) gibi yeteneklere sahip ‘sistemler’ günümüz bilim insanları 

açısından ‘canlı’dırlar. Ama gene de bunlar birer varsayımdan ibarettir.

Canlı olmayanla canlı olanı birbirinden ayırt etmeye kalkışmak, aslında doğaya onun 
kendisinde bulunmayan bir duruma ilişkin dıştan bir müdahale ve bu müdahaleye 
bağlı bir kavram getirme anlamına gelmektedir. Gerçekten de böyle bir girişim doğa-
ya, kendisinin tanımadığı sınırları yerleştirmekle eşanlamlıdır (Ditfurth, 1994a, s. 198).

Homo sapiens sapiens’in kendini ve her şeyi bilince taşıyan zihin yapısı, seçen, sınıflandıran, 

bölen ve yöneten bir eğilime sahiptir. Kendi yarattığı haritalar üzerinde bu kadar mutsuz 

1 Öjenizm: Olumsuz karakteri pasif ya da aktif yöntemlerle yok etmeye dayalı bilimsel ırkçılık. (Ekşi Sözlük, “özjenizm” 
maddesi, Erişim Tarihi: 03 Ağustos 2014, https://eksisozluk.com/ojenizm--392626).
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olan bir tür, dünya üzerinde mevcut değildir. Çünkü haritayı araziyle karıştırmaya pek me-

yillidir.

Felsefenin coğrafi bir niteliği olduğunu ileri sürdükleri “geofelsefe” öğretisinde G. Deleuze 

ve F. Guattari, yeryüzüne bakışlarını jeolojik bir mesafeyi gözeterek yerliyurtlulaşma ve 

yersizyurtsuzlaşma kavram çiftini işe koşmaktadırlar. Her ikisi de aynı bedende yer alabilen 

yakalama aygıtları ile kaçış çizgileri arasında birçok bedenin, yerleşik ve göçebe kümele-

nişlerinin yer aldığı bir coğrafyadır söz konusu olan. Onların arazisinde büyük varlık zinciri 

bulunmadığı gibi, bu zincirin en altında yer alan yoksulluk, en üstünde yer alan zenginliğin 

asıl kaynağıdır: “Her organizma beyinle donatılmamıştır ve her yaşam da organik değildir, 

ancak her yerde mikro-beyinler kuran güçler, ya da şeylerin inorganik yaşamı bulunur” 

(Deleuze ve Guattari, 1993, s. 189).

Cansız olan’ın sanatından söz edilebilir mi? Sorunun bizzat kendisinin yanlış olabileceğini 

göze alarak, canlı ve cansız arasındaki ayrımın belirsizliği önümüzde dururken, bu soru-

ya nasıl yanıt verilebilir? Sanatı “bir sosyal organizasyonun, bir birliğin duyumsal ifadesi” 

olarak tanımladığımızda, tıpkı bitki, hayvan ve mikroorganizmalar gibi kayalar da socius 

(birlikte oluş) karakteri taşırlar.

Kayalar ya da bitkiler hiç şüphesiz sinir sistemine sahip değillerdir. Ancak, eğer sinirsel 
bağlantılar ve beyinsel tümlemeler, dokularda da birlikte varolan duyma yetisi olarak 
bir beyin-güç varsayıyorlarsa, aynı şekilde ambriyoncul dokularla birlikte varolan, ve 
kendini türdeki kollektif beyin gibi sunan, veya “küçük türler”deki bitkisel dokularla 
birlikte varolan bir duyma yetisini varsaymak da yanlış olmaz. Ve kimyasal yakınlıklar 
ve fizik nedensellikler de uzun zincirlenmelerini, öğelerini edinerek ve onları tadarak 
saklamağa muktedir birincil güçlere, kendiliklerinden gönderimde bulunurlar: bu öz-
nel merci olmaksızın, en küçük nedensellik bile anlaşılmaz kalır (Deleuze ve Guattari, 
1993, s. 189). 

Kristalografi, katı haldeki bir elementin ya da bileşiğin molekül, atom veya iyon yığınlarının 

kesin geometrik bir yapı göstererek tekrarlı sıralar oluşturduklarını belirlemiş bir bilimdir. 

Kristallerdeki ritim, hayatın ritimlerinin birlikleridir ve onlar ritimlerini ruhsal bir kuvvette 

değil, aksine moleküler eşleşmelerde bulmuşlardır. Katı maddelerin kristal karakteri içeri-

sinde kristalografinin kimyasal bakış açısı ile bakteriler, bitkiler, hayvanlar, protoktistler ve 

mantarlardan oluşan canlı organizmaların birer mikroorganizma kolonisi olmaları gerçeği 

arasında çok ince bir çizgi bulunmaktadır. Bu ince çizgiyi algılanabilir kılmak için 1953 

yılında Chicagolu bir kimya öğrencisi olan Stanley Miller’ın metan ve amonyağı bir araya 

getirerek yaptığı deneyden bahsedilebilir. Miller, yeryüzünde birkaç milyar yıl önceki ege-

men olan koşulların aynısını sahnelemek istemiş ve bu maddeleri suyla karıştırmıştır.  

… güneşin morötesi ışığı ve elektrik deşarjları, yani yıldırımlar, Miller ikincisini, yıldırım-
ları seçti, yüksek gerilim uyguladı, 24 saat içinde bir dizi organizma bileşiminin yanı 
sıra çok önemli 3 amino asidin de meydana gelmesine yol açmıştı: Glisin, alanin ve 
asparajindi. … aminoasitler, biyolojinin vazgeçilmez temel öğeleri olan proteinlerin 
oluşumunu sağlayan moleküllerdir. Bütün bilinen proteinleri kuran aminoasit sayısı 
20’dir. İşte Miller bu 20 aminoasitten üçünü elde etmişti” (Ditfurth, 1994a, s. 173).
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Bir kimya öğrencisi laboratuarda birkaç gün içerisinde yaptığı bir deney ile aminoasit üre-

tebiliyorsa, yeryüzü laboratuarı milyarlarca yıl içerisinde yaşamı neden üretemesin? (Mar-

gulis, 2001, s. 89). 

Kristallerin kimyası ile amino asitlerin arasındaki bu yakınlıktan yola çıkarak, olgunlaşmış 

kristallerin belli bir yapı ve düzene sahip örgüleri üzerinde durulabilir. Kristall farmlar, izo-

metrik ve izometrik olmayan iki grupta 47 çeşit biçim içerisinde incelenmektedir.

İzometrik Kristal Biçimlerden Bazıları

İsim
Yüzey 
Sayısı İsim

Yüzey 
Sayısı

(1) Küp 6 (9) Tristetrahedron 12

(2) Octahedron 8 (10) Hextetrahedron 24

(3) Dodecahedron 12 (11) Deltoid 
dodecahedron 24

(4) Tetrahexahedron 24 (12) Gyroid 24

İzometrik Olmayan Kristal Biçimlerden Bazıları

İsim
Yüzey 
Sayısı İsim

Yüzey 
Sayısı

(27) Trigonal piramid 3 (43) Tetragonal 
scalenohedron 8

(28) Ditrigonal piramid 6 (44) Hexagonal 
scalenohedron 12

(29) Tetragonal piramid 4 (45) Rhombohedron 6

(30) Ditetragonal 
piramid 8 (46) Rhombic 

disphenoid 4

(31) Hexagonal piramid 6 (47) Tetragonal 
disphenoid 4

Tablo 1. İzometrik kristal biçimlerden bazıları
Erişim: 11.03.2015, http://www.rockhounds.com/rockshop/xtal/part2.shtml

Tablo 2. İzometrik olmayan kristal biçimlerden bazıları.
Erişim: 11.03.2015, http://www.rockhounds.com/rockshop/xtal/part2.shtml
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Her biçim kendi içinde tanımlı bir yüzey örgütlenmesi sergilerken, diğer taraftan da bir 

araya gelmenin, birlikte oluşun güçlü bir potansiyelini taşımaktadırlar. Kristalin, sıvı ve gaz 

halden katı hale geçişin belli bir ısıda aynı geometrik örgüyü sergilediği bilinmektedir. Bu-

gün, yeryüzünden yaklaşık 6500 km altımızda yer alan magma, dört buçuk milyar yıl önce 

yeryüzünün tamamını kapladığını bizlere bu 47 çeşit ‘saf’ formla hatırlatmaktadır. Jeolojik 

bir bakış, bu hatırlamanın anlamını bizlere şu sözlerle ifade edebilirdi:

Yıldızlarla dolu bir gökyüzü ile Orman Ardıcı’nın şarkısı birbirlerinden derin bir biçim-
de farklı olgulardır. Onların özellikleri tamamen farklı süreçlerden geçerek ortaya çık-
mış olmalarıdır. Yani, yaşama ait olmayan optik fizik bir tarafta, fizyolojik fonksiyonel 
organizma diğer tarafta, göreceli olarak milyonlarca yılın genetik ve kültürel evrimi 
sonucu karşımıza çıkmaktadırlar. Bu esaslı durum estetik açısından daha önceden 
teşhis edilemeyecek bir gerçektir (Prum, 2013, s. 3).

Kristallerin mikroorganizmalardan ve bu mikroorganizmaların kolonileri olarak bitki, hay-

van ve diğerlerinden tek farkı, Spinozist bir ifadeyle, “fikirlerini bilince taşımamış olmaları-

dır”, diyebiliriz2.   

2. Bitkiler

Tüm ‘canlılar’ çekirdekli hücrelerden meydana gelmiştir. Ancak bakterilerden, protoktist-

lerden (su yosunları, algler, amipler, silliler, cıvık mantarlar, mastigotlar, vd.), mantarlardan, 

hayvanlardan ve bitkilerden oluştuğu varsayılan beş yaşam türü arasındaki sınırlar sanıldığı 

kadar net değildir (Virüslerin bu beş âlemden hiçbirine dâhil olmadığı daha önce belirtil-

mişti). 

Fransa’nın kuzeybatı kıyısındaki Brötanya’da ve Manş Denizi’ne bakan kıyılarında, ger-
çekte deniz yosunu olmayan, tuhaf bir “deniz yosunu” yaşar: “Bitki-hayvanlar”. Aslında 
bu iki varlık (alg ve kurtçuk) birbiriyle öylesine iç içedir ki, çok güçlü bir mikroskop 
olmaksızın hayvanın nerede bitip alglerin nerede başladığını söyleyebilmek çok zor-
dur (Margulis, 2001, s. 17).

Hidralar hayvan mıdır, bitki midir? Besin üreten ortakları (Chlorella) yeşil hidranın 
içine yerleşmiş olduğunda, bunu yanıtlamak kolay değildir. Yeşil renkli hidralar ortak-
yaşarlardır. Fotosentez yapabilir, yüzebilir, bir yerden bir yere gidebilir ve hareketsiz 
kalabilirler. Yaşam oyununda elenmemelerinin nedeni, birleşme yoluyla birey olabil-
meleridir (Margulis, 2001, s. 18).

Bu açıdan, bir canlının ‘bitki’ olduğuna karar vermenin tek ama kesin olmayan yolu hücre-

sinin plazmasında 10 ile 20 arası kloroplastın yer almasıdır, denilebilir (Ditfurth, 1994b, s. 

19). Bitkiler hareketsiz oldukları için (ya da ‘hareket’ dediğimiz insana endeksli bir zaman 

miktarını sergilemiyor olduklarından ötürü) göze ihtiyaç duymazlar. Onlar, “başka canlıları 

2 “… Spinoza’da düşünce ya da genel olarak fikir denilen şey, varolan şeylerin bir özelliğidir, onları kavrayan varlığın 
yani Descartes’ın Cogito’sunun bir ayrıcalığı değildir. Her cismin, şu kibrit kutusunun bile bir “fikri” vardır. O, yalnızca 
insandan farklı olarak bu fikri “bilinç” alanına taşımaz. Başka bir deyişle, kendi hakkında bilinç sahibi değildir. Oysa 
insan, belki de ne yazık ki diyeceğiz, kendi hakkında bir “fikir” sahibidir”. (Baker, t.y., http://www.korotonomedya.net/
kor/index. php?id=21,140,0,0,1,0).
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yok etmeden beslenebilen biricik dünya canlılarıdır” (Ditfurth, 1995, s. 130). Ama bütün 

bunların ötesinde bitkiler, yalnızca yukarıda belirtilen nitelikleri göz önünde bulunduruldu-

ğunda dahi, oldukça güçlü sosyal varlıklar oldukları görülmektedir. Onların bu karakterini 

insanbiçimci bir bakış açısıyla algılamak zordur. 

İnsanbiçimci (antropomorfik) bir bakış, karşısında örneğin bir ‘orman’ görür. 20. yüzyılın en 

büyük hayvan bilimcilerinden ve ekolojinin kurucularından biri sayılan Baron Jakob von 

Uexküll’e göre “Nesnel olarak belirlenmiş bir çevre anlamında bir orman yoktur: Orman-ko-

ruma-görevlisi- için-bir-orman vardır, oduncu-için-bir-orman vardır ve son olarak, Kırmızı 

Başlıklı Kız’ın içinde kaybolduğu bir masal ormanı vardır” (Uexkull’den aktaran Agamben, 

2009, s. 46). Günümüzün vejetasyon bilimi (Bitki Sosyolojisi), oldukça yeni bir bilimdir. Ama 

bu bilim sayesinde, örneğin ‘çam ormanı’ dediğimizde karşımızdaki manzaranın çamlardan 

ibaret olmadığını, Uexküll’ün yukarıdaki ifadelerini doğrulayan bir biçimde, karşımızdakinin 

bir asosiyasyon; bir bitki birliği olduğu görülür. Bitkiler kümelenirler, aralarında ilişkiler ku-

rarlar ve tıpkı diğer canlılar gibi sosyal bir yaşamları vardır. Bir çam ormanı nitelemesinde 

sadece ağaçların değil, ot, yosun, mantar, hatta görünmeyen bitkiler ve bakterilerin bile 

yaşamsal önemleri vardır. Ve bunun da ötesinde her küme kendine özgü bir toprak çeşidi 

yaratır. Bir bitki birliğini meydana getiren bitki türlerine hiçbir zaman bir başka birlikte rast-

layamayız. “O topluluğu meydana getiren bitki türleri, benzeri şartlara sahip olan yerlerde 

sanki birbirleri ile sözleşmişler gibi [bir yerde] buluşurlar, birlikte yetişirler, birlikte yaşarlar” 

(Kılınç, 2011, s. 1).

Vejetasyon bilimine göre bitkiler sosyal varlıklardır. Onlar ‘rekabet’ ederler, ‘işgal’ ederler, 

çevrelerine ‘uyum sağlarlar’, diğer canlılarla ‘anlaşabilirler’, ekolojik anlamda ‘hoşgörülü-

dürler’ ve ‘göç ederler’ (Yavuz, 1999).

Hareketsiz olduğu varsayılan bir canlı türünün bu kadar şeyi yapabildiğini insan aklı almaz 

(!). İşte bu nedenle Uexküll’ün canlıların çevreleriyle olan işlevsel birliği üzerine yaptığı 

incelemelerini dikkate almak gerekmektedir:

Uexküll, … tek bir dünyanın ve bütün canlılar için tek bir zaman ve mekânın olmadı-
ğını göstermiştir. Güneşli bir günde yanımızda uçuştuğunu gördüğümüz arı, yusufçuk 
böceği ya da sinek (ya da bizim burada ele aldığımız bir bitki) bizim onları gözlemledi-
ğimiz şekilde hareket etmemektedirler ve bizimle -ya da kendi aralarında- aynı zaman 
ve mekânı paylaşmazlar (Agamben, 2009, s. 44).

Uexkull’ün, tüm bu paylaşılmama durumuna karşın canlıların toplamından oluşan yeryü-

zünü melodik, çok sesli, kontrpuanlarla3 örülü bir senfoniye benzettiğini hatırlatmak ge-

rekir. Kendi içine kapalı, kendi zaman ve mekânını yaşıyor olarak algıladığımız ‘her şey’i, 

kontrpuan birleştirir. Kristaller ve çekirdekli hücreler arasında kurmaya çalıştığımız socius 

bağlantısı, bu birliklerin bir araya gelme ve örgütlenme yeteneklerini belirtmek içindi. Bi-

3 Kontrpuan: Müzik kompozisyonunda iki ya da daha çok melodi çizgisini belli teknik ve estetik ölçütlere uygun ola-
rak birleştirme..”yatay çoksesleme sistemi” de denir. (https://eksisozluk.com/kontrpuan--96554). 
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yolojik çeşitlilik konusundaki araştırmalarından yararlandığımız biyolog Lynn Margulis’in 

‘ortakyaşam’ (symbiosis) kavramı da aynı minvalde değerlendirilebilir. Bitkiler ve onların 

bildirimleri konusunda estetik bir bağ kuran biyolog ve ekolojist Richard O. Prum, incele-

yeceğimiz makalesinde coevolutionary aesthetics (ortak-evrimsel estetik) kavramını ortaya 

atmıştır. Bir-araya-gelme ve çeşitli ortaklıklarla yaşamı sürdürme gücü, her yerdedir!

Richard O. Prum, estetik kavramını bir popülasyon, bir nüfus içerisinde değerlendirir 

(2013).  Ortakevrimsel (coevolutionary) bir estetik teoriyi savunan Prum, insanbiçimci este-

tik görüşün insan-olmayan organizmaların estetik faaliyetlerinin algılanmasına engel oldu-

ğunu belirtmektedir. Prum, doğanın tüm çeşitliliği üzerine kurulacak çağdaş bir estetiğin 

yaratılamamasının önünde iki önemli engel olduğunu söylemektedir: (1) İnsan-olmayan 

canlıların potansiyel estetik faaliyetlerine karşı saygınlığın olmayışı ve (2) doğanın ontolojik 

çeşitliliği olgusuna duyulan anlayışın noksanlığı… İnsan-olmayan organizmaların estetik 

deneyim için duyusal kapasiteden yoksun olduklarını kanıtlayacak biyolojik bir emare yok-

tur. Bunun yanında, Prum’a göre, bilimsel araştırma verilerinde, birçok canlının yaşamlarına 

dair büyük ölçüde değer ve yargılarda bulunduğu belgelenmektedir. Prum, örneğin Kant’ın 

metinlerinde ‘doğal güzelliği’ neden bir bitkinin köküyle değil de, sık sık çiçekleriyle ör-

neklendirmektedir, diye sormaktadır. Çünkü, bitkinin farklı fonksiyonlara sahip bu iki bile-

şeninin evrim süreçleri de farklıdır ve çiçek hem tohum taslağı, hem de polen üretirken, 

bir taraftan da kokusu, sayısı, biçimi, taç ve çanak yapraklarının rengi gibi nitelikleriyle 

taşıyıcı hayvanları cezp etmek zorundadır. Prum’a göre bitki, çiçekleriyle bilişsel yargıda 

bulunmakta, öznel duyumsal algıları içerisinden iş görmektedir. Çiçekler, bu anlamda, bir-

birleriyle rekabet halindedirler. Bitki, çiçekleri gözlemleyen taşıyıcı hayvanların nüfusuna 

ilişkin kararları vermek, öznel duyumsal deneyimleri ve bu deneyimlerin bir sonraki bilişsel 

durumlarını değerlendirmek zorundadır. “Çiçekler, hayvanların duyumsal deneyimleri ve 

seçimlerinin piyasası içinde görev alan canlı bildirimlerdir” (2013). Bu bildirimler, çiçeğin, 

salt, hayvanın arzularından yararlanmak gibi bir sıfatla ya da kazara meydana gelen olay-

larla açıklanamaz. Hem çiçeklerin biçimi, hem de polen taşıyıcıların yargıları ve duyumsal 

sistemleri birbirlerini bir arada evrimleştirmişlerdir. Ve ilk baştaki soruya geri dönecek olur-

sak, bitki köklerinin evriminde buna benzer bir süreç meydana gelmemektedir. 

Aslında tam da bu noktada Deleuze ve Guattari’nin Prum’un görüşlerini çoğaltan, çiçekler 

dışında köklerin de devreye sokulabileceği daha geniş bir ortakevrimsel sanat görüşü ileri 

sürdükleri söylenebilir. Deleuze ve Guattari’ye göre yaşamın sürdürülmesi, yaşamda kal-

maya yönelik her çaba, bir yaratımdır. Ve onlar, kök-sap bitkilerin gücünü, hareket halinde 

bulunmaya, kaçış çizgileri yaratmaya, kapatma aygıtlarına yakalanmamaya yönelik güçlü 

bir imge olarak değerlendirirler. Kök-sap bitkiler, güçlü bitkilerdir.

Prum’un insan-olmayan organizmalarda gördüğü ‘duyumsal deneyim’, ‘bilişsel olarak de-

ğer ve yargıda bulunma’ gibi kapasiteler elbette bildirimde bulunmayı ve iletişimi gerek-

tirmektedir.
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Görsel 1. Kök-sap (Rizom).
Erişim: 22.02.2015, http://www.swsbm.com/MKImages/AnemopsisRT.gif

Öncelikle her organizmanın kendi içindeki metabolik eşgüdümü sağlaması için kul-
landığı hücreler ve dokular arası bir iletişim olmalı. Bitkilerde de hücreler arası geçiş 
bölgelerinde işlev gören çeşitli iyonlar, iletişim faktörleri ve hormonlar, bu göreve 
hizmet ediyor. Daha sonra bitkinin kendi türüyle iletişim içinde olması gerekiyor (en 
belirgin örnek olarak üreme döneminde). Bu evrede de yine hormonlar devreye giri-
yor. Bazı bitkilerde hormonal tetiklenme tamamen mevsimsel günlük güneş ışığı ve 
sıcaklık faktörlerine bağlıyken, bazıları salgıladıkları dış hormonlar ve kokularla aktif 
olarak birbirleriyle haberleşebiliyorlar. Yine özellikle üreme döneminde, tozlaşmala-
rında aracılık görevi gören böcekler gibi başka canlılarla da haberleşmek durumunda-
lar. Bunun için de, çiçek özleri, kokular, çiçek renkleri gibi görsel ve kokusal ağırlıklı 
iletişim sinyalleri kullanıyorlar (Candaş, 2015). 

Bitkilerde haberleşme, bildirimde bulunma, uyarma üzerine bu nitelikleri Margulis, ‘benlik’ 

kavramıyla ilişkilendirmektedir: “Ağaçlar, güve tırtıllarının yapraklarına saldırdığını komşu-

larına duyurmak için “uçucu” maddeler salgılar. İç uyarılara duyarlılık, yani benliğin hisse-

dilmesi, herhalde benliğin kendisi kadar eskidir” (2001, s. 128).

“Bitkisel hayat”, Aristoteles’ten günümüz modern tıbbına kadar hayatın sınır çizgisi olarak 

varsayılmaktadır. Bu sınırda, çorak bir arazide kayaların içerisinden gökyüzüne yürüyen bir 

ot tanesi, bütün zenginliklerin kaynağı ve yaşamda kalma mücadelesinin, tüm yaratımların 

doruk noktasıdır. Bir bitki bedeninden çevreye yürüyen çiçek, Prum’a göre estetik bir bil-

diridir. Bu bildiri, tüm yaratımlarda yer alan, ama henüz yazılmamış bir poetika’ya sahiptir.

3. Hayvanlar

Ulus Baker, “Spinoza ve Aşkın Diyalektiği” adını taşıyan metninde Spinoza’nın algılar ve 

bedensel etkileşimler konusunu ele alırken, bedenimizi ancak başka cisimler tarafından 

etkilendiğinde anlamaya başladığımızı dile getirmektedir (t.y., www.korotonomedya.net). 

Burada her etkilenme bir imaja denk gelmektedir. Okşadığım bir saçın, okuduğum bir şiirin, 

tenimi ısıtan güneşin, kolumu ısıran bir köpeğin bende saklanan imajları Spinoza’ya göre 

etkilenme fikirleridir ve sebeplerin bilgisini vermezler.
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Bir beden, sürekli etkilenmeye açık, neşeden kızaracak ya da kederden kararacak bir turnu-

sol kâğıdı gibidir. İmajlar biriktikçe, aralarında çağrışım kümeleri oluşturmaktadırlar. Baker, 

bu şekliyle zihnimiz ile bedenimiz arasında ortak bir mimarinin varlığını şu örnekle açıkla-

maktadır: “bir sinek ezildiğinde bir köpek ezildiğinden daha az acı duyarım; çünkü köpeğin 

imajı benim kendi vücuduma dair sahip olduğum imaja bir sineğinkinden daha yakındır 

-daha benzerdir (sıcak kanlı, memeli, analık eden, şefkatli, arsız, vesaire...). Bu yüzden bir 

köpeğin çektiği eziyetin (onun kederinin) imajı benim kendi vücudumun eziyet çektiği bir 

hayali imajla bir sineğinkine oranla daha fazla “uzlaşır”... Bir insanınki ise elbette daha da 

fazla...” (t.y., www.korotonomedya.net).

Ulus Baker’e göre Spinoza’nın etkilenme kuramının aşamaları şu şekilde ifade edilebilir: 

“dış cisimlerin bedenimiz üzerindeki etkisi (affectiones), yani bedensel karışımlar; bunların 

bizde korunması (imajlar ve hafıza); bunların bizim eyleme gücümüzü arttırıp azaltmaları 

(sevinçler ve kederler), ve bütün bunlara dair oluşturduğumuz fikirler (idea)...” (t.y., www.

korotonomedya.net).

Spinoza’nın etkilenme fikirleri üzerinde durmamızın sebebi, ‘hayvanlar’a ilişkin, hayvanların 

yapıp ettikleri davranışlara neden bir bitkiden, bir bakteriden ya da bir kristalden daha çok 

etkilenmeye hazır bir mimarimizin varolduğunu açıklayabilmek içindir. Hal böylekyen dahi, 

hayvanlar üzerine yapılmış araştırmalar, onları bilebilmek için değil, insanları bilmek için 

yapılmıştır. “Pavlov, sanılanın aksine, araştırmasını “hayvanlar üzerinde değil, tam da insan-

lar, insan dilinin kökenleri ve temel işaretleşme sistemleri üzerinde yaptığını bizzat kendisi 

söylüyordu: Ağzı sulanan köpekte gerçekleştirdiğimiz aslında bizim olan, bize özgü olan 

şeydir. Köpek için “anlamının” ne olduğu konusunda herhangi bir şey söylemeye kalkışma-

yalım... “Sanki şunu söylemek ister gibi bakıyordu.” Bir hayavana ilişkin olarak söylendiğin-

de bu türden her söz bir klişedir, kötü, yüzeysel edebiyata aittir, tek kelimeyle bir kötülük-

tür. Bir taraftan evcilleştirilmiş bile olsalar hayvanlar için bizim de bir “çevre unsuru”ndan 

başka bir şey olmadığımızı göz ardı etmenin yollarından biridir” (Baker, 1998, s. 7-8).

Hayvanlar için insanların bir çevre unsurundan başka bir şey olmamaları bizleri kritik iki 

noktaya getirir. Bunlardan ilki “çevre unsuru” ile “dünya” arasındaki gerilimden doğar. Uex-

küll, 1930 yılında kaleme aldığı “Die Lebenslehre” (Yaşam Üzerine Çalışma) adını taşıyan 

metninde çevre kavramını iki farklı kavramla açıklar: “Umwelt” ve “Umgebung” (Rohde, 

2007). Umgebung, yalnızca fiziksel ve çevrenin anlam dışı yanını vurgular. Bu tıpkı insanları 

ya da hayvanları inceleyen bir gözlemcinin algı ve ölçümlerinden oluşan bilimsel verile-

rinden oluşmuş bir çevreye benzer. Umwelt ise çevreyi anlam dolu ve öznel bir bakışla 

niteler. Uexküll’e göre umwelt, inşacı ve kendi kendini oluşturan, kuran (autopoiesis) bir 

çizgiye çok yakındır ki hayvanlar böyle bir “çevreye” (umwelt) sahiptirler. Hayvanların du-

yu-devimsel etkileşim ile dünyada yerlerini nasıl kurduklarını Uexküll bu kavramla açıklar. 

Her tür, kendi umwelt’i içerisinde yer alır. Her türün çevresi onun kendi mimari tasarı-

mından (Alm. Baupläne; İng. body plan) oluşur. Kendi dışımızdaki bir canlıyı incelemek ve 

bunun sonucunda kaçınılmaz yanlış bilgimizi (sanki şunu söyler gibi bakıyordu…) daha iyi 
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anlatabilmek için, Uexkull’ün araştırmalarında kullandığı şu üç kavramın aralarındaki ilişkiyi 

gözden geçirmemiz gerekecektir:

1. Erscheinungswelt: Gözlemleyen, inceleyen bir özne için fenomenal dünya

2. Umgebung: Diğer öznelerin gözlemleriyle çevrili, inceleme yapan bir özne için kendi 

fenomenal dünyasının (Erscheinungswelt’in) bir parçası.  

3. Umwelt: Diğer özneler tarafından gözlenen; anlamlı olduğu saptanmış, gözlemlenmiş 

Umgebung’un bir parçası.

Kendi kendini yaşatan (autopoietic) gelenek içerisinde Umgebung, genellikle “çevre” kav-

ramıyla; Umwelt ise “dünya” ile eşdeğer bir anlam taşır. Dünya kavramını diğer özneler 

için Erscheinungswelt anlamında kullanmak Uexküll’e göre bir hatadır. Çünkü yalnızca biz 

gözlemciler için Umwelt ve Erscheinungswelt eşdeğer bir anlam taşır. Başka bir öznenin 

Erscheinungswelt’ine giriş bizler için mümkün değildir. Bizler çalışmalarımızla onun Umge-

bung’unun bize nasıl göründüğünü, onun başka özneleri nasıl etkilediğini yalnızca dolaylı 

yoldan, yeniden inşa ederek bilebiliriz.   

Uexküll’ün, “bizim canlı bir varlığın hareket ettiğini gördüğümüz nesnel mekân olan Um-

gebung’u, hayvanı ilgilendiren ve az ya da çok kapsamlı bir dizi öğeden oluşan, kendisinin 

“anlam taşıyıcısı” ya da “iz taşıyıcı” olarak adlandırdığı Umwelt’i, çevreleyen-dünya’yı birbi-

rinden özenle” (Agamben, 2009, s. 45) ayırması, Baker’in sözünü ettiği “göz ardı edilme”-

nin önüne geçmek için bulduğu bir formüldür. 

“Çevre unsuru”nun bizleri yüzyüze getirdiği ikinci nokta ise insan ve hayvan arasındaki 

titreşimin siyasi boyutudur. Agamben’e göre insan kültüründe “her türlü çatışmaya hükme-

den ve belirleyici olan siyasi çatışma, insanın hayvanlığı ile insanlığı arasındaki çatışmadır” 

(2009, s. 81). 

Şimdi, Spinoza’nın etkilenme kuramından yola çıkarak dış cisimlerin bedenler üzerinde-

ki etkisini, bu karışımları; bunların canlılarda imaj ve hafıza olarak korunmasını; bunların 

eyleme güçlerini sevinçler ve kederler biçiminde arttırıp azaltmalarını ve bütün bunlara 

dair oluşturdukları fikirleri hayvanlar üzerinden ele almaya çalışacağız. Bunu yaparken, bu 

konularda felsefe, siyaset bilim, biyoloji gibi literatürlerde en çok karşımıza çıkan örnekler 

üzerinde duracağız.

Attacus edwardsii  (İmparator ipeğini üreten tırtıl)

Bir Hint eyaleti olan Assam’da larva bırakma aşamasında düşmanlarından (örneğin, kuş-

lar) kurtulmak için kendisini çok farklı biçimlerde koruyan bir tırtıl yaşamaktadır. Kelebek 

araştırmacılarının Attacus Edwardsii adını verdikleri, üstü parlak, altı mat imparator ipeğini 

üreten tırtıldır bu. “Öteki birçok kelebek tırtılı gibi, bu tırtıl da, nemfa dönemi (hareketsizlik 

evresi) geldiğinde, kozanın içinde kelebekleşmeyi bekler. Bu ipekböceği ayrıca gizleyici 

örtü olarak bir de yaprak kullanır” (Ditfurth, 1994a, s. 12).
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Tırtılın bu örtünme işini gerçekleştiriş tarzı, önceden belirlenmiş, belli bir hedefe yö-
nelik amacın büyük ölçüde varlığına işaret eder gibidir. Çünkü yeşil, yaş bir yaprak, bir 
tırtılın onu bükerek koruyucu bir kabuk gibi örtünmesine olanak vermeyecek kadar 
esnek ve dengesizdir. Attacus tırtılı … kalkıp yaprağın sapını ısırır (ama daha önce yap-
rak düşmesin diye onu ipeğiyle dala bir güzel bağlar!). Bu girişimin kaçınılmaz sonu-
cunda yaprak kurumaya başlar. Başka bir deyişle kuruyarak büzülür. Ama kuruyan bir 
yaprak aynı zamanda yuvarlaklaşır da. Birkaç saat sonra ipek böceği, içine girebileceği 
ideal bir yaprak boru elde etmiştir bile. … Buraya kadar bile oldukça şaşırtıcı, hayranlık 

uyandırıcı bir öyküdür bu; üstelik işin daha başında sayılırız (Ditfurth, 1994a, s. 13).

Solmuş bir yaprak elbette tırtılı bir zırh gibi koruyacak, güvenilir bir korunak sunacaktır. An-

cak gene de bu yeterli olmayacak ve araştırmacı ve meraklı bir kuş açısından öteki bütün 

yeşil yapraklar arasında hemen göze çarpmasını da sağlayacaktır. Er ya da geç, kuşlardan 

biri böyle kuru bir yaprağı da inceleyecek, dolayısıyla, tırtıl açısından zamana karşı direnç 

sağlayacak bir başka stratejinin de geliştirilmesi gerekecektir.

… imparator ipeğinin böceği, bu sorunu oldukça zekice, ama etkili bir biçimde çöz-
müştür. … Tırtıl, içine gireceği yapraktan başka, beş altı yaprağın daha sapını ısırarak 
bunları içinde yatacağı o yaprağın yanına yapıştırır. Böylelikle, dalda sarılmış, kuru 
altı-yedi yaprak yan yana sallanıp dururlar. … Kuşun larvayı ilk yoklamada bulma şansı 
1/6’dır. Bu orandaki bir riziko güvencesi, kozasının içinde bilinçsiz ve hareketsiz uyu-
yan kelebek larvasına, hayatta kalma mücadelesinde oldukça büyük bir avantaj sağlar 
(Ditfurth, 1994a, s. 14).

Görsel 2. Archaeoattacus edwardsii, nemfa döneminin bitişi. Erişim: 14.02.2015, 
http://www.gettyimages.ca/detail/photo/birth-of-butterfly-royalty-free-image/119567534

Bütün bu süreç bir canlının hayatta kalabilmek için başvurduğu yollar olarak değerlendi-

rilebilir. Archaeoattacus edwardsii’nin merkezi sinir sisteminin (insan sinir sistemine göre) 

basitliği ve öteki davranışları göz önüne bulundurulduğunda dahi, belli bir amacı tasarlaya-

bildiği ve bu doğrultuda akıl yürütebildiği görülmektedir. “Belli bir amaca ve hedefe yöne-

liklik, gelecekteki olayları tahmin etme, kendi dışındaki canlı türlerinin olası davranışlarını 

ve tepkilerini hesaba katma, akıllılığın belirtileri değillerse nedirler?” (Ditfurth, 1994a, s. 

17).

Bu söylenenlerden … olağanüstü heyecan verici bir sonuç çıkmaktadır: Akıl (zekâ), 
bu dünyaya biz insanlarla birlikte gelmemiştir. Bu sonuç, öyle sanıyorum ki modern 
bilimlerden çıkarabileceğimiz en önemli ilkelerden birini dile getirmektedir. Belli bir 
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amaca ve hedefe ulaşmaya çalışmak, ortam ile uyum sağlamak, öğrenmek, öğrendi-
ğini sınamak, deneyimleri bellekte toplamak, hayal gücünü kullanmak ve yaratıcı bu-
luşlar yapmak; bütün bu beceriler ve yetenekler, … bireysel beyinler ortaya çıkmadan 
önce vardırlar. … Akıl, hayal gücü, tasarlama, amaca yönelme becerisi, evrenin başlan-
gıcından evren ile birlikte varoldukları için, doğa yalnızca hayatı değil, beyni ve bilinci 
yaratabilmiştir. … Hint ipeklisinin tırtılı bize, evrende (Dünyada) bu türden işlemlerin 
en eski beyinlerden daha eski olduğunu kanıtlamaktadır (Ditfurth, 1994a, s. 18-20).

Ixodes ricinus  (Kene)

Kene (Ixodes ricinus), zoolog Uexkull’ün, düşünürler Heidegger, Agamben, Deleuze ve Gu-

attari’nin ortak bir biçimde, üzerinde durdukları bir hayvandır. Bunun en önemli sebebi, 

çok az sayıda duyargası ile yaşama tutkuyla sarılışının saf ve somut bir biçimde görülebil-

mesi ve çevresiyle olan ilişkisinin yaşamının tamamını ifade etmesidir. Yumurtadan yeni 

çıkan bir kenenin bir çift bacağı ve cinsel organı henüz eksik olmasına rağmen soğukkanlı 

hayvanlara hücum edebilecek durumdadır. Çeşitli değişim aşamalarından geçtikten sonra, 

eksik olan organları tamamlanır ve böylelikle sıcakkanlı hayvanları avlamaya yönelebilir. 

“Dişi olanı döllendikten sonra, sekiz ayağıyla, bir dalın en ucuna kadar tırmanır ki yoldan 

geçen küçük memelilerin üstüne doğru yükseklikten atlayabilsin ya da daha büyük hayvan-

ların geçerken kendisine değmesini sağlasın” (Uexküll’den aktaran Agamben, 2009, s. 49).

Bu hayvanın gözleri yoktur ve pusu yerini, derisinin ışığa olan duyarlılığı sayesinde 
bulabilir ancak. Bu sokak haydutu, tamamen kör ve dilsizdir ve avının yaklaştığını 
sadece koku duyusu aracılığıyla algılar. Bütün memelilerin sebum foliküllerinden ya-
yılan büritik asidin kokusu, kenenin yerini terk edip avına doğru atlamasına yönelik bir 
işaret görevi görür. Talih kenenin yüzüne gülerse kene sıcak bir şeyin üstüne düşer 
(o bunu, ısıya duyarlı bir organı sayesinde algılar) ve bu, amacına ulaştığı, sıcakkanlı 
bir hayvan bulduğu anlamına gelir; mümkün mertebe tüysüz bir yer bulmak ve başına 
dek hayvanın derisine girmek üzere artık sadece dokunma duyusuna ihtiyacı kalır. İşte 
şimdi sıcak kanı ağır ağır emebilir (Agamben, 2009, s. 50).

Uexkull, kene üzerine yaptığı incelemelerde bu hayvanın kanın tadını algılamasına yarayan 

bir duyuya sahip olmadığını, 37 derecede her sıvıyı emdiğini tespit etmiştir. Tüm duyarga-

lar ve yaşama ilişkin ne varsa, kan emme (beslenme) üzerine kuruludur. Bu o kadar böyledir 

ki, çiftleşme dahi kan emme sırasında konağın üzerinde gerçekleşir. Çiftleşmeden sonra 

erkek konağı terk ettikten hemen sonra ölür. Dişi kene ise, tam doyuncaya kadar kan em-

meye devam eder, daha sonra uygun bir yerde konağını terk eder ve yumurtlar, yumurtla-

dıktan hemen sonra o da ölür.

Kene örneği bize bütün hayvanlara has çevrenin genel yapısını açıkça gösterir. Ör-
neğini verdiğimiz durumda Umwelt üç ana anlam taşıyıcısına … indirgenir. Bunlar: 1) 
Bütün memelilerin terinde bulunan buritik asidin kokusu; 2) Memelilerin kan ısısına 
denk gelen 37 derecelik ısı; 3) Genellikle tüylü ve kan damarlarına sahip memelile-
re has deri tipidir. Ama kene, bu üç öğeye öyle yoğun ve tutkulu bir ilişkiyle ve ani 
bir biçimde bağlıdır ki, görünüşte çok daha zengin duran ve insanı kendi dünyasına 
bağlayan ilişkilerde bile belki de böylesine kuvvetli bir bağa rastlayamayız. Kene bu 
ilişkidir ve bu ilişki için ve bu ilişkide yaşar ancak (Agamben, 2009, s. 50).
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Kanı doya doya emememiş bir kene için ‘yaşam’ daha henüz yaşanmamıştır. Uexkull, bu 

aşamada bir keneyi kendi laboratuarında on sekiz yıl boyunca hiç beslemeden ve çevre-

sinden tamamen soyutlayarak alıkoymuştur. Bu koşullar altında kene, “doğanın ekonomisi” 

diyebileceğimiz bir durumda kendisini ‘dondurmuştur’. Kene, laboratuarda yıllar boyunca 

hayatını askıya almıştır. 

Ptilonorhynchus nuchalis  (Büyük erkek Çardakkuşu)

Kristalleri, mikroorganizmaları, bitkileri ve hayvanları içine “dâhil” edecek bir sanat tanımı 

ortaya koymak, sanatın günümüzdeki halini dahi tanımlayamayan bizler için çok anlamsız 

bir faaliyet gibi görünebilir. Ama sorunun bizzat kendisi, dâhil edemeyen bir bakış açısında 

sıkışıp kalmamızdan ibaret olabilir. İnsanlar açısından sanat, geç tanımlanmış (18. yüzyıl) 

bir edimdir. İnsanlar bu edimi önceleri ritüellerle, geleneklerle, dinle, savaşla ve daha 

birçok başka şeylerle karıştırdıkları için, bu tanımı yapmakta gecikmiş görünmektedirler. 

Doğada tabii ki hiçbir ‘şey’, bir sanat tanımı yapmaya kalkışmamış, bilakis, bu edimi dolaysız 

bir biçimde ‘yaşamıştır’. 

Daha önce adını anmış olduğumuz Prum’a göre erkek süslemeciliği ile dişi estetik tercih-

leri birlikte evrimleşmişlerdir. Bu görüş daha önce Darwin’in seksüel seçim kuramında da 

belirtilmiştir. Ortakevrim kavramını görünür kılan da bu tür somut ilişkilerdir. Prum, bura-

dan hareket ederek bir sanat tanımı ortaya koyar: “sanat, kendi değerlendirme süreçleri 

içerisinde ortakevrimleşmiş iletişim formlarından oluşmaktadır. … Estetik ortakevrim, ileti-

şimdeki yenilikler ve birbirlerine değer biçme arasında geribildirimlerle ilerleyen bir süreci 

tanımlar. … Ortakevrimsel süreç, estetik öğelerin ve değer biçme özelliklerinin (genetik ve 

/ ya da kültürel mekanizmalar) geribildirimleri ve başarı yüzdeleri uyarınca ilerleyen bir 

süreçtir” (2013, s. 5).

Prum, makalesinde son olarak sanat eleştirmeni Arthur Danto’nun sanata yaklaşımından 

örnekler vermektedir. Danto ‘Sanatdünyası’ (Artworld) kavramını kullanarak bu dünyanın 

sanatçılardan, eleştirmenlerden, küratörlerden, performans sanatçılarından, satıcılardan, 

koleksiyonerlerden ve izleyicilerden oluştuğunu ve tüm bu komünitenin etkileşimleri uya-

rınca, sanatın bir popülasyon olgusu olduğu sonucuna varır. Prum böylece, canlılar dünya-

sındaki popülasyonlar arasında insan popülasyonlarının sadece biri olduğu sonucuna varır.

“Avustralya’da yaşayan çardak kuşlarından erkek bireyin, üreme zamanı yuvasını dişiye be-

ğendirme çabası … dikkat çekicidir. Erkek kuş yuvayı beğendirene kadar … birçok nesne ile 

yuva içi süsleme davranışı göstermektedir” (Öber, 2007, s. 67).

Etolojist ve evrimsel biyolog John A. Endler ise, “Çardakkuşları, sanat ve estetik” adlı ma-

kalesinde (2012, s. 281-283), Çardakkuşlarının yarattıkları çardakların ve bu atmosferin 

bir sanat eseri olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği üzerine bir tartışma yürütür. 

Bu tartışmayı yaratabilmenin tek yolu, sanatın tanımını yapabilmektir. Oysa Endler’e göre 

elimizde böyle bir tanım mevcut değildir ve tüm tanımlar tek tek değerlendirildiğinde, 

sorunludur. O zaman geriye, bu karışıklığı asgariye indirgeyecek ve birçok fikri yakalamaya 



27SANAT YAZILARI 32
DOÇ. MELİH APA

Görsel 3. Çardak. Erişim: 12.02.2015, 
http://www.forumgercek.com/hayvanlar-alemi/76664-dekorator-kus-cardak-kusu-amblyornis.html

çalışacak operasyonel bir tanım yaratmaktır. Endler, ‘görsel sanat’ı diğer canlıların davra-

nışlarına etki etmek için bir birey tarafından yaratılmış dışsal görsel kalıp oluşturmak şek-

linde; ‘sanatsal beceri’yi de, sanat yaratma olanağı şeklinde tanımlamıştır. Endler, bu tanımı 

sayesinde sanat ile geleneksel imlere eşit bir mesafede yaklaşımın mümkün olacağını ve 

diğer canlıların imge yaratma yaklaşımlarını insanlarınkiyle aynı hizada ele alabileceğini 

ileri sürmüştür.

Endler’a göre estetik kavramı da en az sanat kavramı kadar sorunludur. Bu nedenle estetik 

kavramı için de operaysonel bir tanım kurmak gerekecektir. Ona göre Darwin’in ‘seçim’ 

kavramı burada işe yarayabilir. Estetik, genel olarak bir yargıda bulunmayı gerektirir. Yargı-

da bulunmak da farklı sanat objeleri ve bireysel özellikler arasında aktif bir seçimi gerek-

tirir. Bu durum hayvanlar için de geçerlidir. Yargının çeşitliliği sanattaki çeşitliliği kışkırtır.

Endler, yarattığı bu operasyonel tanımlar aracılığıyla Çardakkuşları’nın sanatçı olduklarını 

ve estetik bir duyuma sahip olduklarını ileri sürmektedir: 

Erkekler sanat yaratır, çünkü yaratmış oldukları çardak dişiler tarafından kendi ira-
desiyle görülür, sanatçıyla eşleşmeye kadar davranışlarında değişikliklere yol açar. 
Erkekler estetik bir duyuma sahiptirler, çünkü çardak geometrisini geliştirmek ve sü-
rekli olarak sürdürerek ortaya çıkarmak, dayatılmış perspektifi (forced perspective) ve 
çardağı yaratmak zorundadırlar. Erkek Çardakkuşları ürettikleri sanatın niteliğini başlı 
başına çeşitlendirirler (dayatılmış bir perspektifi geliştirerek ve geometrik kalıplar ara-
sında bağ kurarak).  Erkeklere göre dişilerde çok daha güçlü estetik kanıtlar bulun-
maktadır. Dişiler sanatı ve en iyi sanatı ürettiğini ileri süren erkeği yargılar ve her ikisi 
de yeni nesil üretiminde faydalıdır. Erkeler kendi çalışmalarını yargılayabilirler, ama 
dişiler kesinlikle erkeği yargılar” (2012, s. 281-283).

Scenopoietes dentirostris  (Dişli Gagalı Çardakkuşu)

‘Kompozisyon’, Deleuze ve Guattari için çok yoğun bir anlam taşır. Bu düşünürler için 

kompozisyon, sanatın tek tanımıdır (1993, s. 171). Yapraklar ve toprak zemin; yaprakların 

sararma dereceleri ve toprağın tonu; yaprakların bir araya gelişleriyle yarattıkları öbeğin 

zemin üzerindeki dağılımı, vb. yüzlerce, binlerce bileşik, bir kompozisyonu meydana getirir. 
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Bu düşünürler için her (canlı ya da cansız) bireyin kendi umwelt’i içerisinde, diğer bireylerle 

temasını, ilişkisini, birleşmesini (kontrpuan) niteleyen tek biçim, kompozisyondur. Hint ipek-

lisini üreten tırtılın bir dal üzerinde 5-6 kurumuş yaprakla (kurumanın gücüyle) kurduğu; bir 

kenenin bir ağaca çıkabileceği en yüksek noktayla (ışığın gücü) aşağıdan geçecek memeli-

nin üzerine düşerken kurduğu (yerçekiminin gücü); bir meşe ağacının palamudun gelişme 

gücüyle ve yapraklarının üzerine düşecek damlaların gelişme gücü arasında kurduğu; bir 

tetragonal scalenohedron’un (bakınız, Tablo 2) üzerine, yanına, çaprazına bineceği diğer 

tetragonal scalenohedron kristaliyle (katılaşmanın gücü) kurduğu, aynı kompozisyon düz-

lemidir. “… doğa eğer, her zaman tıpkı sanat gibiyse, bunun nedeni, bütün şıklarda onun şu 

iki yaşayan öğeyi birleştirmesidir: Ev ve evren, … yurtluk ve yurtsuzlaştırma, sonlu melodik 

bileşikler ve sonsuz büyük kompozisyon düzlemi, küçük ve büyük nakarat” (Deleuze ve 

Guattari, 1993, s. 165).    

Scenopoietes dentirostris, Avusturalya’nın yağmurlu ormanlarında yaşayan bu kuş, her 
sabah ağaçtan kopardığı yaprakları aşağı atar, onları, daha solgun olan iç yüzleri top-
rakla kontrast yapsın diye ters çevirir, böylece kendine bir ready-made gibi bir sahne 
kurar ve tam üstünde, bir sarmaşık veya bir dala tüneyip, kendi öz notalarıyla arada 
taklit ettiği başka kuşların notalarından oluşan bir şarkıya başlar, bu arada gagasının 
altındaki tüylerin sarı renkli diplerini de ortaya çıkarmaktadır: bir artist-komple’dir o 
(Deleuze ve Guattari, 1993, s. 164).

Görsel 4. Kompozisyon. Erişim: 09.02.2015, 
http://www.nams.ca/MagiBlog/tag/tooth-billed-bowerbird/

Deleuze ve Guattari’nin bileşiklerin birleşme gücü için kullandıkları ‘kompozisyon’ kavramı 

neyi ifade ediyorsa, Uexkull için her bireyin kendi umwelt’i içerisine kapalı yaşamını diğer 

bireylerle, türlerle birleştiren kavram da, ‘kontrpuan’dır. 

(Uexkull)… Doğanın melodik, çoksesli, kontrpuancıl bir kavranışını geliştirir. Bir kuşun 
şarkısında yalnızca kendi kontrpuan ilişkileri yoktur, ama bu ilişkiler başka türden 
kuşların şarkısıyla da olabilir, ve kuşun kendisi de sanki bir maksimum frekansı dol-
durması söz konusuymuşçasına, bu öteki şarkıları taklit edebilir. Örümcek ağında, ona 
kontrpuan görevi yapan “sineğin çok incelikli bir portresi” vardır. Salyangozun evi olan 
kabuğu, o öldüğünde, yüzmekten çok tutmağa yarayan kuyruğuyla boş kabuğu yaka-
layıp kendi barınağı yapan yengeç için kontrpuan haline gelir. Kene, organik açıdan, 
üstünde durduğu dalın altından geçen herhangi bir memelide kendi kontrpuanını 
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bulacak tarzda yapılanmıştır, tıpkı akan yağmur damlaları altında, kiremitler gibi sıra-
lanmış meşe ağacı yaprakları gibi. Bu erekçi bir kavrayış değil, ama neyin sanata neyin 
doğaya (“doğal teknik”) ait olduğunun artık bilinemediği, melodik bir kavrayıştır: Bir 
melodinin “motif” olarak bir başka melodi içindeki her ortaya çıkışında kontrpuan var-
dır, tıpkı yabanarısıyla aslanağzı arasındaki ilişki gibi. Bu kontrpuan ilişkileri düzlemleri 
birleştirir, duyum bileşkeleri, kitleler oluşturur (Deleuze ve Guattari, 1993, s. 165).

Ulus Baker, müziğin insandan önce de mümkün olduğunu gene Deleuze ve Guattari’nin 

aktardıkları bir zoolojik gözleme dayandırmaktadır (t.y., www.korotonomedya.net). Bu göz-

lem, bazı ötücü kuşların arazilerine giren bir saldırgan ile birlikte karşılıklı ötmeye başladık-

larını, hangisi iyi öterse diğerinin bölgeyi terk etmek zorunda olduğunu göstermektedir: “o 

halde kuş ötüşünde indirgenemez bir “estetik değer” bulmak bir insanbiçimcilik yanılgısı 

değildir. “İyi ötmek” diye bir şey vardır ve bu kuşlar arasında “karşılaştırmalıdır”.

Belli bir amaca ve hedefe ulaşmaya çalışmak, ortam ile uyum sağlamak, öğrenmek, öğren-

diğini sınamak, deneyimleri bellekte toplamak, hayal gücünü kullanmak ve yaratıcı buluş-

lar yapmak; bir bireyi kendi dünyasına bağlayan ilişkilere tutkuyla bağlanmak; bir geometri 

geliştirmek, geometrik kalıplar arasında bağ kurarak onu çeşitlendirmek, yargılamak; bir 

kompozisyon oluşturmak… Bu noktaya kadar hayvanlar üzerine anlatılanlar bunlardır.

Homo sapiens sapiens  (İnsanlar)

Genel olarak ifade edildiği şekliyle hayvanların insan türünden farklı olarak nesne bil-

gisinden çok yordam bilgisiyle hareket ettikleri, bu yüzden de davranışlarının çoğunun 

içgüdüsel olduğu, eleştiri yeteneklerinin olmadığı ileri sürülmektedir (Musgrave, 1997, s. 

117-119). Gerek insan türü, gerekse hayvanlar, tümevarımsal bir akıl yürütme işlemi ger-

çekleştirmektedirler. İnsan türünde bilinç, daha çok seçmeci bir karakterde iş görmekte, 

içindeki hayvanı bir çatışma alanı olarak ilan etmekte ve kendisinde hayvandan kalan son 

parçaları da ‘içgüdü’ olarak değerlendirerek egale etme eğilimindedir. İnsanın içindeki 

hayvanı sistemli bir biçimde ilk gören insanın kendisi değil, bizzat insan yapımı 17. ve 18. 

yüzyıllarda modern iktidar mekanizmaları olmuştur. Michel Foucault, ‘insan’ı çıplak bir hay-

van olarak ilk defa, iktidar mekanizmalarındaki yansımaları sayesinde teşhis edebilmiştir. 

Bu nedenle ‘insan’, Foucault için yalnızca bir kurgudan ibarettir. “İnsan, Batı logosunun 

cisimleşmiş halidir” (Harraway, 2006, s. 56). İktidar sistemleri insan türünü bir ‘nüfus’ ola-

rak ele almakta ve bu nüfusun her türlü hayvani niteliklerini dizginleme kurumlarına sahip 

olmaktadır. Nüfus, tıpkı bir hayvan çiftliğinde yaşananlar gibi, onların üremelerinin kontro-

lünün, çıldırarak ölmelerinin sınırlarının, çok da sağlıklı ve neşeli olmamalarının yollarının 

arandığı planlamayı işaret etmektedir. Modern iktidar mekanizmaları, gerçekten de insanı 

çıplak bir hayvan olarak teşhis edebilen ilk kurumlar olmuşlardır. 

İnsanları hayvanlar karşısında üstün kıldığı düşünülen bilincinin insanların başına neler 

açtığı, onları hiç de mutlu kılmadığı fark edildiği bir sırada ‘bilinç-dışı’ keşfedilmiş, ama bu 

keşif çok kısa bir sürede evcilleştirilerek oidipus kompleksine, ailevi bir ortama hapsedil-

miştir.
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Görsel 5. Homo sapiens sapiens.
Erişim: 11.02.2015, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan

18. yüzyılda Baumgarten tarafından ‘estetik’ kavramıyla ortaya konulmaya çalışılan da, as-

lında akıl ile bir bireyin neler yapabileceği pekâlâ bilinebildiği halde, duygu yoluyla neler 

yapabileceğinin kestirilememesi yüzünden, iktidar mekanizmalarının duyguların akıl kar-

şısında sistemli bir biçimde ‘evcilleştirilmesi” programı olarak okunabilir (Hünler, 1998, s. 

65-66).

Modern öncesi dönemler de göz önünde bulundurulduğunda sanat edimi insan için etra-

fını temizleyerek görebildiği bir edim hiç bir zaman olamamıştır. Ritüellerle, dinle, savaşla 

iç içe geçen bu edim uzun bir mimetik geleneğin ve aristokrat, ayrıcalıklı bir kesimin çıtayı 

yükselten kodlarının ve son olarak modern kuramların ona yüklediği belirsiz anlamlılık ve 

içinin doldurulması gerekmeyen biçim geleneğinin ardından, artık neyin edimi olduğu 

dahi anlamsız haline gelmiş bir faaliyete dönüşmüştür. Dolayısıyla, bugün ‘sanat’ın karşısın-

da olduğunu ifade eden bir birey, bununla, yukarıda ifade edilen geleneklerin etkisi altında 

o’nu ya güçlü bir benzetim, ya ulaşılması güç, kompleks bir yapı ya da içine dalarak içerik 

yüklemek zorunda kalacağı saf bir biçimle ilişkilendirecektir. “İnsan, kendi yarattığı simbo-

lik bir dünyada yaşar: dil, mitos, sanat, din, bilim… bu dünyanın öğeleridir. İnsan doğrudan 

doğruya gerçeklikle yüz yüze gelemez; dilin, mitosların, sanat formlarının, dinlerin ördüğü 

ağın -yarattığı kültürün- aracılığıyla bakar dünyaya” (Kuçuradi, 1997, s. 80). Sonuçta bu 

birey, karşısındaki ‘yapıt’ı insan açısından sürekli ertelenmiş, geç kalmış yanıyla algılamak, 

onu bugün, şimdi yaşadığı, fakat geçmişten gelen bir müzelik nesne olarak deneyimlemek 

zorunda kalacaktır.

İnsan sanatının gecikmiş yapısını bugün ancak çağdaş sanat kuramları aracılığıyla algı-

layabilme olanağına kavuştuk. Güncel sanatın multi disipliner ve refleksif (düşünümsel) 

yapısı sayesinde, sanat edimi ile yaşam arasındaki gerilimi, insan sanatı ile insanın için-

deki hayvanın sanatı arasındaki gerilimde okumak ancak mümkün olabilmiştir. Çağdaş 
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dansın kurucularından biri olarak kabul edilen Nijinski’nin “vücutlar zaten dans eder, 

onlar dans ettiremezsiniz” sözü (Baker, t.y.,  http://www.korotonomedya.net/kor/index.

php?id=21,253,0,0,1,0); Joseph Beuys’un “sosyal organizasyon”, “sosyal plastik” kavramları 

ya da François Châtelet’nin müziğin sürekli evde dinlenen “sesli bir varlık” olmasına karşı 

çıkarak onu bizzat eylemin kendisi olarak tanımlaması (Deleuze ve Guattari, 1980, s. 20) 

ve bunun gibi daha birçok örnekte gömülü anlamı ortaya çıkarmak gerekmektedir. Bü-

tün bu açıklamalarda bir bildirim, bir gösterge üzerinde yaşanan binlerce yıllık kaymalar, 

paralaks hataları, ertelemeler, gecikmeler, gösteren ile gösterilen arasında dağılan taşlar 

ertelenmiş ve gecikmeli bir biçimde tekrar yerlerine oturmaya başlar. Ama bütün bunlar, 

daha önce de belirtildiği üzere, birçok disiplinin arasında kurulan ortaklıklar sayesinde ger-

çekleşmeye başlamıştır. Disiplinler çokluğu içerisinden sanata yaklaştığımızda, onu düşü-

nümsel (refleksif) bir boyuta taşıyabiliyoruz. Bu sayede sanat edimini salt bir yasanın olanak 

verdiği derinlikler içerisinde görme zorunluluğumuz ortadan kalkıyor.

Homo sapiens sapiens’in son 50 bin yılında sanat adına ürettiği ne varsa şu sözlerle özet-

lenebilir, daha fazlasıyla değil…

… Şimdiye dek zafer elde edenlerin hepsi, bugünün efendilerinin bugünün mağlup-
larının vücutları üzerinde yürüdükleri büyük zafer alaylarına katılırlar. Aynı zamanda, 
ganimet de, her zaman olduğu gibi bu zafer alayına aittir. Bu kültürel ürünler olarak 
tanımladığımız şeydir. Tarihsel maddeciliğe inanan kişi ancak mesafe dolu bir bakışla 
bakabilir bu ürünlere. Çünkü ürünleri bütün halinde ele alıp, kökenlerini düşündükçe 
ürküntüye kapılmamak elde değildir. Onları yaratmış olan dehaların çabalarının ve-
rimi değillerdir yalnızca; bu dehaların çağdaşlarına dayatılmış anonim angaryanın da 
sonucudurlar. Aynı zamanda bir barbarlık belgesi olmayan hiçbir kültür belgesi yok-
tur. Ve onları etkilemiş olan bu aynı barbarlık elden ele aktarım süreçlerini de etkiler 
(Benjamin’den akt., Lövy, 2007, s. 59). 

Sonuç

Kafka’nın ‘Dönüşüm’ romanında bir metafor kullanmadığı ısrarla belirtilir. Bunu ilk dile ge-

tiren Deleuze ve Guattari olmuştur (2001, s. 33, 102). “K”, bir hamamböceği ‘gibi’ olmamış-

tır; hamamböceğine ‘dönüşmüştür’. Metamorfoz (dönüşüm) metaforun karşıtıdır. “Burada 

ne gerçek anlam ne de mecazi anlam vardır, yalnızca sözcük yelpazesinde hallerin dağılımı 

vardır. Şey ve diğer şeyler, yalnızca kendilerine ait kaçış çizgisini izleyerek yersizyurtsuzlaş-

mış olan ses ya da sözcüklerin kat ettikleri yoğunluklardır artık” (2001, s. 33). Kafka’nın me-

tin içerisinde gerçekleştirdiği strateji, güncel sanat stratejileriyle çok benzerdir. Bir metni 

‘edebi’ kılan ne varsa vazgeçmek, metne kendi çölünü buldurmak, onu nasılsa öyle, hatta 

bütün yoksulluğu içerisinden var etmek… 

Kafka’nın yazma edimi, kapma aygıtları karşısında kaçış çizgileri bulmasını sağlayan maki-

nesel bir düzeneğe dönüştürme başarısı sayesinde ortak/kolektif bir sanata ulaşır. Nijins-

ki’nin zaten dans eden bedeni, Kafka’nın yazma eylemi için de geçerlidir. Her ikisi de yara-

tım sürecine ‘poz’lar, aşkın içerikler, metaforlar, lirik düzenlemeler eklemek yerine, kendi 

içkin süreçlerinin doğrudan ‘jest’lerini yüklemişlerdir. Örneğin, Kafka açısından yazmak, 
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nişanlısını mektuba boğmak, baba’ya rağmen, kendi olası dünyasında baba’dan kalan boş-

lukları bulmak, Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun bizzat anadilinde, bu dilin ödülle-

rine yakalanmadan kendi minör dilini kurmak, ve bütün bunları yaparken, tüm bu bağlayıcı 

güçlere hiçbir anı, fotoğraf, poz bırakmadan yazma eylemini sürdürebilmek…

Böyle bir yazının sürdürülebilirliği, bozkırda bir kök-sap bitkiyi, ya da bir keneyi yaşama 

bağlayan ‘bitkisel hayat’ sınırında, tüm pozlardan feragat ederek, sıkı bir rejimle mümkün 

olabilecektir. 

Kafka’nın yazı makinesi, Beuys’un heykeldeki pozlar yerine sosyal plastiği devreye soku-

şuyla; Châtelet’in müziği bir eylem olarak algılamasıyla doğrudan ilişkilidir. Modern iktidar 

mekanizmalarının birbirlerini kopyalayıp çoğalarak kapladığı, bir ‘dışarı’nın artık mümkün 

olmadığı bu yaşam içerisinde sanat edimi, insan açısından yalnızca kolektif kurucu projeler 

yaratabildiği ölçüde anlamlı olabilecektir. Foucault’nun insan-sonrası (post-human) bir dö-

nemden sonra geriye neyin kalacağını merak ettiği yer de burada başlamaktadır.
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Öz: 1961’de ilk olarak ABD’de bir dergi adı olarak düşünülen “Fluxus”, 1962’den itibaren 

sanatta yeni anlatım biçimleri arayışında olan Amerikalı, Avrupalı ve Uzakdoğulu sanatçıların 

Fluxus adı altında bir arada performanslar geliştirdikleri ve yayıncılık edimlerine giriştikleri bir 

sanat hareketinin adı olmuştur.

Bu araştırmada Fluxus sanat hareketinin oluşturan düşünsel yönelimler belirtildikten sonra, 

sanatın “eşitleyici ve belirleyici bir güç” olarak bir direniş estetiği ortaya koyabilmesi bağla-

mında, Fluxus’un bazı eylemleri mercek altına alınmaktadır. Fluxus tarihçesi belirtildikten sonra, 

sanatın kanıksanmış üretim modellerinin haricinde, toplumdaki etik rolü üzerine çıkarsamalar 

yapılmaktadır. Çalışma Fluxus’ın 1960’lardan itibaren sanat dünyasındaki genel konumunun 

tespiti ile sonuçlanmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Fluxus, 1960 Sonrası Sanat, Intermedya.

Abstract: “Fluxus” First thought in 1961 as the name of a magazine in USA, has become 

the name of an art movement where American, European and Far Eastern Artists who are in 

search of new forms of expression, developed performances, and delved in publishing from 

1962 and onwards. 

In this research, after the determination of intellectual orientations which formed Fluxus art 

movement, some of the fluxus oriented actions has been inspected in context of putting forth 

a resistance aesthetic for art being a “equalizer and decisive power”. After specifying the 

history of Fluxus, inferences were made on ethical roles on society excluding its accustomed 

production models. This Research is concluded with the determination of the general position 

of Fluxus in the world of art from 1960 to our day.

Keywords: Fluxus, Art after 1960’s, Intermedia.
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Estetik Bir Direniş Hareketi: Fluxus 

1960’ların devrimci sanat hareketlerinden Fluxus’ın temel figürü George Maciunas, 1964 

tarihinde New York’tan grubun Batı Almanya’daki üyelerinden Tomas Schmit’e şunları yaz-

maktaydı: “Fluxus’ın hedefleri sosyaldir (estetik değil). Sovyetler Birliğindeki 1929’un LEF 

grubu ile bağlantılıdır (ideolojik olarak) ve kendisinin [Fluxus’ın] kaygısı şudur: güzel sanat-

ların derece derece tasfiye edilmesi…”1 (Oren, 1993). Bu yaklaşım, dikkat edilirse, güzel 

sanatların tasfiye edilerek, hazır-nesne ile potansiyel yeteneğin, endüstriyel tasarım, ya-

yıncılık, mimari, endüstri, mühendislik, grafik ve baskı gibi alanlara kanalize edilmesidir 

(Home, 1988).2 George Maciunas, bu düşünceleri ile sanat objesinin alınıp satılabilen ve 

böylece birer “meta” haline gelerek, sanatçılara geçim kaynağı olabilen niteliklerini devre 

dışı bırakmayı amaçlamıştır.3

1950’ler ABD’de Soyut Ekspresyonizm Akımı’nın (Abstract Expressionism) ve bunun Av-

rupa’daki Taşizm (Le taschisme ya da L’art Informel) gibi türevlerinin revaçta olduğu bir 

süreçtir ve hakim ideolojiye göre modernist soyut resim, SSCB’deki “Sosyalist Gerçekçilik” 

ve Hitler yönetimi altında geliştirilen Almanya’daki nazist/klasisist yaklaşımların karşısında 

demokratik dünyanın sanatıdır. Amacı ise bu tip “gerçekçilik” temsilerini ortadan kaldır-

maktır. Jackson Pollock’un en tanınmış sanatçısı olduğu Soyut Ekspresyonizm, Clement 

Greenberg gibi sanat eleştirmenleri tarafından oluşturulan kamuoyu içerisinde yer almış, 

etkin olduğu süreç içerisinde akım içerisinde üretilen eserler de kolaylıkla satılarak, kolay-

ca metalaştırılabilmiştir. 

Fakat her “yeninin” eskinin içerisinde filizlenen “minör” bir yapının gelişmesinin izleri bu 

dönem New York’unda da izlenebilmektedir. Çünkü her bir yeni düşüncenin gelişebilmek 

için bir karşı kutba gereksinimi vardır (Anderson, 2002) ve ayrıca Marx’ın tanımını da bu 

noktada hatırlamak gerekmektedir: 

Bu yüzden, insanlık her zaman çözebileceği problemlere el atıyor; çünkü soruna daha 
yakından baktığımızda, her zaman, problemin kendisinin sadece çözümü için gerekli 
maddi koşullar daha önceden varsa veya en azından oluş süreci içindeyse, ortaya 
çıktığını görürüz (Marx, 1970, s. 24).

Öncelikle deneysel kompozitör-müzisyen John Cage’in, New York Sosyal Araştırmalar Yeni 

Okulu’ndaki deneysel kompozisyon dersleri önemlidir, özellikle 1957- 1959 sınıfındaki 

öğrencileri, 1945 sonrası sanat tarihi literatürüne girecek edimlerde bulunacak isimler 

olmuştur. 1956 yılında Al Hansen ve Dick Higgins, New York Audio – Visual Group’u kur-

1 Köşeli parantez içindeki ifade ve çeviri yazara aittir. 
2 Bu açıklamalar, Fluxus’ın Konstrüktivizm ve Bauhaus ile de ilişkilendirilmesinin nedeni olarak görülebilir. Nitekim 
Konstrüktivizm’de de sanatçılar çalışmalarını anın sosyal, ekonomik ve kültürel birer yansıması olarak görmüş ve 
değişime -devrime- öncülük edecek araçlar olarak imlemişlerdir. 
3 Bazı Fluxus kolektif üretimlerinde sanatçı isimlerinin yanındaki küçük harfler Maciunas’ın bu süreçte sanatçılar için 
tasarladığı, sanatçıları temsil eden üretim numaralarıdır. Maciuanas’ın bu tasarımlarının amacı, en sonunda “sanatçı 
isimlerini” kolektif yapı içerisinden çıkarmak ve önemsizleştirmekti. Fluxus içerisinde çoğu sanatçı bu tutumu benim-
semeyip kendi yayınlarını çıkarmayı ya da başka yayıncılarla çalışmayı kesmemiştir.
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muş, bu dönemde California Minimalism’i olarak adlandırılan eğilimin temsilcilerinden 

olan kompozitör-müzisyen La Monte Young, Yoko Ono’nun stüdyosunda 1960- 1961 yıl-

ları arasında performans ve etkinlikler (Chamber Streets Series) düzenlemiştir (Glessing, 

2013). Aynı dönem içerisinde Litvanyalı göçmen bir aileden gelen George Maciunas, diğer 

bir Litvanyalı arkadaşı ile (Almus Salcius) A/G Gallery’i kurup, (Almus/George) ve deney-

sel performanslar ve avangard etkinlikleri desteklerken, La Monte Young’un editörlüğünü 

üstlendiği uluslararası alanda avangard sanatçıların işlerini/metinlerini derleyen An Antho-

logy’nin basımı gündeme gelmiştir, ancak bu yayın 1963 yılında basılabilmiştir (Görsel 1).

Görsel 1. Tony Conrad, 1963, Jack Smith ve Henry Flynt MOMA Boykotunda, 27 Şubat/Jack Smith 
and Henry Flynt picket MOMA, February 27. Erişim: 10.12.2014,

http://www.henryflynt.org/overviews/hfphotos.html

1962’de A/G Galeri’nin kapanması ve kişisel borçlarından dolayı Maciunas’ın Avrupa’ya 

gitmesi ve burada Nam June Paik ile tanışması ile Fluxus festivallerinin ve yayınlarının 

çıkışı yüksek bir ivme kazanmıştır. Nam June Paik vasıtası ile Karl Heinz-Stockhausen, Em-

mett Williams, Mary Bauermeister gibi avangard sanatçılar ile tanışan Maciunas “Fluxus 

Internationale Festsipele Neuster Musik” (Fluxus Uluslararası En Yeni Müzik Festivali) (1962, 

Wiesbaden) festivali ile başlayan ve devam eden konserler organize etmiştir. Bu festivaller 

Avrupa’da “Festum Fluxorum” başlıklı olarak Kopenhag, Paris (1962), Düsseldorf (1963) 

ardından Amsterdam, Lahey ve Nice’te (1963) gerçekleştirilmiştir (Görsel 2).

Son kitlesel sanat akımı olarak görülebilecek olan Fluxus, diğer birçok örnek gibi, daha 

başlangıçta yapılanırken, ayrılmaya başlamıştır. İlk büyük ideolojik ve yöntemsel ayrılığın 

ortaya çıkışı, Maciunas’ın çıkardığı Fluxus-News-Policy Letter adlı derginin 6 Nisan 1963 

tarihli 6.sayısında yaşanmıştır. Dergilerin daha önceki sayıları genelde belirli konserler veya 

projeler hakkında tartışmaları ve önerileri yansıtırken, bu sayı kent yapısı içerisinde propa-

ganda, grev ve gösteriler, sabotaj gibi konuları da içermektedir. Bu dergideki yazılarında 

Maciunas, koku bombaları ve hapşırık tozları kullanarak kentteki kültürel hayatı etkilemek, 
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yalan ihbarlarda bulunmak ve acil servisi arayıp, bunları galalarda galerilere ve müzelere 

yollamak gibi politik eylemleri önermiştir (Clavez, tarih belirtilmemiş) (Görsel 3).

Görsel 2. George Maciunas, 1962. Wiesbaden Fluxus Uluslararası En Yeni Müzik Festivali Afişi/Poster 
for Fluxus Internationale Festsipele Neuster Musik, Ofset Baskı/Offset Printing, 

The Gilbert & Lila Silverman Fluxus Collection. Erişim: 10.12.2014,
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=127650

Bu bildiriye farklı sanatçılardan çeşitli tepkiler gelmiştir. George Brecht, Jackson Mac Low, 

Dick Higgins, Nam June Paik ve Tomas Schmit bu eylem önerilerini eleştiren mektuplar 

yazarken, Jackson Mac Low tarafından oldukça sert eleştirilerde bulunulmuştur. Bu yakla-

şım Fluxus sanatçıları arasında rağbet görmediğinden, Maciunas’ın derginin 1 Mayıs 1963 

tarihli yedinci sayısında geri adım atmıştır. Bu sabotaj görüşlerinin öncüsü olan Henry Flynt 

ise, Maciunas’ın planlarını fazla “artistik” olmakla suçlamış, George Brecht ise sanat-karşıtlı-

ğını da (anti-art) bir şekilde yine “sanat” dairesi içerisine girme stratejisi olarak görmüştür.4

Bu dönemde Fluxhall ve Fluxshop olarak tasarımlanan bir mekan kiralayan Maciunas, per-

formansları bu mekanda düzenlemeyi ve nesne temelli üretimleri burada sergilemeyi ve 

satmayı düşünmüştür. İlk Fluxus konser serisi 11 Nisan – 23 Mayıs 1964 tarihleri arasın-

da düzenlenmiştir ve Fluxhall’deki etkinlik, mekanın iki parçalı olarak düzenlendiği yerde, 

4 Henry Flynt, Amerikalı sanatçıların estetik olarak radikal tutumlar alsalar bile kendilerini “profesyonel sanatçılar” 
olarak tanımlayarak, kariyer yaptıkları tezini ileri sürmektedir. Ayrıca, 1960’ların sanat karşıtlığının (anti-art) “sanat ku-
rumu” içerisinde, yine “sanat olma” durumunu 1993’te sorunsallaştırıldığı görülmektedir (Flynt, 1993). Aynı yaklaşım 
farklı bir yaklaşımla Boris Groys’un yorumlarında da görülmektedir (2014). 
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Görsel 3. George Maciunas, 1963, Fluxus Manifesto. Erişim: 10.12.2014,
http://en.wikipedia.org/wiki/Fluxus

5 Maicunas bu değerleri 1965 bildirisinde formüle etmiştir. George Maciunas, “Fluxus Broadside Manifesto”, Fluxus: 
New York, (t.y) [ykl. 1965], Gilbert and Lila Silvermann Fluxus Koleksiyonu, Manifestonun içeriğinin aktarıldığı kaynak 
için (Bucloch et al, 2004).

Fluxshop içerisinde V Tre dergisinin sayıları ya da A-Yo’nun Finger Box çalışmaları gibi obje-

ler sergilenmesi ve Fluxhall’de performansların düzenlenmesinden oluşmaktadır.

Etkiliklerde eğlencenin unsuru olarak “mizah” vurgusunun ele alınması, ABD’li sanatçılar 

tarafından olumlu bulunurken, Avrupalı sanatçılar bunu eleştirmiştir. Maciunas açısında ise, 

mizahın, iddiasız olması, hiçbir yetenek gerektirmemesi ve materyal değerinin olmaması 

bizzat kendisinin “önemsiz” olduğunu göstermektedir. Bu açıdan da Fluxus için önemsiz ve 

değersiz olan bu eylemlerin nihai yapısı vazgeçilebilirlikleridir.5 

İkinci büyük ayrılık ise, Stockhausen’ın New York’taki “Originale” operasının açılışında ya-

şanmıştır. Henry Flynt ve Tony Conrad, Karl Heinz-Stockhausen’ın Amerika’nın beyaz faşist 

elitizminin destekleyicisi olduğu görüşlerine Maciunas ve yandaşları da katılmaktaydılar 

ve operanın prömiyerini boykot etmişlerdir. Boykotun nedenleri, Stockhasuen’ı yüksek 

kültürün, kültür ve elitizmini sunmak ve onu Yeni Müziğin “Avrupalı Lideri” olarak beyaz 
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faşistlikle suçlamalarıdır. Maciunas, Stockhausen’ı “nasyonalist megalomanyak” olarak de-

ğerlendirmiştir (Smith, 1998). Ben Vautier, George Maciunas, Takako Saito, Ay-O ve Henry 

Flynt konseri protesto eden bir bildiri dağıtmışlardır. Konserde yaşanan bir olay da, Alison 

Knowles, Dick Higgins ve Allan Kaprow’un hem konserde hem de protestoda yer almasıdır. 

Böylece Fluxus içerisinde konsere katılanlar, konseri protesto edenler ve konsere hem 

katılıp hem de protesto edenler olmak üzere üç ayrı yaklaşım ortaya çıkmıştır (Higgins, 

2002) (Görsel 4).

Görsel 4. Stockhausen Konser Boykotu/Stockhausen Concert Boycott, 1964.
Erişim: 10.12.2014, http://legermj.typepad.com/blog/page/11/.

Kolektif ruhun kaybolması ve Maciunas’ın Paik ve Higgins gibi sanatçıları “bireyci” dav-

ranmakla suçlaması ile başlayan süreç devam etmiş, 1962–1964 arası dönemde grubun 

temel figürlerinden olan Dick Higgins, Jackson Mac Low, Tomas Schmit, Nam June Paik, 

Wolf Vostell, Daniel Spoerri ve Emmett Williams gruptan ayrılmışlardır.



41SANAT YAZILARI 32
ÖĞR. GÖR. FIRAT ARAPOĞLU

Tabi bu dönemin tek başat unsuru Fluxus değildir ve Allan Kaprow’un Oluşumları (Hap-

penings), Yeni Dans, Minimalist Heykel, Pop-Art, Asemblaj ve Junk Materials gibi akımlar/

üretim biçimleri genel panoramanın parçalarıdırlar. Zaten “prematüre post-modernizm” 

olarak adlandırılabilecek bu süreçte, üretim biçimlerinin yükseldiği ama sanat akımları-

nın çöktüğü bir döneme girilmiştir. Sanat akımlarının döneminin kapandığı, üst-söylemsel 

retorik belirlenmelerden (Dadaizm, Sürrealizm), bireyselliklerden oluşan bir çoğulculuğa 

açılım yapıldığı bir dönemdir. George Maciunas’ın Fluxus’ı komünizm ile özdeşleştirmesi 

ve geliştirdikleri Somutçuluğun (Concretism) dayanak noktalarını Tarihsel Materyalizm ve 

Sosyalist Realizm olarak görmesi bu sanatçı grubunun dağılmaya başlaması ile sonuçlan-

mıştır. Avrupalı sanatçıların çok daha fazla politika ile angaje olmasından (Joseph Beuys, 

Nam June Paik vb.) ziyade, buna belirli bir mesafede kalan ABD’li sanatçılar (Dick Higgins, 

Alison Knowles) arasında bir klik gözlemlenirken, Maciunas’ın Fluxus’ı sosyo-politik bir çiz-

giye çekme çalışmaları arkadaşlarından çok destek görmemiştir, öte yandan Fluxus’taki 

absürdite kullanımı (Dada miraslı) Avrupa’da bir “déjá-vu” hissi yaratmıştır (Huyssen, 1981) 

ve nihayetinde grup 1964’ler itibarı ile dağılım sürecine girmiştir ve sanatçılar bireysel 

işleri ile daha fazla ilgilenmeye başlamışlardır.

1970’ten itibaren düzenlenen Fluxshow (Douglas Koleji), Fluxsports (New Brunswick), 

Fluxmass (New Jersey), Fluxdivorce (1971), Fluxhalloween (1977), Fluxwedding (1978) 

ve 1978’de Maciunas’ın ölümünden sonra yapılan Fluxfuneral gibi etkinlikler, Fluxus’un 

tarihçesine geçmişlerdir, ama bu etkinliklerde, Fluxus’ın 1963 manifestosunda ileri sü-

rülen politik düşüncelerin etkin olmadığı ve daha estetize bir açıdan ilerleyerek, politik 

hedeflerin tasfiye edildiği görülmektedir. Politik eylemlerinin azalmasına rağmen, Fluxus 

ütopik yapısını asla kaybetmemiştir. Maciunas’ın 1970’lerin ortalarında Virginia Adaları’nda 

bulunan Ginger Adası’nda kurmayı planladığı ütopik koloni satış günü sahibi öldüğü için 

gerçekleşmemiştir. Ölümüne yakın dönemlerde Maciunas, New Marlborough’da bir çiftlik 

içerisinde ütopik bir komün kurmayı tasarlamaktaydı (Home, 1988).

Fluxus önceleri “aksiyon müziğinden” doğmuş, daha sonraları da yayınlar, kitaplar, sanatçı 

kitapları ve performanslar gerçekleştirmiştir. Fakat Fluxus’ın temelinde sanatsal nesnelerin 

üretimi, sergilenmesi ve satışından ziyade; sanat nedir, hangi malzemeden yapılır ve kentte 

ve toplumda sanatın ve sanatçının rolünün ne olması gerekir gibi konuları sorgulaması 

görülmektedir. Bu açıdan Fluxus’ın üretilen sanat işleri ve nesnelerden ziyade, tarihinin 

ve anlamının akışkanlığını anlamak, iletişim ve sosyal yaratıcılık üzerindeki ısrarını incele-

mek gerekmektedir. Bu nitelikler Fluxus’ın hala, sadece biçimsel değişimlere odaklanan 

geleneksel tanımı ile “sanat akımlarının” aksine, sanat dünyasında tartışılabiliyor olmasını 

sağlamaktadır (Friedman, 1998). Ayrıca Fluxus sanat işlerinin anlamlandırılmasını da iz-

leyiciye bırakmaktadır. Bu sanat işi ve izleyici arasında etkileşimli (interactive) bir iletişim 

yaratmaktadır. Bu konular genelinde, Fluxus’ın hem tekil olarak hem de parçası olduğu 

bütün içerisinde ele alınması gerekmektedir. 

Fluxus, sanatlar arasındaki ayrımların ortadan kalktığı, tüm sanatsal üretim biçimlerinin 

“teorik ve pratik” açıdan bir potada eritildiği bir üretim biçiminin öncü hareketlerinin yer 
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aldığı dönemde ortaya çıkmıştır. Bu üretim biçiminin adlandırılmasını Fluxus sanatçıların-

dan Dick Higgins “Intermedia” (ortamlararasılık) olarak belirtmiştir (Higgins, 2001 ve Su-

mich 2007).6 Dick Higgins, Happenings, Fluxus, Performans Sanatı, Görsel Şiir, Somut Şiir, 

Somut Müzik, Kavramsal Müzik gibi 1950’lerin sonlarında ve 1960’ların başlarında gelişen 

ve geleneksel sanat formlarının ve kavramlarının arasındaki sınırları kaldırmaya yönelik 

eylemlerde bulunan sanat hareketlerini nitelendirmek için bu terimi kullanmıştır. Fluxus’un 

çağdaş sanat pratikleri üzerindeki etkilerini ve yasallaşma sürecini çağdaş sanat üretimle-

rinde görebilmek mümkündür. Çağdaş sanat pratiklerinde ses yerleştirmeleri, video yer-

leştirmeler, performans videoları ya da video performanslar, sanatçı kitapları, objeler ve 

videonun aynı ya da farklı işler içerisinde olarak sanatın sunumunda yer alması bienallerde 

ve sergilerde oldukça sık karşılaşılan formlardır. Sanatçılar artık kendilerini herhangi bir 

kategoriye dahil etmek istememekte ve kendilerini ifade edebileceği tüm olası formları 

kullanmaya çalışmaktadır.

John Cage’in düşünsel ve fiziki varlığının yanında, Fluxus üzerinde “düşünsel” açıdan etkili 

olan akımların da belli bir tarihsel yapıyı oluşturdukları belirtilmelidir. Bu akımlar 1960’lar-

da ortaya çıkan biçimleri çeşitli açılardan etkilemişlerdir. Bunlar arasında Mayakovski’nin 

önderliğini yaptığı L.E.F. grubu ve Bauhaus da bulunmaktadır. L.E.F. grubunun Fluxus üze-

rindeki etkisini materyal bakış üzerinden “somutçuluğa” (concretism) uzanan yolu açması 

açısından değerlendirmek gerekmektedir. Bauhaus etkisini, zanaatçı olarak sanatçı (artist 

as craftsman) olarak görmek mümkündür. Bu açıdan George Maciunas William Woods ile 

yaptığı bir röportajda “Bizler Fluxus sanatçısı olarak anılmaktan hoşlanmayız. Biz sadece 

Flux-insanıyız, Flux-işçisiyiz” demektedir7 (Woods ve Maciunas, 1977).

Sanatçılar, yazarlar, film yapımcıları, tasarımcılar, kompozitörler ve şairler uzmanlık alanları 

arasındaki sınırları kaldırmış, araçsallık (media) bağlamında çok çeşitli ve çok yönlü üreti-

mi sağlayan ve böylece çok farklı okumalara izin veren bir üretim biçimi geliştirmişlerdir. 

Fluxus bu noktaları ile beraber 1950’lerin ciddi, katı ve kapalı kültürel ortamına karşı sanat 

dünyasına yeni bir canlılık getirmiştir. Fluxus’da gözlemlenen anlatım yoğunluğu ve can-

lılığı ile birlikte Fluxus sanatçıların yarattıkları ortak dil, sanat dünyasına getirdikleri canlı 

ortam, yarattıkları ortak deneyim ve arzu ufkunu (Higgins, 1991 ve Higgins, 2002) görebil-

mek için bugünün çağdaş pratiklerine kısa bir bakış atmak yeterlidir. 

6 İntermedya terimi ilk kez İngiliz felsefeci ve şair Samual Taylor Coleridge tarafından kullanılmıştır. Coleridge, kavra-
mı sanat ile ilgili olduğu kadar kimya için kullanmıştır. Kullandığı tarihler ise 1812’den 1818’e kadar çeşitli yayınla-
rında farklılaşmaktadır. J. S. Sumich konuyu detaylı olarak incelenmiştir (2007).
7 “We don’t like to [be] called “Fluxus” artist. Just the “fluxman”.
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Öz: Sanat ve sermaye ilişkisi, tarih boyunca paradoksal bir zeminde ilerlemiştir. Sermaye, sanatı 

hem baskılayan hem de var eden bir konumda yer almıştır. Sermayeye hizmet eden sanatçılar, 

ancak 18.yüzyılda özgürlüklerine kavuşmuşlar kendi dillerini oluşturmuşlardır. 20.yy’da yaşa-

nan iki büyük dünya savaşı ve kapitalist sömürü düzeninde sanatçılar kendilerini büyük bir 

çıkmazda bulurlar. 

“Sanatın sonu mu, değil mi” tartışmaları halen sürerken Duchamp’ın ters çevirerek “çeşme” 

adını verdiği pisuar, bütün bir sanatsal algıyı ters yüz etmektedir. Sanatın biricikliğine karşı, seri 

üretim bir nesneyi sanat eseri ilan ederek, aslında müzeyi, sanatın kurumsallaşmasını, resmi 

ideolojiyi, bütün normları reddeden son derece marjinal, son derece radikal bir tepkiyi dile 

getirmektedir. Adorno tarafından geliştirilen kavram “kültür endüstrisi” kültürün bir endüstriye 

dönüştüğünü ve kültür ürünlerinin de meta’lar haline geldiğini açıklarlar. Dada’nın kaybettiği 

ivmeyi Fluxus, Sitüasyonistler gibi avangard devrimci akımlar yeniden canlandırmak isterler. 

Makalede; sanatçının piyasalaşma karşısındaki durumu, irdelenerek direnme odakları sorgu-

lanarak iktidar karşısında eleştirelliğini yitirmeden varoluşunu gerçekleştirme koşulları tartış-

maya açılacaktır.

Anahtar Sözcükler: Sanat Sermaye İlişkisi, Sanatın Direnme Noktaları, Sanat Eleştirisi.  

Abstract: Arts and capital relationship has progressed throughout history in a paradoxical 

ground. Capital, a position which has been involved in art as well as prints. Capital serving art-

ists, but they gained their freedom in the 18th century have created their own language. Artists 

in the two world wars and the capitalist system of exploitation experienced in the 20th century, 

they found themselves in a huge dilemma.
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“The End of Art Does not” debate while still reversing Duchamp’s “Fountain” gave the name of 

the urinal, a whole artistic perception is reversed. Against the uniqueness of art, a work of art by 

declaring an object of mass production, in fact, museum, the institutionalization of art, official 

ideology rejects all norms extremely marginal, it is extremely sorry to bring a radical response. 

The concept developed by Adorno “culture industry” has evolved into an industry culture and 

cultural products have become commodities and is explained. Dada Fluxus lose the momen-

tum, they want to revive the revolutionary avant-garde movements such as the Situationists.

Will be discussed in the article; monetization of artists across the state, the focus of resistance 

against government questioned the existence of conditions to perform without losing its criti-

cism.

Keywords: Art Capital’s Relationship, To Challenge The Points of Art, Art Criticism.
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Giriş

Başlangıcından itibaren sermaye ile sanatın hiç de masum olmayan ancak kapitalizm ile 

birlikte daha da patolojik hale dönüşen ilişkisi bugün tartışılan önemli bir paradoksa işaret 

etmektedir. 

Sermaye mi sanatı desteklemektedir? Yoksa sanat mı sermayeyi desteklemektedir? 

Sermaye olmadan sanat yapılabilir mi? 

Bildiri süresince bu soruların cevaplarına yönelik bir tartışma ortamı yaratılmaya çalışıla-

caktır. Öncelikle sanatın sermaye ile olan ilişkisine tarihsel bir kronolojiden yaklaşmak bu 

gün sermaye-sanat ilişkisini analiz etmek açısından faydalı olacaktır. Daha sonra sanat, 

sermaye ilişkisinin kültür endüstrisi içindeki durumu sorgulanacaktır. Dünya sanat piyasası 

ile Türkiye sanat piyasasının gelişimine yer verilen bölümle birlikte sanatın piyasalaşması 

ve buna karşı gerçekleştirilen protest eylemlerden söz edilerek sanatın bir direnme eylemi 

olup olamayacağı soruları gündeme getirilecektir. Sanatın, estetik-politik bir eylem olması 

durumunda özgürleştirme potansiyeli taşıyıp taşımadığı sorgulanırken, çağdaş sanat pra-

tiklerinin politika ve sermaye ile ilişkisi ve geleceği belirleyebilme potansiyeli ile ilgili so-

rulara vereceği cevaplar tartışmaya açılacaktır. 

Sanat Sermaye İlişkisine Tarihsel Bir Bakış

Sanatın sermaye ile ilişkisi ilk kez “mesenlik” kavramı ile Roma’da M.Ö 70-8 yılları arasında 

yaşamış olan Gaius Maecenas ile ortaya çıkmıştır. 

Mesen sözcüğü Roma İmparatoru Augustus’un danışmanı ve yakın dostu olan Gaius 
Clinus Maecenas’ın adından gelmektedir. Bu kavram birçok dilde bilim ve sanatın 
koruyucusu olarak yerleşmiştir. İtalyanca’da rnaesenatismo, Fransızca’da le mecenat, 
Almanca’da Maezenatentum, İspanyolca’da mecenazgo kelimeleri dört dilde de bilim 
ve sanat koruyucusu alanında bu dillerin sözlüğüne girmiştir (And, 1981, s. 30).

O dönemde sermayeyi temsil eden zengin ve soylu sınıf olan Aristokratlar, sanata ve sanat 

eserine ilgi gösteren bir sınıftır. Aristokratlar arasından bazı kişiler ve aileler sanatçıyı ve 

yaptıkları eserleri koruyan kimselerdir. Bu kimselere “mesen” adı verilmiş, yapılan koruma-

cılığa da “mesenlik” denilmiştir.

Roma İmparatoru Augustus’un özel danışmanı ve yakın dostu olan Maecenas’a İmpa-
rator Augustus, devletin kültür işlerini ve mali sorumluluğunu vermişti. Sanatın sadece 
bir saray süsü olmayıp aynı zamanda toplumsal işlevinin de bilincinde olan Maecenas, 
yetenekli sanatçıları seçip onları topluma tanıtıyordu.”(And, Şenlik, Canak, 1981, s. 
30) Kendisi de yazar olan Maecenas, “yetenek vaad eden” kimseleri maddi yönden 
desteklemiştir. Nitekim ünlü Latin şairleri Horatius’a, kırsal alanda küçük bir çiftlik evi 
vererek sadece şiirle uğraşmasını sağlamış; Propertius”ı kendi evine almış; Vergi’e 
Napoli yakınlarında bir ev vermiştir (Tayanç, 1995, s. 13).

Maecenas’ın yaşadığı dönemde Roma’da sanatçıyı ve sanatı destekleyen ve yüksek 
mevkilerde bulunan Valerius Messaia, Assinius Pollio, Agruppa ve Augustus gibi kim-
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seler de vardı. Fakat bu kimseler Maecenas gibi desteklenmiş oldukları eserlerde yer 
almamışlardır. Çünkü bu kimseler Maecenas gibi imparatorun yakın dostu değillerdi. 
Bu görüşe göre Maecenas desteklediği şairleri Augustus’un izlediği politikayı destek-
lemek için adeta onları “resmi bir basın” gibi kullanmıştı (Okay, 1998, s. 170).

Görsel 1. Gaius Clinus Maecenas’ın büstü, Coole Park, Galway, İrlanda
wikipedia. Erişim: 23.02.2015, http://en.wikipedia.org/wiki/Gaius_Maecenas

Tarihten öğrenilen bu bilgi sanatı destekleyen mesenin öne çıkması için siyasi iktidar ile 

birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Sanat ve sermaye işbirliği o dönemden 

itibaren temellenmeye başlamıştır. 

Antik çağda şairler yüksek sosyal mevkiiyle bağlantılıyken, güzel sanatlarla uğraşan 
ressamlar ve heykeltıraşlar aşağı tabakadan kimseler olarak görülmüşler, adeta unu-
tulmuşlardı; fakat eserleri sayılıyordu. Güzel sanatlarla uğraşan sanatçılar geçimlerini 
sağlamak için eserlerini yaparlarken ellerini sıradan insanlar gibi kullandıkları için 
aristokrasi (soylular) tarafından hor görülmüşlerdir (Gombrich, 1992, s. 52).

Tarih boyunca krallar, aristokratlar ve kilise, sanatçıları ya saraylarına, malikânelerine almış-

lar ya da çeşitli biçimlerde desteklemişlerdir. Mesenliğin ilk örneklerine baktığımız zaman 

haminin, toplum içinden yetenekli veya yetenek vadeden kimseleri bulup, onlara ayni ya 

da nakdi destek sağlayarak himayelerine aldıklarını bunun karşılığında da ısmarlama işler 

yaptırdıklarını biliyoruz. 

Rönesans ile birlikte aristokrasinin yerini burjuvazi’nin almasıyla sanat koruyuculuğu, soylu 

aristokrat ailelerin tekelinden çıkarak zengin burjuvaların himayesine girmiş ve güzel sa-
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natlarda üretim yapan ehiller burjuva sınıfının gözünde saygı ve kabul görmeye başlamıştır. 

Tarihe geçen dünyanın ilk mesenlerinden biri olan İtalyan Medici ailesi burjuva bir ailedir. 

Mediciler aristokrat, soylu değiller. Taşralılar. Apenin Dağları eteğindeki Mugello Va-
disi’nden geliyorlar. Buna rağmen zamanla sadece Floransa’da ve Toskana toprakla-
rında değil, bütün İtalya ve Avrupa üzerinde etkin olacak bir saltanat kuruyorlar. İşte, 
Gombrich’e göre, bu saltanat sanat sayesinde kuruluyor. Mediciler, soylu olmamaları-
nın açığını, modern müzeler ve koleksiyonlar çığırını açan girişimleriyle kapatıyorlar. 
Bütün Avrupa saraylarında ‘sonradan görme’ olarak horlanmalarına rağmen, İspanya, 
Almanya, Avusturya saraylarına nüfuz ediyorlar ve iki Fransız kraliçesi çıkarıyorlar. Bu 
Fransız kraliçelerinden ilki Louvre’un müzeye dönüştürülmesinde, ikincisi de dünya-
daki ilk çağdaş sanat müzesi olan Museé de Luxembourg’un kuruluşunda rol oynuyor 
(Artun, 2007, s. 188).

Mesenliğin kurumsallaşmaya başladığı ilk yer olan İtalya’da ün ve saygınlık kazanmak is-

teyen devlet yöneticileri ve aristokratlar ölümsüz olabilmek için kendi adlarına binalar, 

heykeller ve freskolar yaptırmışlardır. Medici, İtalyancada hekim anlamına gelmesine rağ-

men Medici ailesi, XIV. yüzyılın ikinci yarısından beri bankacılıkla uğraşıyordu. Floransa’nın 

başarılı bankacıları olan Medici’ler, bankacılıktan elde ettikleri gelirlere yeterince sevine-

miyorlardı. Çünkü kilise, tefecilik yasağı koymuştu; Medici’ler de kazançlarının önemli bir 

kısmını hayırseverlik işlerine harcamaya başlamışlardı. Medici’ler, 1434-1471 yılları arasın-

da 663.755 florini çeşitli binaların yapımına, toplum yararı için yapılan işlere ve vergilere 

ödemişlerdi. Yapılan çeşitli eserlere Medici ailesinin arması konulmuş ve bir kısmının üze-

rine de maliyetleri yazılmıştır.

İtalya’da Medici hanedanının kurucusu olan Giovanni di Bicci’nin oğlu olan Cosimo, 
1425 yılında Üçlü Şehitlerin Kutsal Emaneti için bir bronz heykelin yapılması işini 
Ghiberti’ye vermiş ve yapılan kutunun iki yüzüne de Medici ailesinin armasını koydur-
muştur. Platon Akademisi’ni kuran Cosimo, San Marco Manastırı’nı yeniden yaptırdığı 
gibi, mimar Micheiozzo’ya manastıra eklenmek üzere Avrupa’da halka açık ilk kütüp-
hanelerden birisini inşa ettirmiştir. Ayrıca Fisole’deki Badia Manastırı’nı da yaptırmıştır. 
E.H. Gombrich, Cosimo de Medici’nin yaşam tarzının zenginliğini kabul etmeyen kili-
senin ahlaki emirlerine uymadığını, dini yapılar inşa etmekle vicdanını rahatlattığını, 
ne kadar zengin olursa o kadar çok “Tanrının borçlusu” olacağını ve bunu ödemesi 
gerektiğini belirtmektedir. 

Medici’ler, etkili mevkilere geldikleri Avrupa saraylarında, koleksiyon hevesinin ve 
modernliği hazırlayan Rönesans kültürünün yayılmasını sağlıyorlar. Medici hanedanı 
iki kraliçe yanında iki de papa çıkarıyor. Dolayısıyla, bu papalar aracılığıyla da, kilise 
dünyasını ve Vatikan’ı denetimleri altına alıyorlar. Floransa’da Medici egemenliğini 
başlatan Büyük Cosimo’nun 1440’larda inşa ettiği sarayı Palazzo Medici, ilk modern 
Avrupa müzesi sayılır (Artun, 2007, s. 189).

15. yüzyıl İtalyan ve Felemenk sanatının en büyük koleksiyonu Palazzo Medici’de kurulur. 

Tarihçiler Palazzo Medici’yi “Rönesans uygarlığının evi” olarak anarlar. 16. yüzyılda Medici 

koleksiyonları, Galleria degli Uffizi’ye taşınır.
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Görsel 2. Michelozzo di Bartolommeo, Palazzo Medici; Cosimo de’ Medici Sarayı, 1445-1460, Flo-
ransa-İtalya, Encyclopedia Britannica. Erişim: 23.02.2015, http://global.britannica.com/EBchecked/

topic/380038/Michelozzo, http://www.bluffton.edu/~sullivanm/medici/medici.html 

Görsel 3. Cosimo I de’ Medici tarfından Giorgio Vasari’nin tasarımı ile Alfonso Parigi ve Bernardo 
Buontalenti tarafından yapılmıştır, Galleria Degli Uffizi, 1560-1581, Dünyanın en eski sanat galerisi, 

Floransa, İtalya. Erişim: 23.02.2015, http://www.uffizi.com 

Dünyanın en eski ve en ünlü sanat müzelerinden biri olan Galleria Degli Uffizi; Cosimo I de’ 

Medici için 1560 yıllarında Giorgio Vasari tarafından Floransa Sulh yargıçları ofisi olarak 
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Görsel 4. Academia Dell’Arte del Disegno, “Çizim Sanatlar Akademisi”, Floransa , İtalya, Giorgio 
Vasari etkisi altında, Cosimo I de ‘Medici tarafından 13 Ocak 1563 tarihinde kurulmuştur. Erişim: 

23.02.2015, http://www.visual-arts-cork.com/history-of-art/academy-of-art-florence.htm 

tasarlanır. Bundan dolayı isim “uffizi” (“ofisler”) dir. Yapıma Giorgio Vasari’nin dizaynlarına 

göre Alfonso Parigi ve Bernardo Buontalenti tarafından devam edilir ve 1581 yılında ta-

mamlanır.

“Vassari’nin kitabı sayesinde kurduğu Batı estetik kanonu, hala önemli ölçüde ayaktadır. 

Ayrıca Medici koleksiyonlarının küratörüdür veya yeni tabirle ‘sanat yönetmenidir. Sanat 

eğitiminde lonca düzeninden akademiye geçişin başını çeken de Vasari’dir. İlk sanat aka-

demisi olarak kaydedilen Academia Dell’Arte del Disegno 1563’te, zamanın Medici prensi 

I. Cosimo, Michelangelo ve Vasari’nin yönetiminde kurulur” (Artun, 2007, s. 191).

Sanat Sermaye İlişkisi ve Kültür Endüstrisi

Makalenin giriş bölümünde bahsedildiği gibi sanatın sermaye ile ilişkisi Antik Roma’da aris-

tokrasi ile başlamış, Rönesans döneminde ise; burjuva sınıfı ve onlarla işbirliği içinde olan 

prensler tarafından sürdürülmüştür. Böylece Rönesans ile birlikte sanat mesenliği burjuva 

sınıfının güdümünde devam etmiş daha sonra ailelerin kurduğu vakıflara devredilerek ku-

rumsallaşması sağlanmıştır. Sanayi devrimi ile kapitalizmin güdümüne girmiş olan sanat 

hamiliği bugün ise sponsorluk adı altında kültür endüstrisinin tam ortasında yer almaktadır. 

Kapitalizm öncesi dönemde sanat eserlerine baktığımız zaman, sınıfsal konumun kültürel 

alandaki belirleyici gücünü, toplumsal katmanlaşmanın açık sembollerini, net olarak gö-

rebiliriz. 
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Seri üretilen lüks eşyaların ucuzlaması ve onun tamamlayıcısı evrensel dolandırıcı-
lıkla birlikte, sanatın meta niteliğinde bir değişim başlamıştır. Yeni olan şey, sanatın 
metalaşması değildir: bu yeniliğin ilgi çekici yönü, sanatın ne olduğunu günümüzde 
hevesle itiraf etmesi ve kendi özerkliğinden vazgeçip tüketim mallarının arasındaki 
yerini gururla almasıdır (Adorno, 2007, s. 94).

Ancak kültür endüstrisi içinde, sınıfsal farklılıklar, yerini iç içe geçmiş girift bir ilişkiselliğe 

terk eder. Bu nedenle toplumsal katmanlaşmanın gizli kodlarını okumak gün geçtikçe zor-

laşmaktadır. Toplumsal katmanlaşmanın gizli kodlarını çözmek için Marx’ın söylediği gibi 

sermayeyi bir nesne olarak değil, bir tür ilişki olarak ele almak daha doğru bir yaklaşım ola-

caktır. Sermayenin bugün sanat ile ilişkisinde basit bir doğrudanlık yerine girift bir ilişkiler 

ağı vardır ve bu ilişkisellik toplumsal gerçekliği oluşturan çelişkilerin üstünü örtmektedir. 

Ancak bu örtüyü aralamak Marx’ın sözünü ettiği ilişkiselliği deşifre etmeyi, sanatın piyasa-

laşma içindeki gerçek durumu analiz etmeyi sağlayabilir.

Sanat, piyasanın içinde ekonomik sermayede olduğu gibi, birikim, mübadele veya işle-

yişin spesifik kuralları tarafından belirlenmektedir. Sanat, tarih boyunca varlıklı ve güçlü 

bir sınıfın temsiliyeti ve egemenlerin iktidarını güçlendiren bir araç olmuştur. Ezilen sınıf-

ların ve yoksulların sanatın içinde görünür olması ancak 18. yüzyıl aydınlanma çağında 

mümkün olmuştur. Duchamp’ın “çeşme” adını verdiği ters çevrilmiş pisuar akademinin 

bilinen değerlerini ters yüz etmenin sanattaki karşılığıdır. Duchamp, sanatın elitize edil-

mesini, biricikliğini, seri üretim bir nesneyi sanat eseri ilan ederek, aslında müzeyi, sanatın 

kurumsallaşmasını, resmi ideolojiyi, bütün normları reddeden son derece marjinal, son 

derece radikal bir tepkiyi dile getirmiştir. Ancak “çeşme” tüm radikalliğine rağmen kültür 

endüstrisi tarafından müzeye alınarak piyasalaşma çarkının içine alınarak yutulur ve soğu-

rulur. Adorno’nun sözünü ettiği kültür endüstrisinin tuzağına düşerek göstergeye dönüşür 

ve müzeye girer. Adorno, özellikle endüstri ürünlerinin insanları reddettikleri, kaçındıkları 

düzene nasıl yeniden eklemlediğini göstermeye çalışmış ve kapitalist düzende kültür en-

düstrisinin kendisine muhalif olanları bile “marijinallik”, “ötekilik” üzerinden nasıl bünye-

sine alarak onun muhalifliğini nasıl soğurduğunu ve etkisiz hale getirdiğini vurgulamıştır. 

Öte yandan 20. yüzyılın başlarında sanatın hayat ile olan bağlarını kopartan kendinden 

menkul klasik modernist anlayışı; sanatı, topluma yabancılaştırılmış, protest dilini kaybet-

miştir. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra Dada’nın kaybettiği ivmeyi Flux, Sitüasyo-

nistler gibi Avangard hareketler, 1960’larda başlayan bugün 1968 hareketi olarak bilinen 

devrimci ve özgürlükçü hareketler ile yeniden kazanmaya çalışmışlardır. 

Adorno’nun 1944 yılında ortaya attığı “Kültür Endüstrisi” kavramı 1980’lerden itibaren 

herkesin kolaylıkla görebileceği şekilde kültürel hayatın dönüşümünü gözler önüne ser-

miştir. Sanatın nasıl giderek maddi üretim süreçlerine ve onları yöneten düzenin kendisini 

yeniden üretmesinin aracı haline geldiği, aşikar olarak ortadadır.

Özellikle 1980 yılında tüm dünyada başlayan özelleştirme politikaları, medya ve iletişim 

araçlarının da gelişmesiyle birlikte kültürü ve sanatı endüstri ürününe indirgeyerek hızla 
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metalaştırmakta ve nesneleştirmektedir. Günümüzde birçok sanatçı, sanatın kurumsallaş-

ma tuzağından uzaklaşmak bir yana, piyasa çarpıklıklarını görmezden gelerek, piyasaya 

girmeyi ve piyasa içinde eder olmayı bir başarı olarak görmekte, müze, galeri ve müzayede 

gibi kurumlarla işbirliği içinde, devlet ve sermaye çevreleriyle uyumlu olmayı benimse-

mektedirler. 

Galeriler, müzeler, müzayedeler, bienaller ile genç sanatçılar starlaştırılarak piyasaya su-

nulmakta ve onların piyasası üzerinden gerçekleşen emek sömürüsüne ek olarak yaratılan 

parasal döngü sanatçılar arasında kıyasıya bir rekabet oluşturmaktadır.

Küreselleşme sürecinde milyonlarca dolarlık maliyetleriyle dev sanat organizasyonlarının 

bütçelerini sağlayan küresel şirketler, farklı reklam ve pazarlama teknikleri kullanarak sa-

nat üzerinden kendi markalarını ön plana çıkarmaktadırlar. Sanatın metalaşmasına karşı 

mücadele eden pek çok avangardist harekete rağmen, sanat pazarını yönlendiren kapita-

list sermaye, hangi sanatçıların ya da yapıtların ön plana çıkacağını ve dolaşıma sokulaca-

ğını da belirleyebilmektedir. 

Modern zamanın Medici’lerinin yerini bugün Abu Dabi ve Dubai şeyhliklerinin kurucula-

rı olan iki hanedan almıştır. Bu hanedanlardan biri olan El-Falas’lar Abu Dabi’yi, diğeri 

El-Mahdumlar da Dubai’yi kurmaktadırlar. 

Bu şeyhler, Abu Dabi’yi ve Dubai’yi paranın ve sanatın Floransa’dan sonraki en önemli 
merkezi yapmaya kararlı görünmektedirler. Ve bu işe akıl havsala almayacak, bütün 
tarihin en şaşaalı dev projeleriyle koyulmuş bulunmaktadırlar. Bu hiper-projelerle, 
sıfırdan hiper-real bir alem oluşturmak peşindeler Bu projelere göre Dubai teknoloji, 
mimari ve lüksün, Abu Dabi de kültür ve sanatın başkenti olarak tasarlanmaktadır. Abu 
Dabi’de 2018’de bitmesi planlanan 27 km’lik bir alana Saadiyat projesi kurulacaktır. 
Palmiye adası üzerinde oluşturulacak kültür kenti, bir tür çağdaş beylikler veya kapalı 
cemaatler (gated communities) kenti olarak tasarlanmaktadır. Louvre müzesinin için-
deki eserler, 1,3 milyar dolar karşılığında Abu Dabi’ye geliyor (Artun, 2007).

Petrolden elde ettiği sermaye ile kendisini Ortadoğu’nun Medicisi sanan Arap Şeyhlerinin 

yapmak istediği şeyi Adorno üzerinden okuduğumuzda karşımıza şu tespit çıkmaktadır; 

Kültür metalarının alınması sırasında ortaya çıkan ve kullanım değeri diye adlandırıla-
bilecek değer, değişim değeriyle ikame edilirken, keyif almanın yerini görüp haberdar 
olmak, erbap olmanın yerini de prestij düşkünlüğü alır. Tüketici, kurumlarından yaka-
sını kurtaramadığı eğlence endüstrisinin ideolojisi haline gelir. Life ve Times dergile-
rine abone olmak nasıl bir zorunluluksa, Mrs. Miniver’i görmek de bir zorunluluktur 
(Adorno, 2007, s. 96).

Louvre’un gelmesi tabii son derece anlamlı: Modernliği kuran müze, ona son veren bir 
rejim tarafından satın alınıyor. Gerçi Louvre da bir başka rejimin, koleksiyonlarına el 
koyduğu prenslerin yönetiminin sonunu simgeliyordu. Ama bu kez, Louvre’un Avrupa 
prenslerinden aldığını, iki yüzyıl sonra Arap prenslerine iade etmesine tanık oluyoruz. 
Fransız aydınlarının “Louvre Satılık Değildir” diyerek bu olaya karşı ayaklanmaları kar 
etmiyor ve Chirac giderayak imzayı atıyor. Herhalde, bu arada şeyhlerin Fransa’dan al-
dıkları son model 40 airbus uçak ve 10, 4 milyon dolarlık silah karşısında direnemiyor. 
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Bütün bunlar modernliğin sona erdiğini, postmodern dönemle birlikte görünüşün, 
biçimin, şöhretin ve pazarlamanın öne çıktığı yeni dönemin başladığını açıkça göste-
riyor (Artun, 2007, s. 195). 

Görsel 5. Palmiye adası, Palmiye Adaları Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai’ de Basra Körfezi kıyısında 
bulunan yapay takımadalar topluluğudur. The Palm Cumeyra 16 yapraklı ve çevresi hilal biçimli 

kavisli 11 km. uzunluğunda bir dalgakıran ile çevrilidir, 2006. Erişim: 23.02.2015, 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Palmiye_Adalar%C4%B1

Kültür Endüstrisi İçinde Sermaye ile Sanatın Ahlaksız İlişkisi

Tabii bütün bu Abu Dabi ve Dubai fenomeninin, bu serapların, simulacrumun bir de 
öteki gerçek yüzü var. Dubai gerçekten küresel sermayeyi tanımlayan sınırsızlığın, 
vatansızlığın vahası. Hiçbir kayıt, koşul, denetim olmayınca para da buraya akıyor. 
Özellikle de kara para. Dolayısıyla küresel mafya cirit atıyor burada. Böyle olunca 
küresel korporasyonlar, özellikle petrol ve savaş endüstrileri de buraya yığınak yapı-
yor. Başta Birleşik Arap Emirlikler ve Katar olmak üzere Körfez ülkelerinin de çağdaş 
sanata ilgisinin arttığını belirtti: Körfez’de en küçüğü 500 milyon dolara mal olan 20 
kadar müze ve galeriler yapıldı veya yapılıyor. Contemporary İstanbul’a Körfez’den de 
epey ilgi var (Munyar, 2011, s. 7).

İşte, modernliğe ait her türlü sınırın, ölçünün, değerin aşıldığı bu lüks ve ifrat prens-
likleri; bu ‘hiper’, ‘süper’, ‘uç’ (extreme, supreme), ‘yüksek’, ‘post’ yaşamlar, sanatla 
meşruiyet kazanır, yücelir. Bu da kültürün ve sanatın, modernlik döneminde kazandığı 
bütün kamusal mirasının özelleştirildiği bir himaye ağı sayesinde başarılır. Bu ağ Me-
dici’lerin özel himaye şebekesiyle kıyaslanınca çok daha kapsamlı ve karmaşık, ama 
çok daha kusursuzdur. Çünkü şeyhler, Floransa prenslerine göre çok daha sınırsız, 
“dediğim dedik” birer otokrattırlar ve çöldeki her kum zerresi dâhil her şey onların 
malıdır (Artun; 2007, s. 196).

Günümüzde kapitalist sömürü düzenin en önemli aygıtlarından biri olan medya; reklam 

sektörü ile tüm ürünlerin pazarlanıp tüketiciye sunulmasının en önemli yolunu reklam 

sektör ile gerçekleştirir. Adorno’nun deyişiyle reklam; “kültür endüstrisinin yaşam iksiridir 
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Görsel 6. Agnolo Bronzino, 1464, Cosimo di Giovanni de ‘Medici Portresi. 
Erişim: 23.02.2015, http://en.wikipedia.org/wiki/Cosimo_de’_Medici (Solda).

Sağ Taraf; Dubai emiri Şeyh Muhammed bin Reşid el Mahdum. 
Erişim: 23.02.2015, http://www.habera.com/haber/Arap-seyhi-Turkiye-den-cekiliyor/145261 (Sağda).

ve reklamın arkasında, sistemin egemenliği gizlenmektedir; reklam damgası taşımayan her 

şeye ekonomik açıdan su götürür diye bakılmaktadır” (Adorno, 2007, s. 101).

Sanat Fuarlarının, bienallerin, büyük sergilerin büyük sermayeler tarafından himaye edil-

mesi sanat ile sermaye arsındaki netametli ilişkiyi anlamamıza yardım edebilir. Sermayedar, 

sanatı sevdiğinden, sanatın kamusal yararına inandığından ya da sosyal sorumluluk projesi 

olarak gördüğünden dolayı sanatı desteklemiyor. Sanatı desteklemesinin nedeni sanatın 

kendi amacına hizmet etmesindendir. Çünkü sanat, kapitalist sömürü düzenin egemenli-

ğini gizleyen, sermayedarın reklamını yapan, prestijini artıran kültür endüstrisinin bir aracı 

haline gelmiştir. Ali Artun, sermayedarın sanata desteğini şöyle örneklendirir. 

Fuarlar önemli ölçüde dünyanın küresel bankaları tarafından himaye ediliyor. Örneğin 
Miami Basel Fuarı, Türkiye’de yoğun bir sanat bankacılığı kulisi yapan UBS tarafından 
himaye ediliyor. Contemporary İstanbul önce Deutsche Bank, sonra Akbank hima-
yesinde açıldı. Dubai’deki fuarın yarı hissesini de açılır açılmaz buradaki Uluslararası 
Ticaret Merkezi satın alıyor.

…adı bir markaya dönüşmüş olan Gehry, dünyanın en lüks mücevher firmalarından 
Tiffany’ye bir yüzük tasarlıyor. Bu yüzük, Bilbao Guggenheim Müzesi’nin planı biçimin-
de, elmas bir yüzük ve fiyatı 1 milyon dolar. İktisatçı Olav Velthius, çağdaş sanat piya-
sasını incelediği Hayali Ekonomi kitabında artık sanatın metalaşması yerine metanın 
sanatsallaşmasından söz etmenin yerinde olduğunu yazıyor. Büyük paranın kuyruğa 
girdiği fuarlarda, müzayedelerde çağdaş sanata olan talep arttıkça, zaten postmodern 
kültürel politikalar uyarınca modern anlamıyla hiçbir estetik normu kalmayan işler 
iyice popülerleşiyor, iyice endüstrileşiyor. Örneğin küratör Charles Esche, müzenin 
izleyicilerine onlar için iyi olan değil de, onların arzularını karşılayan birşey gibi hitap 
etmesini öneriyor: Yani, “izleyiciler ne istiyorlarsa onu verelim, uğraştırmayalım”. An-
cak bu popülerleşmeye rağmen, çağdaş sanata talep arttıkça fiyatı da giderek yükse-
liyor. Çağdaş Arap prenslerinin örgütlediği bu para ve sanat cennetine daha şimdiden 
dünya akıp duruyor” (Artun, 2007, s. 198).

Ali Artun’nun verdiği çarpıcı örneklerden yola çıkarak, sermayenin kültür endüstrisi için-

deki yerini daha iyi anlayabilmemiz için yine Adorno’ya dönüp, bakmamız gerekiyor. Orta-
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doğudaki Arap Şeyhlerinin neden sanata bu kadar ilgi gösterdiklerini anlamamız açısından 

da bu referans yararlı olacaktır. 

Her şey, yalnızca, başka bir şeye yararlı olup olmaması açısından algılanır; bu başka 
şey ne kadar bulanık görünürse görünsün. Her şey, olduğu şey için değil, değiştirile-
bilir olduğu sürece değerlidir. Sanatın kullanım değeri, diğer bir deyişle sanatın varlığı 
tüketicinin gözünde bir fetiş haline gelir; asıl fetiş, yani sanat yapıtlarına toplumsal 
olarak biçilen ve üstelik düzeyleriyle karıştırılan prestij değerleriyse, sanat yapıtlarının 
tek kullanım değeri, tüketicinin keyif aldığı tek nitelik haline gelir. Sanatın meta nite-
liği, tam olarak kendini gerçekleştirerek dağılır. Sanat bir meta türüdür, yani tüketime 
uygun biçimde hazırlanmış, kayda alınmış, endüstri üretimine uyarlanmış, pazarlana-
bilir ve değiştirilebilir bir üründür. Satılmak için var olan, fakat satılık olmayan bir meta 
türü olan sanal için ticaret bir amaç olmaktan çıkıp tek ilke haline geldiği zaman, 
sanat bütünüyle ikiyüzlü bir biçimde satılamaz olur (Adorno, 2007, s. 97).

Sanatın Piyasalaşmasına Karşı Alternatif Eylemler

Günümüzde sanat, her zamankinden daha fazla sermayeye bağımlı bir hale dönüşmüştür. 

Bugün sanatın piyasalaşmasını eleştirmek üzere yapılan en radikal eleştiriler, kapitalist 

sömürü düzenine karşı politik ve düşünsel tüm karşı çıkışlar, düzen tarafından müze ve 

galerilere konularak etkisiz hale getirilmektedir. Satın alınarak, sergilenerek, piyasanın için-

de dolaşıma sokulan en radikal eleştiri, bağımsız yapılmadığından güçsüz bir muhalifliğe 

dönüşmekte, eleştirelliğini yitirmektedir. Örneğin, sanatın piyasalaşmasını eleştiren Hans 

Haacke’nin çalışmaları, sermaye tarafından satın alınarak işlevsiz bir hale getirilmiştir. 

Görsel 7. Hans Haacke, 1990, Helmsboro Ülke. Fotoğraf: Fred Scruton (© Hans Haacke`nin / VG 
Bild-Kunst). Erişim: 23.02.2015, 

http://www.tate.org.uk/research/publications/tate-papers/lessons-learned 

Sanat üzerinden yapılan en radikal eleştirellik kültür endüstrisi tarafından yutulmakta, bir 

göstergeye dönüştürülmekte ve etkisiz hale getirilmektedir. Postmodern düzen; eklektik 

ve her şeyi kabul eden tutumuyla, katı iktidar mekanizmalarını eritirken, direnme araçlarını 

metalaşmakta, göstergeye dönüştürmektedir. Sanatçı her taraftan kuşatılmış durumdadır. 

Bugün sanat üreten kişi ya da grupların bir kısmı başkaldırı ve isyan bayrağını, müze ve 

galeri gibi alışılmış sanat kurumlarını reddederek, geleneğin dışına çıkmak istemişlerdir. 
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Sanatın kurumsallaştırılamayacağı yerler olan açık kamusal alanları, sokağı, sanatın sunul-

duğu ve paylaşıldığı mekânlar olarak ilan etmişlerdir. 

Sokağa çıkan çağdaş sanatın, politikayla doğrudan ilişkisi, “sanat” ve “gündelik hayat”ı yan 

yana getirmekte, sanat ile hayat arasındaki ayırımı ortadan kaldırmaktadır. Özellikle, açık 

kamusal alanda yapılan sanat pratikleri kamusal alanı manipüle ederek varlık göstermek-

tedirler.

Sanatın metalaşarak bir yatırım aracına dönüşmesi ve çok uluslu sermayeye eklemlenme 

çabası bilgi-iktidarı çerçevesinde ilişkisel estetiğin örgütlenmesi olarak görülmelidir. Bu-

gün sanatta sömürünün güncel hali, üstü örtük bir biçimde işlemektedir. Zorlama, dayatma 

ve baskı olmaksızın piyasa ağları ile işleyen, meşru, rızaya bağlı ve dolaylı yollar söz konu-

sudur. Meşru, rızaya dayanan ve dolaylı yollarla piyasaya tabi olmanın örgütlenmesi, iktidar 

sahibi olanların sanata sponsor olmaları, sosyal sorumluluk üzerinden kabul görürken, ser-

maye otoritesinin meşruiyeti de örtük olarak sağlanmış oluyor. 

Sonuç Yerine

Sanat ve kültür sponsorluğu, mesenlikle başlayan ve antik Roma’ya kadar uzanan bir geç-

mişiyle, tarih boyunca zengin ailelerin, dini güç odaklarının veya devletlerin güç gösterisi 

olarak sürmüştür. Hedef kitlesi üst gelir grubundan olan şirketler, müşterilerine ulaşmak 

için sanatı en önemli iletişim aracı olarak belirlemiş ve bu alanda da birbirleriyle büyük bir 

rekabet içine girmişlerdir. Sanat ve kültüre yatırım yapmak şirketlerin kurumsal kimliğine 

prestij sağlarken aynı zamanda da tanıtımlarını yapmaktadır. 

..Bugün sistem içinde belirleyici olan şey, tüketicinin iplerini elden bırakmama, bir 
an olsun direnişin mümkün olduğunu sezdirmeme gerekliliğidir. Endüstriyel kültürün 
ilkesi, bir yandan tüm tüketici gereksinimlerinin kültür endüstrisi tarafından giderilebi-
leceğini göstermek, öte yandan da bu gereksinimleri insanın hep bir tüketici, sadece 
kültür endüstrisinin bir nesnesi olarak yaşamasını sağlayacak biçimde düzenlemektir. 
Kültür endüstrisi ve onun tüm dalları, gündelik yaşamdan kaçış vaat eder (Adorno, 
2007, s. 75).

Adorno’nun da dikkati çektiği gibi kapitalist sömürü düzeni içinde sermaye için, bütün dün-

ya, tüketilebilir bir deneyim olarak görülmektedir. Kentin tamamı, belirli bir ücret ödeyebi-

len tüketici grupların tüketimine sunulur. Sermayenin küreselleşmesiyle birlikte kentlerin 

pazarlanması başlar. Sanatsal ürünler, büyük sergiler, bianeller, fuarlar gibi uluslararası 

organizasyonlar kentin pazarlanmasına hizmet etmektedir. Kentsel dönüşüm ile planlanan 

aslında o kenti dünya kenti yapma adı altında küresel sermayeye eklemlenmesini sağla-

maktan başka bir şey değildir. Bu nedenle kent, bir mekan olarak festivalizm ile birlikte 

uluslararası festival, fuar ve bienal etkinliklerine imkan sağlayan dev bir sahneye ve gös-

tergeye dönüştürülür. 

Küreselleşme ve sanat ilişkisini sorgularken, piyasalaşma ve rant ilişkisi üzerinden okumak, 

kültür emperyalizmi boyutunu atlamamak yerinde olacaktır. Örneğin dünyanın kültürel 
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kesişim noktası olarak vurgulanan bienaller, festivalizm çerçevesinde ele alındığında hiç 

de masum değillerdir. Öte yandan küreselleşme politikaları altında kentleri yeniden di-

zayn etme “kentsel dönüşüm” ile ortaya çıkan kamusal alanların talan edilmesi ve siyasi 

iktidarın tasarrufunda biçimlendirilmesi birçok aydın ve sanatçıyı rahatsız etmiş, bu durum 

beraberinde bazı sorgulamaları gündeme getirmiştir. “Taksim Gezi Parkı Direnişi” siyasi 

iktidarın yaptığı kentsel ve toplumsal mühendisliğe bir başkaldırı olarak ortaya çıkmıştır. 

Elbette mesele üç beş ağaçtır. Ağaçların ve doğal çevrenin tahrip edilmesiyle sağlıklı ya-

şam alanlarının yok edilmesine, beraberinde geleceğe konan ipoteğin kaldırılması için bir 

direnmedir.

Görsel 8. Taksim Gezi Parkı Direnişi, 1 Haziran 2013 İstanbul. Erişim: 23.02.2015, 
http://www.emek.org.tr/direniste-var-sarkilarimizda-gezi-parki-direnisi 

Duchamp’ın sanat yapıtını kavrama yönlendirmesiyle, sanat, bizatihi sorunsalın kendisi ol-

muştur. Sanat, bizatihi gündelik hayatın içinde ve kavramlar üzerinden okunan sosyal bir 

plastiğe dönüşmüştür. Dadadan beri her şeyin sanat olduğu ironi ve kavram ağırlıklı, ilişki-

sel bir estetik ile karşı karşıyayız.

Gündelik nesneler, gündelik olaylar bir sanat eylemi içine dahil edilebiliyor ya da sanatın 

kendisi olabiliyor. Hayat ile sanat arasındaki ayırım ortadan kalkabiliyor. “Taksim Gezi Parkı 

Direnişi’nde olduğu gibi. Direnişin dili, estetiği, performansları, duvar yazıları, anlık yaratıcı 

eylemleri, grafik yüzü sanatsal biçimler olarak kabul edilse bile en büyük sanat bizatihi 

Gezi direnişinin kendisidir. 

“Hayat sanat olur mu?

Hayat sanatın yerine geçebilir mi? Sanat hayat ile yer değiştirebilir mi?

Hayatta gerçekleşmesi mümkün olmayan rastlantılar, eylemler, düşünceler sanatta vücut 

bulur. Hayatın rutinine, sıradanlığına, karşın sanatın, sıra dışı, heterojen masalsı ve büyülü 

kurguları vardır. Sanat, hayal gücünün, bilinçaltının ve tüm görünmez dünyanın varsıllaştığı 
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Görsel 9. Taksim Gezi Direnişi’nde AKM ön cephesi, 2013, Taksim, İstanbul. Erişim: 23.02.2015, 
http://mimesis-dergi.org/2013/06/ataturk-kultur-merkezi-taksim-istanbul-5-haziran-2013-carsamba

şaşırtıcı bir ambiyans üzerinden konuşur. Bu sefer tersi oldu, hayat sanatın yerini aldı. Çok 

nadiren de olsa hayat ile sanat yer değiştirdi. Hayat sanat oldu, sanat hayat. “Taksim Gezi 

Parkı Direnişi” eylem olarak baştan sona bizatihi kendisi sanat. Kaldı ki Gezi direnişi içinde 

yer alan birçok sanatsal eylem, Gezi eyleminin önüne geçemedi. Gezi’nin şaşırtıcılığı, ola-

ğanüstü ambiyansı, radikalliği içinde yapılan sanat eylemleri minör eylemlilikleriyle Geziye 

eklemlenmekten öteye gidemediler. Gezi sonrası yapılan sanat üretimleri de muhtemelen 

aynı ağırlığın altında ezilecekler” (Bozdağ, 2013).

Evet Pembeye boyanmış dozeri, Duran Adam’ı, gaz maskeli semazeniyle direniş bütün 
gaza ve karşılaştığı şiddete rağmen fazlasıyla estetikti. Moda deyimle sanatın kendisi 
bizzat hayat haline gelmiş, beyaz küp galeriler ve sermaye destekli bienallerden öz-
gürleşmişti. Hatta Gezi’nin yaratıcılığı o kadar baskındı ki, sanatçılar ekstra bir yapıt 
ya da sergi üretmekten özellikle kaçınmışlardı. …Örneğin Duran Adam bir performans 
sanatçısı olarak aynı eylemi bir galeride ya da herhangi bir yerde yapsaydı aynı etkiyi 
verir miydi? Aslında Gezi’nin ortaya çıkardığı estetik ve yaratıcılık günümüzde serma-
yeye eklemlenmiş, ama kendini politik olarak sunmaya çalışan güncel sanatın önemli 
bir açmazına işaret ediyor. Duchamp’ın sıradan bir çiş aracını Mona Lisa kadar önemli 
bir sanat yapıtı yapması gündelik hayat ile yüksek sanat alanı arasındaki makası ka-
patırken; ya da sanatı ortadan kaldırıp hayatı sanat yapmaya evriltirken. Sovyet füti-
ristlerinin 1917 Ekim Devrimi sonrasında yaptıkları gibi devrimci bir refleksle kendini 
iptal edip hayatı olumlamaya çalışırken başımıza daha büyük bir sanat yapıtı olarak 
gündelik hayatın kendisi çıkıvermişti! (Şimşek, 2013).
Sanat ile sermaye arasındaki ilişkiyi ahlaklı hale getirmek mümkün mü?
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Görsel 10. Taksim Gezi Direnişinden bir görünüm, 2013, İstanbul. Erişim: 23.02.2015, 
http://www.sendika.org/2013/07/polis-engeli-asildi-geziye-girildi 

Görsel 11. 29 Kasım 1999, Seattle Protesto Eylemi, Belediye Arşivi, Seattle, ABD. Erişim: 
23.02.2015, http://www.americanlibrariesmagazine.org/aldirect/al-direct-march-11-2009 

Ya da tamamen sermayeden bağımsız sanat yapmak mümkün mü? 

Estetik-politik eylemler özgürleştirici bir potansiyel taşır mı? 

Çağdaş sanat pratiklerinin hayata ait sorulara cevap verebilme potansiyeli nedir? 

“Takim Gezi Parkı Direnişi” gibi açık kamusal alanda yapılan geniş kitlesel direnme eylem-

lerinin sanat ile ilişkisi ve yaptırım gücü nedir? 

Bu sorular üzerinden sanatın piyasalaşmasını ve sermaye ile ilişkisini, kültür endüstrisi için-

deki yerini tartışmak, günümüz sanatının paradokslarını oluşturmaktadır. Sermaye sanat 

ilişkisini sorgulamak, analizler yapmak, sanatın piyasalaşmasına karşı çıkanlar için yeni yak-

laşımların ve mücadele biçimlerinin önünü açacaktır. 
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Kapitalist sömürü düzeninin, kültür endüstrisi ağı ile her tarafımızı kuşatmış olabilir. Sanatın 

sermaye ile patolojik ilişkisi, nedametli ilişkisi bir çıkmaz bir yol, bir paradoks gibi görünse 

de mücadele yolları her zaman vardır. Çünkü diyalektiğe göre her durum kendi karşıtını 

yaratır. Bu karşıtlık ise; kapitalist sömürü ve saldırı karşısında, eleştirel teoriyi temel alarak, 

sermayenin kültür endüstrisi oyununu bozmak için mücadele etmektir. Mücadele olarak 

azınlık bir grup aydın ve sanatçının yaptığı direnme ve karşı koyuş eylemlerini ve alternatif 

sanat yapma biçimlerini görmekteyiz. Sanat alanında bir çok aktiviteler yapılmakta, kültür 

endüstrisinin oyunlarını açıklayıcı, deşifre edici etkinlikler, karşı eylemler ve üretimler top-

lumu bilinçlendirmek ve uyandırmak anlamında geleceğe dönük umut vaadetmektedir. 

Özellikle 1999’daki Seattle ayaklanmasından İstanbul Gezi Parkı direnişine uzanan süreç 

umudumuzu canlı tutan ve içinde birçok radikal değişimi ve dönüşümü barındıran potansi-

yeller olarak geleceğe umutla bakmamıza önemli dayanaklar oluşturmaktadır.
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Öz: Yazma becerisi, kişinin günlük yaşamında gereksinim duyduğu ve sahip olduğu bir yetidir. 

Kişi, kendini ifade edebilmede, sözlerini yazılı bir ortama aktarabilmede söz konusu bu be-

ceriden faydalanır. Yazma becerisini geliştirilmesi, kişinin ilköğretim döneminden başlayarak 

edindiği aşamalı bir eğitim sürecinin sonucunda oluşturulur. Düzgün cümle kurabilmek, doğru 

sözcüklerle metni oluşturabilmek ve kendini istediği şekilde, doğru cümlelerle ifade edebilmek 

söz konusu sürecin verimli geçmesiyle ilgilidir. Bu makale kapsamında, kişinin yazma becerisi-

nin güzel bir biçimde kâğıda yansıtılmasını içeren güzel yazı yazma eğitiminden söz edilmekte, 

yazı eğitimi dersi kapsamında uygulanan yazma becerisini geliştirme sürecine yer verilmekte 

ve yazı örnek uygulamaları değerlendirilmektedir. Öğretim değerlendirme süreci kapsamında, 

elde edilen öğrencilerden alınan kaynaklar ilk ve son yazı örnekleri çerçevesinde karşılaştırıl-

makta, yazı eğitiminin verimliliği ve niteliği sorgulanmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Yazı, Yazma Becerisi, Yazı Dersi, Güzel Yazı, El Yazısı.

Abstract: Writing skill is an ability which a person needs and possesses in daily life. The 

person benefits from this skill while expressing oneself and transferring words to a written 

media. Developing the writing skill can be acquired as a result of a gradual educational 

process starting from the elementary period. Forming proper sentences, creating text with 

correct words and expressing self in the intended way with correct sentences are related 

to the productivity of the aforementioned process. In the scope of this article, the education 

of calligraphy which includes the reflection of one’s writing on the paper in a fine way is 

mentioned, the process of developing writing skill applied within the writing education lesson 
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is included and writing sample applications are evaluated. In the scope of teaching evaluation 

process, sources which are taken from students are compared within the frame of the first and 

last writing samples, efficiency and quality of the writing education is also questioned.

Keywords: Writing, Writing Skills, Writing Lesson, Fine Writing, Handwriting.
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Giriş

Geçmişten günümüze göstergeler, resimlemeler/betimlemeler, işaretler ve simgeler gibi 

mesaj iletmede birçok yol kullanılmıştır. İnsanlar, hislerini, düşündüklerini ifade edebilme-

de simgesel bir dizge geliştirmiş, bu sistem parçada harflerden, bütünde kelimelerden/

cümlelerden oluşan kültürel bir değer olan yazı olarak nitelenmiştir. Georges Jean, yazının 

tarihini, “uzun, yavaş ve karmaşık bir tarih” olarak nitelendirmekte ve “insanlığın tarihine 

karışan, kimi sayfaları bugün hala eksik olan tutku dolu bir roman” olarak tanımlamaktadır 

(2004, s. 12). Yazı, yazma eyleminin sonucunda elde edilen bir ürün olarak tanımlanabilir. 

Yazı, “dile dayalı iletişimin görsel bir dışavurumu”, “insanın toplumsal gelişiminin en temel 

göstergesi ve sonucu” olarak tanımlanmaktadır (Sarıkavak, 2014, s. 2). İnsanlık tarihine 

ışık tutan yanı ile tarihin ve kültür tarihin başlangıcının yazının keşfi ile başladığı ifade 

edilmektedir. Yazma eylemi üzerine birçok tanımlamalar yapılmış, yazma ve yazma becerisi 

söz konusu tanımlamalarda kullanılan terim olmuştur. Sever’e göre yazmak “…duydukları-

mızı, düşündüklerimizi, tasarladıklarımızı, görüp yaşadıklarımızı yazı ile aktarma eylemidir”. 

(2004, s. 24). İnsanoğlu, iletişim kurarken el yazısı kullanımı ile kendini ifade etmekte, 

estetik beğeni ve beceri düzeyinin yansıdığı kişisel el yazısı ile dilini yazılı olarak yansıta-

bilmektedir. Yazma eylemi, kişinin yazma gereçleri aracılığıyla yazı karakterleri kullanılarak 

gerçekleştirilir. Bu durumda, yazma becerisinin öncelikle yazı karakterlerinin öğrenilmesiy-

le kazanılacağı söylenebilir. Doğru, akıcı, okunur ve düzgün yazabilmek ise, yazı eğitimini 

bir sonucudur. Böylelikle belirli yaş üzerindeki kişilerin, söz konusu yazı ögelerini öğrendiği 

varsayılarak, etkili ve sürekli bir eğitimle güzel yazı yazma becerisinin geliştirilebileceği 

düşünülmektedir. Araştırma, kişilerin güzel yazı yazabilme becerilerini geliştirmek amacıyla 

uygulanan bir çalışmanın sonucunu içermektedir.

İnsan, çevresiyle iletişim kuran, aklını kullanabilen, kendisine sosyal bir çevre oluşturan 

ve diğer insanlarla bir arada yaşayabilen bir varlıktır. Birlikte/bir arada yaşama kavramı, 

çevresi ile sağlıklı iletişim kurabilen insanlar için çok sayıda öğrenilmiş davranış kalıplarını 

barındırması ile mümkün olmaktadır. Günlük yaşamda, sürekli olarak insanlarla karşılaşan 

birey, yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmek için insanlarla iş yapma, konuşma, haber-

leşme vb. farklı iletişim yolları ile anlaşma durumundadır. Böylelikle karşısına iletişimin 

temel kavramı olan yazma ihtiyacı çıkar. Yeni iletişim teknolojileri, sayısal ortama geçiş, 

elektronik iletişim yollarının yaygın kullanımı ve klavyeye bağlılık, insanoğlunun güzel yazı 

becerisini zayıflatmaktadır: Kullanılmayan uzuvların yok olması gibi. Bu nedenle az kul-

lanılan yazma eylemi, yeterli uygulama gerçekleştiremediği için gelişememektedir. Elle 

yazı yazmaya daha az ihtiyacın olduğu bir ortamda, bu durumun ortak bir problem olarak 

nitelendirilmesi, bireysel farklılığı azalttığı için tercih edilmemektedir. Bu aşamada eğitimin 

ve öğretimin gerekliliği açığa çıkmaktadır. Eğitimi toplumsal bir olgu, düzenleme olarak 

tanımlayan ve toplumu sosyal bir sistem içerisinde tutan Prof. Dr. Mustafa Aydın, eğitimi de 

bu sosyal sistemin alt sistemi olarak saymaktadır (2014, s. 67). Kültürün bireyleri kontrol et-

tiği ve toplumun amaçları doğrultusunda biçimlendirdiği bir süreç olan eğitim (2014, s. 8), 

bu açıdan öğretim yöntemlerinden “faaliyetin amacına uygun bir çözüm sunan değerlen-
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dirme yöntemi” ile amaca ulaşmayı kolaylaştırıcı bir eğitim süreci önermektedir. Öğretimin 

niteliğini arttırmak için öğretim kuramlarını kullanan bir bilgi tasarımı olan öğretim tasarımı 

(Fer, 2011, s. 13), öğrenenin düzeyini ve becerisi geliştirmek amacıyla uygun yöntemlerin 

belirlendiği ve en doğru yolun bulunması ve kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Yazı 

yazma eylemi de bu aşamada en uygun yöntemin seçilerek ve en doğru yolun kullanılarak 

geliştirilebilecek bir eğitim sürecini gereksinmektedir. Nitelikli bir eğitim süreci ile yazı 

yazma becerisi bireysel farklılıklara göre de şekillenerek değişme ve gelişme içeren bir 

dönemi kapsar. 

Yazılı anlatım becerileri, kişiden kişiye göre farklılaşmaktadır. Yazma becerisi, geliştirile-

bilen bir eylemdir. Hem biçimsel hem anlamsal yönden yazma becerisinin geliştirilme-

si, etkili bir öğrenme sürecinin yaşanmasıyla ilgilidir. Okuma yazmanın öğrenildiği ilkokul 

çağlarından bu yana gelişen ve kendini ifade edebilen birey, yaşamsal faaliyetlerini yerine 

getirme amacıyla öncelikle bilgiyi öğrenmekte, sonrasında ise geliştirerek yaşamının içine 

aktarabilmektedir. Zamanla, akıcı konuşabilme ve yazabilme becerisi kazanmakta, cümle, 

paragraf ve metin düzeyinde zihinsel yapılandırma ve konumlandırma/ilişkilendirme yapa-

bildiği yazma eğitimini tamamlamaktadır. Amacı okunmak olan yazının, biçimsel bütünlüğü 

ve okunurluğu, bu makalenin temel sorunsalıdır. Bireysel farklılık, bu süreçte değerlendir-

me yöntemlerinde dikkat edilen ayrıntıdır. 

Değerlendirme Yöntemi

Bu makale kapsamında nitel bir analiz ile değerlendirilen/incelenen yazı dersi eğitiminin 

öğrenci üzerindeki başarı oranı değerlendirilmektedir. Dersin amacı doğrultusunda öğren-

cilerin hazır bulunuşluk durumlarının tespiti yapılmaktadır. Bu tespit, bir metnin kâğıt üzeri-

ne el yazılarıyla aktarılmasını içermektedir. Dersin başında öğrencilere Atatürk’ün Gençliğe 

Hitabesinin yazılı olduğu kâğıtlar dağıtılmış, bu metni bakarak başka bir kâğıda el yazılarıyla 

yazmaları istenmiştir. Bu aşamada öğrencilerin şimdiye kadar sahip oldukları yazma be-

cerilerini ortaya koymaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamında kazanacakları beceriyi ve 

gelişmeyi göz önüne sermek amacıyla dönem başında bu uygulama yapılmaktadır. Hazır 

bulunuşluk, kişinin yeni bir öğrenme deneyimi kazanmadan önce sahip olduğu beceri, 

yeni öğrenmeye hazır olma durumu ve ön koşul olarak tanımlanabilir. Bireyin zihnen yeni 

öğrenmeye hazır olduğu, olgunlaşma ve öğrenme sonucu belirli eylemleri / davranışları 

yapmaya hazır hale gelmesi (Fer, 2011, s. 167) anlamına da gelen hazır bulunuşluk duru-

mu, bireyin sahip olduğu özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda gelişim 

süreci içerisinde değerlendirilebilen bir aşamadır. Bireyin, o ana kadar öğrenmiş olduğu 

bilgileri, yetenekleri ve tutumları kapsayan bu süre, öğrenme sürecinin verimliliğini değer-

lendirme açısından önemlidir. 

Yazma Süreci ve Kapsamı

Yazı eğitimi sürecinde eğitimciler öğrencilere yazı yazarken doğru oturuş biçimi, kalemin 

elde tutuş şekli, kalemin (yazma aracının) tutuş açısı, yazı araç ve gereçlerinin tanımı ve 
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doğru kullanımı, harfin geometrisinin doğru öğretilip aktarılması bağlamında bilgiyi pratik 

uygulamalar eşliğinde aktarır. Güzel bir yazının oluşabilmesi yazının okunurluğuna, harfin 

anatomisinin (yatay vurgu, eğmeç, çapraz ve eğri vurgu, kuyruk, harfin kapalı alanı, kulak, 

gövde, omuz, bağlantı, döngü, tırnak, üst ve alt uzantı yükseklikleri ve harf yükseklikleri vb. 

biçimsel özelliklerin) doğru aktarımına, düzenli bir örüntü oluşturulmasına ve yazının ritmik 

ve akıcı görünümlü olmasına bağlanmaktadır. Her yazı karakterinin harf yapısı ve yazılış 

yönü birbirinden farklılık göstermektedir. Öyle ki yazı karakterlerinin birbirlerinden farklı 

görünüme sahip olmaları, ayırt edici yapısal özelliklere, biçimsel farklılıklara ve geometrik 

nitelikle sahip olmalarından kaynaklanır. Örneğin, Garamond yazı karakterinin Futura ya 

da Helvetica yazı karakterlerinden farklı olması, biçimsel yönden tırnaklı ve tırnaksız olma 

özellikleri, tarihsel oluşum süreçleri, harf yapılarının genişlikleri (bir kare içerisinde harfin 

kapladığı oranın farklılığı), yükseklik ölçülerinin ve harf arası boşlukların oransal değiş-

kenlikleri açısından farklılık gösterir. Bir yönden de yazının kâğıt üzerindeki yerleşimi ve 

boşluk kullanımının tasarlanarak oluşturulması, yazının nitelikli görünümüne katkı sağlayan 

özelliklerdendir. 

Yazı yazma sürecinden söz etmek gerekirse, 

Yazı yazma araç ve gereçlerin tanınması, kullanım özelliklerinin bilinmesi ve söz konu-

su özelliklere göre gereçlerin kullanış şekilleri ve kale tutma açılarının bilinmesi (geniş 

yazı ve araştırmalar için kullanılan grafit çubuğunun ve eskiz çizim ve gölgelemeler 

için kullanılan kömür kaleminin, yazı ve çizimlerde kullanılan en hassas gereç olan 

Grafos’un kullanılması, yazı yazarken kullanılan kalemin tutuş şeklinin bilinmesi vb.) 

(Shaw, 1994, s. 10), 

Yazı karakterleri, insan vücudunun her parçasının farklı isimleri olması gibi, farklı terim 

çeşitliliği aracılığıyla tanımlanan çeşitli özelliklere ve yapılara sahiptir (Ambrose & Har-

ris, 2011, s. 57). Harfler arasındaki uzaklık (espas) düzenlemeleri ve yazı anatomisinin 

sağlamlığı, harflerin dizilişindeki düzen ve yazının keskinliği (her yazı karakterinin kendi 

içerisinde bir yükseklik ve genişliğinin bulunması, harfler arasındaki uzaklığın harf ya-

pısına göre gövde boşluklarının gerektirdiği ölçüde düzenlenmesi -en iyi harf aralığı 

düzenlemesinin, harfleri aynı uzaklığa göre konumlandırmak yerine, yazıya uzaktan 

bakılarak harf yapısına göre yapıldığı- (Thomson, 2003, s. 34), güzel bir yazı yazarken 

bu aralıkların göz ile yapılması vb.) (Shaw, 1994, s. 14),

Pratik, teori ve tarihin iç içe kullanılması, yazı tarihi ve teorisinin pratiği destekleyici bir 

rol oynaması ve bu nedenle yazı tarihini içeren teorik bilgiden sonra pratik uygulama-

lara geçilmesi (Shaw, 2004, s. 10). 

Yazının kâğıt üzerindeki yerleşiminin planlanması, sayfa düzenlemesi, kenar boşlukları 

ve satır aralıklarının harf yapılarına göre ayarlanması, 

Sıradan bir yazıdan ayırt edici bir kalite/nitelik yaratan yazıda ritmin oluşturulması 

(Thomson, 2003, s. 35),
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Okunabilirlik (legibility), akıcılık, taslak (layout) ve tasarım, düzenleme ve kılavuz çizgi-

leri (grids), yazı yazma sürecinde dikkat edilmesi gereken özelliklerdir. 

T. Fikret Uçar’da temel yazım ve tipografi kurallarını; boşlukların düzenlenmesi (harf ve 

satır arası boşlukların düzenlenmesi), metin düzenleme biçimleri, büyük ve küçük harflerin 

işlevsel kullanımları, noktalama işaretlerinin kullanılması ve harf boşluklarının düzenlen-

mesi (her bir harfin sonraki ve önceki harf ile ilişkisinin düzenlenmesi) şeklinde sıralamak-

tadır (2004, s. 126-132). Bu özelliklerden hareketle, yazı eğitiminin öğrencilerin yazma 

becerilerinin üzerindeki etkilerinin incelemek ve değerlendirmek amacıyla bir uygulama 

gerçekleştirilmiştir. 

Uygulama Süreci

Aynı yaş aralığında, aynı sınıfta okuyan, yazı ve kaligrafi eğitimi almamış Sınıf Öğretmenliği 

Bölümü ikinci sınıf ve Grafik Bölümü ikinci sınıf öğrencileri üzerinde bir uygulama1 gerçek-

leştirilmiştir. Okunma amacı taşıyan ve tasarlanmış grafik ürünlerde kullanılarak tasarımın 

bir parçası olan yazı, özellikle Grafik Bölümü öğrencileri tarafından bilinçli olarak doğru 

kullanılması gereken bir tasarım ögesidir. Okunurluğunun en üst düzeyde tutularak öğren-

ciye / tasarımcıya tasarımlarda kullanabilme becerisinin kazandırılmasının amaç edinildiği 

Yazı Dersi, bir yandan da öğrencilerin günlük yaşamlarında kullandıkları el yazılarının anla-

şılır bir şekilde okunaklı olmasını sağlama amacı taşımaktadır. Bu bağlamda, gerek tasarım 

öğrencileri olan Grafik Bölümü, gerek Sınıf Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden alınan 

yazı örnekleri bu makale kapsamında değerlendirilmektedir. Uygulamada esas nokta, İl-

köğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinin Güzel Yazı Teknikleri 

adlı dersinin, okuma yazmayı bilmeyen öğrencilere bu becerileri öğretecek öğretmenlerin 

yazma becerilerini geliştirebilmelerini sağlayan bir ders olarak müfredatta yer almasının 

gerekliliğidir. Keza, dersi verecek eğitimcinin yazı eğitimi almış, estetik beğeni düzeyi yük-

sek, yazma becerisi gelişmiş ve yazı tarihi, kültürü / güzel yazıya dair kuramsal alt yapıya 

sahip, güzel sanatlar eğitimi almış ve tasarım disiplini edinmiş bir sanatçı-akademisyen 

olması gerektiği düşünülmektedir. Araştırmaya dayalı bir yazı geliştirilmediği düşünülen 

ilk okuma yazma eğitimi, okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin yaratıcı kimliklerini ve 

güzel yazı yazma becerilerine alt yapı kaynağı oluşturmadığı düşüncesiyle engel olduğu 

söylenebilir. İlkokul çağında edinilen bilgi ve sağlam altyapı, kişinin ileriki yaşlarında sosyal 

çevresine ve yaşantısına yansıyacağı gibi yazı yazma yeteneğini de yönlendirecektir. Öyle 

ki, okuma yazmayı / yazı yazmayı bilmeyen bir öğrenciye yazı yazmayı öğretmek zor ve 

önemli bir görevdir. Yanlış ve eksik öğretilen bilgiler, kişinin değiştirmekte zorlandığı alış-

kanlıkları gibi kişide yerleşmiş bir kalıp olarak yer bulmaktadır. Bu nedenle, bilgiyi doğru 

ve güncel kaynaklardan yetkin kişilerce aktarmak, bu araştırma makalesinin oturduğu ana 

hatlardan biridir. 

1 Uygulamanın birinci ayağı 2009-2010 Öğretim Yılı Güz Dönemi H.Ü. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Bölümü İSÖ 
269 Güzel Yazı Teknikleri dersinde, yazı ve tipografi araştırmacısı ve eğitimcisi Prof. Namık Kemal Sarıkavak eşliğinde 
gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın ikinci ayağı ise 2013-2014 Öğretim Yılı Güz Dönemi H.Ü. Grafik Bölümü GRA 245 
Yazı dersinde gerçekleştirilmiştir.
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Yazı yazarken oturma pozisyonunu, doğru kâğıt ve kalem tutma şeklini öğretmek, yazının 

gidişatını, harflerin yönelişini ve harf aralarındaki bağlantıyı ve bunlara paralel olarak oku-

naklı bir yazı yazma becerisi kazandırmak sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencile-

rin/öğretmen adaylarının sorumluluğundadır. Bu nedenle, yazı eğitimini verecek öğretmen 

adaylarına Güzel Yazı ve Teknikleri dersini yetkin bir eğitimci eşliğinde işletmek ve zorunlu 

kılmak önemli sayılabilecek bir durumdur. 

Süreç, öğrencilerden alınan hazır bulunuşluk durumlarının tespit edilmesinin amaç edinil-

diği ilkyazı örneklerinin, dersin sonunda yine aynı öğrencilerden alınan yazı örneklerinin 

karşılaştırılmasıyla işlenmesidir. Bu süreç 15 haftalık bir ders dönemini kapsamaktadır. Bu 

süre içerisinde öğrencilere yazı eğitimi verilmekte ve harf anatomileri, doğru yazı yazma 

biçimleri, yazma teknikleri ve yöntemleri öğretilmektedir. Dersin niteliği ve verimliliği söz 

konusu iki örneğin karşılaştırılmasıyla elde edilmektedir. Küçükahmet’in Öğretim İlke ve 

Yöntemleri adlı kitabında yer verdiği üzere, bir eğitim programında en son aşama “de-

ğerlendirme süreci” olarak ifade edilmektedir. Programın amacına ulaşıp ulaşmadığı söz 

konusu sürecin sonucuyla anlaşılmaktadır. Program sonucunda elde edilen veriler ve kay-

naklar programların uygun değerlendirme sürecini belirlemektedir. Öyle ki bu süreç, hem 

biten bir sürecin son aşamasını hem de başlayacak bir sürecin / faaliyetin ilk aşamasını 

oluşturmaktadır (Küçükahmet, 2014, s. 23). 

Güzel yazı değerlendirme aşamalarını incelemek gerekirse, yazı okunurluğunun sağlan-

ması anlamında harf anatomilerinin kullanımının doğruluğu, yazma eyleminin estetik de-

ğerlerle oluşturulması, yazı örüntüsünde akıcılık ve anlaşılırlık bir yazma becerisinin geliş-

tirilmesine yönelik adımlar olarak sıralanabilir. Sarıkavak, yazı okunurluğunu “…’okunurluk’ 

(legibility) aslında Latin (Batı) dünyasında temel bir olgudur.”, “Hacettepe Üniversitesi Güzel 

Sanatlar Fakültesi, Grafik Bölümü’ndeki kaligrafi ve tipografi eğitiminde ‘yazının okunurlu-

ğu’ olgusu bir sorun değil, olması gereken şeydir.” olarak ifade etmekte, ders kapsamında 

da sorunun ‘nasıl’ olacağının araştırıldığına değinmektedir (2014, s. 53). Yazı karakterle-

rinin okunurluğu ise, “…belirli bir yazının doğasına ait olan; x-yüksekliği, karakter biçimi, 

kapalı alan büyüklüğü, çizgi karşıtlığı ve yazı kalınlığı gibi fiziksel özellikleriyle…”, bir yazıyı 

diğerlerinden farklılaştıran özellikler olarak sıralanmaktadır (Ambrose, 2013, s. 57).  Ders 

kapsamında yazı niteliğinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen uygulama ile söz konusu 

nitelikler öğrencilerin kişisel el yazıları üzerinden incelenmekte, eksiklikler tespit edilmek-

te ve gelişmenin derecesi belirlenmektedir. Bunun yanı sıra yazının okunurluğu sorununa, 

nasıl olacağı sorusu ve yanıtlarıyla çözüm aranmaktadır. 

Kişinin yazma becerisinin geliştirilmesi, doğru örnekler üzerinden verimli bir öğretim süre-

cinin yaşanmasıyla ilişkilidir. Bu nedenle hali hazırda öğrencilerin yaş aralığı göz önünde 

tutularak aynı sınıfta okuyan ve hiç yazı eğitimi almamış öğrenciler örneklemede kullanı-

lacak kişiler olarak seçilmiştir. 

Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde ve Grafik Bölümü’nde okuyan öğrencilerden alınan ilk 

ve son ders yazı örneklerine aşağıda yer verilmektedir. İlköğretim yeni öğretim müfre-
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datına göre okuma yazma eğitiminin bitişik el yazısıyla başlaması, harf yapılarının doğru 

öğretilmesi, harf dönüş ve yönelişleri vb. yazınsal niteliğin temelini oluşturan özelliklere 

değinmekten öte, Yazı ve Güzel Yazı Teknikleri derslerinin gerekliliğinin incelendiği ve 

örneklerinin değerlendirildiği bu araştırma makalesi ile yazı eğitimi sürecinin önemine ve 

sonuçlarına İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Bölümü ve Grafik Bölümü örneklendirilerek yer 

verilmektedir. Öyle ki söz konusu iki bölümün öğrenci yazı yazma yetenek / becerilerinin 

karşılaştırılması mümkün değildir. Yazma becerisinin kişinin ilköğretim döneminde aldığı 

eğitim ve kültürel alt yapısıyla şekillendiği, sanat ve tasarım eğitimi alan öğrencilerde farklı 

algı ve yorumlama gücünün belirginliği bu karşılaştırmayı mümkün kılmayan özelliklerdir. 

Dersin içerik ve nitelik değerlendirilmesi açısından söz konusu örnekler incelenmektedir. 

Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan öğrencilerin özellikle bitişik el yazısı becerileri-

ni geliştirme amacıyla güzel yazı yazma eğitimi verilmiştir. Yazının değerlendirmesi, hem 

işlevsel hem de biçimsel anlamda nitelikli olması açısından ele alınabilir. Bu makale çer-

çevesinde ele alınan esas nokta, işlevselliği (okunurluk, anlaşılırlık ve akıcılık) bulunan bir 

yazının biçimsel niteliğinin sorgulanmasıdır. Böylelikle estetik değerler, yazma eylemi ile 

ilişkilendirilmekte, göze hitap etme kavramına biçimselliğin geliştirilmesi açısından değinil-

mektedir. Öğrenme, doğru öğrenme, öğrendiğini doğru kullanma ve doğru olarak aktarma 

Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde okuyan eğitimci adaylarının, öğrencilerine harf biçimini 

(yapısını) öğretirken dikkat etmesi gereken kavramlardır. Bu nedenle söz konusu dersler 

kapsamında öğrencilere Latin Abecesi çerçevesinde, harf anatomileri, doğru yazım teknik-

leri, yazı araç ve gereçleri, harf yönelişleri, harf biçimleri ve harflerin yan yana getirilmesi 

vb. biçimsel yönden bilgiler aktarılmış ve pratik uygulama denemeleri gerçekleştirilmiştir. 

Bu bağlamda öğretmen adayları yazı yazmayı öğreteceği öğrencileri için doğru hazırlan-

mış kaynaktan yaralanması ve bu sebeple “…öğretmen adayları için her karaktere göre 

kılavuz çizgilerinin oranlanıp yerleştirildiği yazı defterleri” önerilmektedir (Bulduk, 2012, s. 

22). Sürecin verimliğini ve gerekliliği İlk ve Son Yazı Örneklerinin Değerlendirilmesi başlığı 

altında incelenmektedir. 

İlk ve Son Yazı Örneklerinin Değerlendirilmesi 

Makale kapsamında karşılaştırılan örnekler iki bölüm öğrencilerinden alınan ve seçilen 

yazılardır. Yazı örneklerinin incelenmesi, belirli biçimsel özellikleri taşıyıp taşımadıkları yö-

nünden değerlendirilmektedir. Nasıl ki içeriği yansıtan yazının okunabilir olması ve iletişimi 

sağlaması işlevsellik özelliği ile ilişkiliyse, biçimselliği belirleyen ve okunur olmasını sağ-

layan bazı özellikler de yazıya estetik değer ve bütünlük katan biçimsel özelliğini etkile-

mektedir. Bu bilgilerden hareketle, söz konusu iki kavramın birbiri ile sıkı bir ilişkisi olduğu 

söylenebilir. Yazının anlaşılır ve okunur olması amacı, ilköğretimde öncelikle öğrencilerden 

beklenen bir durumdur. Bu durum gösterge bilimsel açıdan değerlendirildiğinde yararcı 

yaklaşım amacına hizmet etme durumunu işaret etmektedir. Yazının biçimsel özelliklerin-

den söz etmek gerekirse, yazı karakterlerinin doğru biçimlenişi, harf yönelimleri, uzanım-

ları ve kıvrımları, harf arası boşlukların dağılımı ve akıcı devam eden bir örüntünün oluşu-

mu, harf devinimlerinin kusursuz gerçekleştirilmesi ve harf karakterlerine uygun malzeme 
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kullanımı söz konusu yazı biçimselliğinin niteliğinin artıran özellikler olarak sıralanabilir. 

Yazının kâğıda yerleşimi, satır arası ve sayfa düzeni boşlukları da yazının okunur olma özel-

liğinin destekleyici unsurlarıdır. Bu bağlamda örnekleri değerlendirmek gerekirse, 1İSÖ(E) 

adlı öğrenciden alınan ilk ders yazı ve son ders yazı örnekleri Görsel 1’de görüldüğü gi-

bidir. Bu bölüm öğrencilerinden özellikle dik temel yazı ve bitişik eğik yazı (eğik el yazısı) 

yazmaları istenmiş, yazı yazma teknikleri, harf yapıları, yönelişleri ve bağlantıları üzerinde 

durulmuştur. Bitişik eğik el yazısının büyük ve küçük harflerin yazılış ve bağlantı yönleri, 

akıcı görünümü, ritmik hareketi, anlaşılırlığı, kolay okunması ve satır aralığı düzenlemesi 

yazının niteliğini arttıran özelliklerindendir. Satır aralığının sıklaşması, yazının görünümün-

deki bütünlüğü arttırır, ancak okuma güçlüğü başlatır. Satır aralığının seyrekleşmesi ile 

ise, yazının okunurluğu sağlanır, fakat yazının görünüm bütünlüğü azalır (Kılıçkan, 2004, 

s. 72). Bu bağlamda yazı yazma sürecinde değinildiği üzere, öğrenciden alınan ilk ders 

yazı örnekleri (Görsel 1 - solda), satır arası boşluğunun harf yapısına oranla kısa tutuldu-

ğu ve bitişik bir görüntü oluşturduğu, bununla beraber yazının okunurluğunun zayıfladığı 

görülmektedir. Aynı öğrencinin son ders yazı örneği ise (Görsel 1 - sağda), ders sürecinin 

işlevselliğine işaret etmektedir. Yazının akıcı görünümü, okunurluğu, ritmik örüntüsü, harf 

ve satır arası boşluk kullanımı bu durumu destekler niteliktedir. 

Görsel 1. 1İSO(E) / Birol Dede adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı 
(16.09.2009 - solda) ve son ders yazı (13.01.2010 - sağda) örneklerinin görüntüsü. 

2İSÖ(E) adlı öğrencinin ilk ders yazı örneğinde ise (Görsel 2), harf anatomilerinin yanlış öğ-

renimi ve alışkanlığından kaynaklanan yapı çarpıklığı, harf ve satır arası boşluklarının yanlık 

ve sıkışık kullanımı görülmekte, bu durum yazının okunurluğunu zorlaştırmaktadır. Aynı 
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öğrenciden alınan son ders yazı örneğinde ise (Görsel 3), yazının okunurluğunun arttığı, 

yerleşmiş bir yazı tarzının kısmen geliştirildiği ve işlevselliğinin arttırıldığı görülmektedir. 

Yazının kâğıt içerisindeki yerleşimi, satır arası boşluğun harf yüksekliğine göre ayarlanması 

bu durumu destekleyen ayrıntılardır. 3İSÖ(K) adlı öğrencinin yazı örnekleri incelendiğinde, 

öğrencinin ilk ders (Görsel 4) ve son ders (Görsel 5) yazıları arasındaki farklılık oldukça 

belirgindir. Yazının okunurluk (legibility) ve okuturluk (readability) özellikleri ele alınırsa, 

yalın, açık, anlaşılır özellikleriyle iletişim işlevini yerine getirmesi okunurluğunu, sayfa dü-

zenlemesi, satır arası boşluğu, kenar boşlukları ve yazı karakteri büyüklüğü ile ilgili yazının 

okunurluğunu etkileyen çevresel faktörler olan okuturluk, örnek incelemelerinde dikkat 

edilen unsurlardır. Bu açıdan, Görsel 4 ve 5, harflerin yapı biçimlerinin doğru kullanılması 

ve gerektirdiği boşluk (espas ve satır aralığının) doğru kullanılması üzerine gelişme kat 

edildiği görülmektedir. Metnin kâğıt üzerine yerleşimini de kapsayan ve dikkat edildiği 

gözlenen okuturluk, öğrencinin yazısını daha rahat okunabilir duruma getirmiştir.

Görsel 2. 2İSÖ(E) / Burak Baş adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı 
(16.09.2009) örneklerinin görüntüsü.

Bir diğer yazı örneği ise, Görsel 6 ve 7’de yer alan 4İSÖ(K) adlı öğrencinin yazı örnekle-

ridir. Diğer öğrencilere göre, öğrencinin ilk ders yazı örnekleri kısmen daha okunur bir 

yazıdır. Bitişik eğik el yazısı örneğinde, yazının kâğıt üzerindeki yerleşimi ve düzenli bir 

ritim oluşturması, yazının biçimsel özelliklerinin olumlu yönlerindendir. Ancak yukarıda da 

belirtildiği gibi harf aralıklarının sıkılaşması, yazının anlaşılır ve okunur olmasını zayıflat-

maktadır. Harf yapı ve bağlantı hatalarının son ders yazı örneğinde azaltılmasıyla düzgün 

ve rahatlıkla okunur bir yazı elde edildiği görülmektedir (Görsel 7). İlk ders yazı örneği ile 

karşılaştırılacak olursa, iki bitişik el yazısı arasındaki fark gözle görülür derecededir. Aynı 

durum 5İSÖ(E) adlı öğrencinin ilk ve son ders yazı örneklerinde de görülmektedir (Görsel 

8, 9). Harf yönelişleri bağlantılarının harf yapısına göre doğru kurulması, harf uzantıları ve 
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Görsel 3. 2İSÖ(E) / Burak Baş adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin son ders yazı 
(13.01.2010) örneklerinin görüntüsü.

Görsel 4. 3İSÖ(K) / Sezen Akyüz adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı 
(16.09.2009) örneklerinin görüntüsü.

kıvrımlarının yazı akışını rahatsız etmeyecek şekilde biçimlenmesi, satır aralığının harf yük-

sekliğinin gerektirdiği ölçüde ayarlanması, söz konusu yazının okunur ve okunabilir olma 

durumunu desteklemiştir (Görsel 9). 
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Görsel 5. 3İSÖ(K) / Sezen Akyüz adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin son ders yazı 
(13.01.2010) örneklerinin görüntüsü.

Görsel 6. 4İSÖ(K) / Yeşim Korku adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı 
(16.09.2009) örneklerinin görüntüsü.
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Görsel 7. 4İSÖ(K) / Yeşim Korku adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin son ders yazı 
(13.01.2010 - sağda) örneklerinin görüntüsü.

Görsel 8. 5İSÖ(E) / Uğur Can Özev adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı 
(16.09.2009) örneklerinin görüntüsü.
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Bir diğer yazı örneği değerlendirmesi ise, 6İSÖ(E) adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğren-

cisinin ilk ve son ders yazı örnekleridir (Görsel 10). Öğrencinin yazma eylemi bireysel bir 

üslup kazanarak gelişmiş, anlaşılır, okunaklı ve akıcı bir görüntü ile estetik bir düzey ka-

zanmıştır. Birbirleri ile iç içe girmiş, hatalı harf birleşimleri nedeniyle akıcılığı bozulmuş ilk 

ders yazı örneği, dönem sonunda okunur olma özelliği ile de işlevsel bir nitelik kazanmıştır. 

Bitişik eğik el yazısının sayfa üzerinde güzel görünmesi, sayfa düzenlemesi, kenar ve satır 

boşluklarıyla doğrudan ilgilidir. Bu özellik örnek üzerindeki gelişme süreci incelendiğinde, 

gelişmiş beyin, göz ve el koordinasyonuyla öne çıkan bir ilerleme olarak sayılabilir.

Görsel 9. 5İSÖ(E) / Uğur Can Özev adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin son ders yazı 
(13.01.2010) örneklerinin görüntüsü.

Görsel 11’de 1GRA(E) adlı öğrencinin 15 haftalık ders dönemini ilk haftası hâlihazırda yaz-

ma becerisinin değerlendirildiği yazı çalışması solda görülmektedir. Görselin sağında ise 

ders döneminin son haftasında aynı öğrenciden alınan yazı örneği görülmektedir. İki yazı 

arasındaki fark; sayfa düzeni ve harf arasındaki boşlukların düzenlenmesi anlamında görül-

mektedir. Görsel 12’de, 2GRA(K) adlı öğrencinin öncelikle yazıya ve kâğıda uygun yazma 

gereci seçme bilinci kazandığı gözlemlenmektedir. Görüntünün solunda yer alan, ilk hafta 

yazı örneğinde harf biçimlenişleri yer yer anlaşılırlıktan uzaklaşmakta, yan yana gelen bazı 

harfler yanlış kurulan bağlantılar yüzünden birbirlerini olumsuz etkilemekte ve harf yapıları 

bozulmaktadır. Soldaki yazı örneğinin harf yapılarının, yönelimlerinin ve bağlantılarının yan-

lış kullanılmasından ötürü rahat okunur olmadığı söylenebilmektedir. Bu örneğin aksine, 

son hafta aynı öğrenciden alınan yazı örneği, bireyselleşen yerleşmiş ve kalıplaşmış harf 

yapılarını bozma özelliklerinin aza indirgendiği, harf ve satır aralıklarının daha planlı kurgu-

landığı ve ilk örneğe göre daha okunur, akıcı ve işlevsel olduğu gözlemlenmektedir.
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Görsel 10. 6İSÖ(K) / Huriye Sancak adlı Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı 
(16.09.2009 - solda) ve son ders yazı (13.01.2010 - sağda) örneklerinin görüntüsü.

Görsel 11. 1GRA(E) / Abdullah Çakmakoğlu adlı Grafik Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı 
(30.09.2013 - solda) ve son ders yazı (12.01.2014 - sağda) örneklerinin görüntüsü.
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Görsel 12. 2GRA(K) / Aylin Öktem adlı Grafik Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı (30.09.2013 - solda) 
ve son ders yazı (12.01.2014 - sağda) örneklerinin görüntüsü.

Görsel 13. 3GRA(K) / Elif İldeş adlı Grafik Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı (30.09.2013 - solda) 
ve son ders yazı (12.01.2014 - sağda) örneklerinin görüntüsü.
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Bir diğer örnek, 3GRA(K) adlı Grafik Bölümü öğrencisinden alınan yazı örnekleridir (Görsel 

13). Görsel 13’te yer alan ilk (solda) ve son (sağda) örnekler arasındaki işlevsel ve biçim-

sel farklılıklar açıkça görülmektedir. İşlevselliğinin yazının okunur olma özelliği ile paralel 

olduğu gerçeğinden hareketle, öğrencinin ilkyazı örneği, söz konusu özellikten uzak dur-

maktadır. Harf yapılarındaki anlaşılmazlık, harflerin üst üste gelme durumu, yapısal bozuk-

luk ve yan yana gelen harflerin birbirleri ile bağlantı ve mesafe sorunları bu duruma örnek 

gösterilebilir. Aynı öğrenciden alınan son yazı örneği ise biçimsel açıdan rahat okunur 

durumdadır. İki yazı örneği arasındaki farklılık gözle görünür derecede belirgindir.

Görsel 14, 4GRA(K) adlı Grafik Bölümü öğrencisinin yazı örneklerini içermektedir. Öğren-

cinin ilkyazı ve son yazı örneği arasında biçimsel farklılık, tasarım yönünden de kendini 

göstermektedir. Bir tasarım öğrencisinin yazı ögesini bir grafik ürün tasarlarken bilinçli 

kullanması gerekliliği ve tasarım ilkeleri çerçevesinde tasarım ögelerini birbirleri ile iliş-

kileri gözetilerek yerleştirmesi, eğitim süreci kapsamında edindiği estetik beğeni/yetkin-

lik ve görsel algı eğitimi kapsamındadır. Bu bağlamda kişiden kişiye değişen tasarlama 

becerisi, yazı örneğinde de hayat bulmuştur. Öyle ki, tasarım ögelerinde ritim duygusu, 

görsel hiyerarşi yaklaşımı, renk algısı ve kompozisyon oluşturma kaygısı bu duruma örnek 

gösterilebilir. 

Görsel 15 ve 16’da 5GRA(K) ve 6GRA(K) adlı öğrencilerin yazı örneklerinde, kompozisyon 

oluşturma ve yazıyı kâğıda etkili yerleştirme kaygısı görülmektedir. Her iki görselde de ilk 

ve son yazı örneklerinde harf yapılarını doğru aktarma, uygun dizilim ve anlaşılırlık özellik-

lerinin geliştiği söylenebilir. Ancak, harflerin yapısına ve yazı karakterinin özelliklerine göre 

okunurluğu etkileyen satır arası boşluk düzenlemelerinin üzerinde durulması gereken bir 

konu olduğu görülmektedir.

7GRA(E) adlı Grafik Bölümü öğrencisinin ilk ve son yazı örnekleri Görsel 17’de görülmek-

tedir. Öğrencinin bitişik el yazısı ile gerçekleştirdiği ilkyazı örneği değerlendirildiğinde, 

yanlış öğrenilen / hatalı ezberlenen ve alışkanlık haline getirilen harf yapılarının ve büyük 

harf bağlantılarından kaynaklanan yazım yanlışlarının bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu 

durum harf, hatalı harf bağlantıları ve dönüşleri ile desteklenerek yazının okunurluğunu 

biçimsel özelliği çerçevesinde azaltmakta, yazının akıcı ve okunur olmamasının getirdiği 

işlevsel olmama durumunu yaratmaktadır. Son yazı örneğinde ise dik el yazısı kullanılması 

nedeniyle de daha okunur bir yazı elde edildiği ve harf yapılarının, harf ve satır arası boş-

luklarının kullanımının daha başarılı olduğu söylenebilir.
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Görsel 14. 4GRA(K) / Eylül Yılmaz adlı Grafik Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı (30.09.2013 - solda) 
ve son ders yazı (12.01.2014 - sağda) örneklerinin görüntüsü.

Görsel 15. 5GRA(K) / Gonca Balta adlı Grafik Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı (30.09.2013 - solda) 
ve son ders yazı (12.01.2014 - sağda) örneklerinin görüntüsü.
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Görsel 16. 6GRA(K) / Pelin Yıldız adlı Grafik Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı (30.09.2013 - solda) 
ve son ders yazı (12.01.2014 - sağda) örneklerinin görüntüsü.

Görsel 17. 7GRA(E) / Ramazan Talar adlı Grafik Bölümü öğrencisinin ilk ders yazı (30.09.2013 - solda) 
ve son ders yazı (12.01.2014 - sağda) örneklerinin görüntüsü.
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Sonuç

Sonuç olarak, yazma eyleminin / güzel yazı yazma becerisinin geliştirilebilen bir yetenek 

olduğu görülmektedir. Öğretimde göz önünde bulundurulması gereken amaçlardan adale 

ve motor becerisi ile ilgili olan Psikomotor Alanı, gözlem, taklit etme, pratik yapma ve yeni 

duruma uydurma olarak bölümlenmektedir. Pratik yapma aşamasında öğrenci, eylemin 

bir kısmını ya da bütününü alışkanlık edininceye ya da aksamadan devamlılık kazanıncaya 

kadar tekrarlamakta ve böylelikle eylemi doğru bir şekilde tamamlamaktadır (Küçükahmet, 

2014, s. 20). Özellikle ilkokulda okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilerin, yazma öğre-

timinde, kalemi tutmalarından, kalemle istenen çizgiyi çizmelerine ve düzgün / okunaklı 

yazı yazmalarına değin uzun tekrarlar yapması gerekmektedir (Güleryüz, 1998, s. 26). Pratik 

yapma deneyimi, bu anlamda önem kazanmaktadır. Uygulamanın yapıldığı sınıfta eğitimci, 

öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde tutularak değerlendirme yapılması gerektiğini 

bilen kişidir. Her öğrencinin farklı sosyal çevresi nedeniyle zihinsel, çevresel, fiziksel ve 

kültürel çevre farklılıkları bulunmakta ve ayrı kişiliği ve yeteneği ile bireysel farklılıkları or-

taya çıkmaktadır. Ders döneminde öğrencilerden alınan ilk ve son yazı örnekleri, bu açıdan 

objektif bir değerlendirme sürecinden geçmekte, eğitim sürecinin etkili değerlendirilmesi 

açısından kişiler ve içerik göz önünde tutulmadan biçimsel özellikleri dikkate alınarak ni-

telik değerlendirmesi yapılmaktadır. Değerlendirme süreci, yazma becerisinin geliştirilme-

sinde dikkat edilmesi gereken kurallar çerçevesinde işlenmektedir. Örnek incelemesinden 

de anlaşılacağı gibi, ilk ve son ders yazı örnekleri arasındaki niteliksel farklılık kişinin yazma 

becerisinin geliştirilebilen bir yetenek olduğunu işaret etmektedir. Bireylerin yaşları, yanlış 

öğrenilen bilginin ve kazanılan alışkanlığın düzeltilmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 

doğru kaynaklar, doygun örnekler ve donanımlı / yetkin eğitimciler eşliğinde işlenen bir 

yazı dersi sürecinin, öğrencilerin yazılarının niteliğini arttıracağı sonucuna varılmaktadır. 
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Öz: Grafik Tasarım, kullanıcı / izleyicinin yararı içindir. Hangi mecrada ya da hangi amaçla 

kullanılacak olursa olsun tasarım, kullanıcıyı bilgilendirmek, mesajı iletmek, anlaşılır olmak gibi 

öncelikli işlevler taşır. Kitleleri bilgilendirmek ve aydınlatmak için grafik tasarımcının sosyal bir 

rolü olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Bu makalede evrensel bir sorun olan plastik torba kulla-

nımı yerine yeniden kullanılabilir kumaş çantaların kullanımı konusunda farkındalık yaratmak 

amacıyla düzenlenen çalıştayda kullanılan yöntemler ve alınan sonuçlarla ilgili değerlendir-

meler yer alacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Ekolojik Tasarım, Sosyal Sorumluluk, Çevre Dostu Ürün Tasarımı, Ekolojik 

Grafik Tasarım. 

Abstract: Graphic Design is for the benefit of the user / audience. Design has a prior function 

as transferring the message, to be legible and inform the audience, regardless what the main 

purpose is or which media will be used . It’s an incontrovertible fact that designer has a social 

role to enlighten and inform the public. This study deals with the conclusion of the workshop 

which has been held for creating an awereness on of eco-friendly tote bag use instead of 

plastic bags.

Keywords: Ecological Design, Social Responsibility, Eco-Friendly Product Design, Ecological 

Graphic Design.  
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Grafik tasarımcının sorumluluğu, içinde yaşadığı dönemin sosyal ve politik gelişmelerine 

duyarlı, üretim ve yaratım süreçlerini toplumun yararına kullanabilmesi ile başlar. Grafik 

tasarım, temel olarak tüketime hizmet eden bir disiplin olarak algılansa da, grafik tasa-

rımcı elinde tuttuğu “bilgiyi işleme ve kolay anlaşılır hale getirerek görselleştirme” gücü 

ile toplum için sorumluluk da taşımaktadır. Afişler, el ilanları, web siteleri, sosyal medya 

paylaşımları, tişört baskıları, sticker tasarımları, kitap / kitapçık tasarımları, illüstrasyonlar, 

üzerine baskı yapılıp grafik çoğaltma yöntemleri ile çoğaltılabilen her tasarım ürünü / ileti 

taşıyan slogan; tasarımcının muhalif ve protest tavrını görselleştiren, kitleyle buluşturan 

araçlar haline gelebilmektedir. Grafik tasarımcı, bu yönüyle kitleyle doğrudan iletişim ku-

rabilmektedir, dolayısıyla yapılan işin çerçevesi iletişim tasarımı olarak da çizilebilmektedir. 

Milton Glaser’a göre “Grafik tasarımın amacı insanları harekete geçirmek ya da onları bil-

gilendirmektir. Eğer bu rolün bir parçası, iyi niyetli bir sosyal çevre yaratmaksa, çok daha 

iyi”dir (Twemlow, 2011, s. 72). 

Muhalif ve protestocu bir dil, tasarımcının yalnızca tasarlayan değil, içerik de üreten bir 

kimliğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Twemlow’un da vurguladığı gibi, 1990’larda ilk kez 

gündeme gelen tasarımcının “yazar” kimliği, içeriğin yaratım ve yorumlanma sürecine daha 

etken olarak katılan bir tasarımcı tipolojisini göz önüne taşımıştır (Twemlow, 2011, s. 36). 

Bu tasarımcı modeli, ilk kez 1964’te Ken Garland tarafından yayınlanan “İlk Önce Önce-

likler” manifestosunda (Garland, t.y) sözü edilen, tüketici reklamcılığın dışında ve ötesinde 

toplum yararına da tasarım ve iletişim yeteneklerine başvurulması önerilen tasarımcıları 

akla getirmektedir. 

Brian Dougherty, yeşil grafik tasarım kavramını ortaya koyduğu kitabında çevreye duyarlı 

grafik tasarımcının üç rolünden söz eder: manipülatör olarak tasarımcı, mesajı yaratan 

tasarımcı ve değişimi gerçekleştiren tasarımcı (Dougherty, 2008). Elbette burada sözü edi-

len yalnızca mesaj iletimi ve toplumu yönlendirme çabaları değil, üretimde de daha yeşil 

seçenekleri kulanarak bir fark yaratmaya çalışmak olarak ön plana çıkmaktadır. Aslında 

bütün bu tanımlamalar, konuyu sürdürülebilir tasarım şemsiyesi altına toplamaktadır. Bazı 

tasarımcılar ve uzmanlar, çevre dostu, yeşil ve eko-tasarım terimlerinin yerine “sürdürüle-

bilir” tasarım kavramını kullanmayı tercih etmektedirler (Sherin, 2008, s. 13).

Günümüzde AIGA ve Icograda gibi grafik tasarım / iletişim tasarımı ile ilgili meslek kuruluş-

ları da, bu bilinci destekleyen yayınlar ve çağrılar yapmaktadırlar. Perkins, tasarım ve etikle 

ilgili belli başlı üç ana başlık belirler: 

A. Profesyonel yaşamdaki etkileşim ve davranışların etik yönü, 

B. Tüketici güvenliği ve çevresel pratikler, 

C. Tamamını kapsayan ahlaki ilkeler ve bunların yaşamdaki yaptırımları (Perkins, 2006). 

Bu makalenin konusu, ikinci maddedeki çevresel pratiklerin altında tanımlanan ekoloji ve 

sürdürebilirlikle ilgili görece dar alanla sınırlandırılmıştır.  



87SANAT YAZILARI 32
YRD. DOÇ. ELİF SONGÜR DAĞ

21. yüzyılda çevre sorunları her zaman olduğundan daha önemli bir konumdadır. Yıllar 

içinde gelişen teknoloji ve endüstrileşmenin hızının yanı sıra, toplumun gittikçe artan ve 

çeşitlenen tüketim alışkanlıkları ile bozulan ekolojik sistem, tüm dünyanın kaynaklarını ve 

dolayısıyla insanlığı tehdit eder duruma gelmiştir1. 19. yüzyıl sonlarında oescology (eski 

Yunan dilinde oikos kelimesi “ev” anlamındadır) kelimesinden türemiş olan “ekoloji” te-

rimi; yaşam biçimlerinin birbirleri ve içinde bulundukları fiziksel çevre ile ilişkisini tanım-

lamaktadır (Oxford dictionaries, 2014). Günümüzde çevre ve ekoloji bilinci tüm politik 

hareketlerin üzerinde önem taşımakta ve farklı anlayışlarda ve sosyal yapılardaki insanları 

birleştirebilecek en tutarlı zemin olarak öne çıkmaktadır2. 

Çevre, evrensel bir sorundur. Grafik tasarımın da iletişim dili evrenseldir. Bambaşka kül-

türlerden, uluslardan insanlar, işaretler ve görüntülerle birbirlerinin dilini bilmeden anla-

şabilirler. Makaleye konu olarak değerlendirilen çalıştayın benzer pratiklerden farkı, bu 

evrensel konuyu evrensel bir dil olan görsel iletişimin diliyle farklı milletlerden oluşan bir 

öğrenci grubu içerisinde çözme deneyiminden kaynaklanmaktadır. 

Çevre Dostu Çanta Çalıştayı Üzerine Değerlendirmeler

Yukarıdaki veriler ışığında grafik tasarım eğitiminde bu önemli süreçleri anlama, kavrama 

ve uygulama için son derece önemli çevresel sorunlardan biri seçilerek, tüketim yerine 

sürdürülebilirliği teşvik edebilecek bir konuda çalıştay düzenlendi. 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası tasarım 

haftası etkinlikleri içerisinde, alınan davet üzerine Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi GSF Gra-

fik Tasarım Bölümünden üç öğretim üyesi3, Çevre-dostu Çanta Tasarımı Çalıştayını ger-

çekleştirdi. Çalıştaya farklı ülkelerden kalabalık bir öğrenci grubu katıldı (İran, Tanzanya, 

Nijerya, Türkmenistan, KKTC). İki gün süren çalıştayda, başlangıçta öğrencilere çevre bilinci 

ile ilgili kısa bir sunum gerçekleştirildi. Oldukça geniş ve detaylı bir alan olduğundan, konu 

plastik torba kullanımı yerine bez çanta kullanılması yönünde daha dar bir önerme ile 

sınırlandırıldı. 

Plastik, yoğurma ve biçimlendirme anlamında eski Yunanca bir kelime olan “plassein”’den 

türemiş bir terimdir (Freinkel, 2011). Kullanım kolaylığı, kolay biçimlendirilmesi ve ucuzlu-

ğu plastiğin üretim süreçlerine çok hızlı biçimde dahil edilmesinde etken olmuştur. Alışve-

riş torbası olarak da geniş kullanım alanlarından birisine sahiptir. Plastik torbanın ilk kulla-

1 Sözü edilen durumla ilgili güncel bilgiler, aşağıdaki ulusal ve uluslar arası örgütlerin web sitelerinden takip edile-
bilmektedir:
www.wwf.org Dünya Doğal Hayatı Koruma Örgütü
www.epa.gov Çevre Koruma Ajansı
www.greenpeace.com Yeşil Barış
2 Örneğin Greenpeace eylemleri, 1999 Seattle Direnişi veya 2013 İstanbul’da Gezi Parkı Süreci, doğayı koruma 
refleksi ile bir araya gelen çok farklı yapıdaki insanların kitlesel direnişine dönüşmüştür.
3 Çalıştay, Yrd.Doç.Dr. Elif Songür Dağ, Öğr.Gör. Roya Alagheband ve Öğr.Gör. Vildan Açan tarafından yürütülmüştür. 
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Görsel 1. Çevre Dostu Çanta Tasarımı Çalıştayından bir görüntü. Çantaların üzerine, plastik torbaların 
kullanımının azaltılması ile ilgili sloganlar da yazıldı (Fotoğraflar çalıştaya katılan öğrenciler 

Elmas Aybike Halıcı ve Trevor Morgan Lunagelo tarafından çekilmiştir). 
DAU Mimarlık Fakültesi, Magosa / KKTC, 2014.

nımı günümüze oldukça yakın bir tarih olan 1982’de başlamışsa da, taşınabilir ambalajda 

plastiği kullanma fikrini ilk hayata geçiren İsveçli bilim insanı Sten Gustaf Thulin olmuştur 

(Staff, 2008).

Bilindiği gibi plastik, bir petrol ürünüdür ve doğada tamamen çözünerek yok olması için 

1000 yıl gerektiği öngörülmektedir (Cobb, 2014). Son yıllarda marketlerde görmeye alış-

tığımız “doğada kolayca çözünen” plastik alışveriş poşetleri de, içindeki toksik maddeler 

yüzünden uygun bir çözüm sunamamaktadır. Sonuç olarak doğada çözünmesi sorunu çöz-

memektedir çünkü toksik maddeler toprağa karışmaktadır. İster doğada 1000 yıla kadar 

varlığını sürdürecek olsun, ister birkaç ayda toprağı zehirleyerek çözünecek olsun; plastik, 

ekolojik dengeyi bozan bir malzemedir. Kağıt alışveriş poşetleri ise, başta daha sağlıklı bir 

malzeme olarak görülse bile üretim sürecinde harcanan işgücü, kirletilen su miktarı ve ke-

silen ağaçlar gözönüne alındığında doğaya daha bile fazla zarar vermektedir (http://www.

simpleecology.com/eco/paper-or-plastic-shopping-bags).

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan “Yaşayan Gezegen 2012” raporun-

da4 “sağlıklı tüketim eğilimlerini desteklemek” gerekliliği önemli bir sonuç olarak ortaya 

çıkmaktadır (WWF, 2012). Sağlıklı tüketim eğilimleri bağlamında, çalıştayda kullanılan ku-

maş çantalar, KKTC’de yerel üretim yapan AZGAN firmasının sponsorluğu ile temin edildi.

4 Yaşayan Gezegen Raporu her 2 yılda bir WWF tarafından düzenlenir. Biyolojik çeşitlilikteki, ekosistemlerdeki ve in-
sanın doğal kaynaklara talebindeki değişim, gezegenin durumunu ortaya koymaktadır. Rapor, bu değişimin biyolojik 
çeşitliliğe ve insanlığa olası etkilerini inceler (WWF, 2012).
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Görsel 2. Çevre Dostu Çanta Tasarımı Çalıştayından görüntüler. Kalabalık gruplar halinde çalışan öğ-
rencilerin bir kısmı ve üretilen çantalardan örnekler görülüyor. Çanta kumaşı üzerine doğrudan stencil 
uygulaması ya da resimleme gibi teknikler kullanıldı (Fotoğraflar çalıştaya katılan öğrenciler Elmas 

Aybike Halıcı ve Trevor Morgan Lunagelo tarafından çekilmiştir). 
DAU Mimarlık Fakültesi, Magosa / KKTC, 2014.

Çalıştay bir öğrenci etkinliği olduğundan ve grafik tasarım öğrencileri dışında tasarım disip-

linlerinden de öğrenci katılımı olması nedeniyle, tüm katılımcıların rahatlıkla uygulayabile-

ceği tekniklere odaklanıldı. Grafik üretim biçimlerinden kopmamak adına, stencil (şablon 

çıkartma) ve yüksek baskı gibi grafik çoğaltma teknikleri temel alındı. Stencil, akrilik, linol 

ve silgi ile yüksek baskı, kumaş kalemleri ve sprey boya ile kalıp çıkarma, iz bırakma veya 

doğrudan kumaşın üzerine çizme yöntemleri hakkında öğrenci genel olarak bilgilendiril-

dikten sonra, teknik kullanımı konusunda serbest bırakıldı. 

Stencil kullanımı, oransal olarak daha fazla tercih edilen bir yöntem olarak belirginleşti. 

Öğrenciler çantaların üzerine uygulayacakları sloganları farklı font seçenekleri ile dijital 

ortamda yazdıktan sonra bastırdılar. Çıktıların üzerinden asetata aktarılan çizimler kesilerek 

sprey boya veya akrilik kullanılarak kumaşa aktarıldı. Asetatlar hem pozitif hem de negatif 

baskı için kullanılırken oluşan deneysel sonuçlar, birbirinden başka yöntemlerle devam 

ettirildi. Çalıştayda tekniklerin kullanımı da öğretilmekle birlikte, rastlantısal sonuçların de-

neysel bir tutumla yorumlanması konusunda öğrenci serbest bıraklıldı. Böylece denetimli 

ancak uçları açık bir üretim süreci ile sonuçların çeşitliliğinin artırılması hedeflendi. 

Çalıştay süresince, çalıştay yöneticileri de öğrencilerle birlikte üretime katıldılar. Böylece 

etkileşim ve paylaşımla yaratıcı fikirlerin üretilmesi ve uygulanması, kendiliğinden akan bir 

yöntem olarak çalıştayı baştan sona yönlendirdi. 
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Görsel 3. Çevre Dostu Çanta Tasarımı Çalıştayından bir görüntü. Şablon kullanılarak yazı yazılıyor 
(Fotoğraflar çalıştaya katılan öğrenciler Elmas Aybike Halıcı ve Trevor Morgan Lunagelo tarafından 

çekilmiştir). DAU Mimarlık Fakültesi, Magosa / KKTC, 2014.

Görsel 4. Çevre Dostu Çanta Tasarımı Çalıştayından bir görüntü. Yüksek baskı yöntemlerinden linol 
baskının yanı sıra silgi oyarak silgi baskı da yapıldı (Fotoğraflar çalıştaya katılan öğrenciler Elmas Aybi-

ke Halıcı ve Trevor Morgan Lunagelo tarafından çekilmiştir). 
DAU Mimarlık Fakültesi, Magosa / KKTC, 2014.

KKTC’de tasarım eğitimi almak üzere farklı ülkelerden bir araya gelmiş öğrencilerin, der-

se katılımları gibi sözkonusu çalıştaya katılımlarını da gözlemlemek ilginçti. Çünkü farklı 

coğrafyalardan ve kültürel yapılardan beslenen bu öğrenciler, evrensel olan tasarım dilini 

öğrenirlerken bir yandan da kendi farklı kültürel yapılarından kaynaklanan algı biçimlerini 

kullanmaya devam ederler. Sözgelimi Afrikalı öğrencilerin, bu çalıştayda daha çok el çizi-

mini kullanmayı tercih ettikleri gözlemlendi. Öğrencilere kullanım çeşitliliği ve yazılarda 

okunurluğun sağlanması için hazırlanan şablonlardan çok hem resimlemelerde hem de 

sloganların yazılmasında tamamen el işçiliğini kullandılar.

Türkmenistanlı öğrenciler, aynı zamanda mimarlık bölümü öğrencileri idi ve konunun daha 

çok matematiksel detayları ile ilgilendikleri gözlemlendi. Geometrik biçimleri farklı boyut-

larda çizip keserek tekrar bir araya getirdiler. KKTC ve Türkiyeli öğrenciler ise şablonları 

yaratıcı biçimlerde kullandılar, bozdular ve yeniden birleştirdiler. Tek bir şablonu birlikte 
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kullanıp birbiriyle hiçbir görsel benzerliği bulunmayan tasarımlar üreten öğrenciler de 

oldu. İranlı öğrenciler de grafik biçimleri birlikte kullanmada oldukça yaratıcı çözümler 

ürettiler. Mimarlık ya da endüstriyel tasarım bölümlerindeki öğrenciler bile zorlanmadan 

bu tasarım / üretim sürecine adapte oldular.

Görsel 5. Çevre Dostu Çanta Tasarımı Çalıştayından Afrikalı öğrencilerin ürettiği çantalardan örnekler. 
(Fotoğraflar çalıştaya katılan öğrenciler Elmas Aybike Halıcı ve Trevor Morgan Lunagelo tarafından 

çekilmiştir). DAU Mimarlık Fakültesi, Magosa / KKTC, 2014.

Görsel 6. Çevre Dostu Çanta Tasarımı Çalıştayından öğrencilerin ürettiği çantalardan toplu görünüm. 
(Fotoğraflar çalıştaya katılan öğrenciler Elmas Aybike Halıcı ve Trevor Morgan Lunagelo tarafından 

çekilmiştir). DAU Mimarlık Fakültesi, Magosa / KKTC, 2014.

Sonuç

Grafik tasarım / İletişim tasarımı herkes tarafından algılanabilen evrensel bir iletişim dilidir. 

Tasarımcı kavramları ve sloganları görsel mesajlara dönüştürebilir. Bu da tasarımı kitleleri 

bilgilendirme ve yönlendirme açısından önemli bir iletişim aracı haline getirmektedir. 

Evrensel olarak tüm insanlığı ilgilendiren sorunların en önemlilerinden biri çevre / ekoloji 

konularıyla ilgilidir. Grafik tasarımcı, toplumun bilgilenmesini ve bilinçlenmesini sağlama-

da önemli ve etkin bir rol oynamaktadır. Milton Glaser’a göre grafik tasarımcının rolü ve 

sorumluluğunun bir parçası bile “iyi niyetli bir sosyal çevre yaratmaksa, çok daha iyi”dir 

(Twemlow, 2011, s. 72).
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Gerçekleştirilen çalıştay sonrasında öğrencilerin tamamı plastik torba kullanımı yerine 

bez çanta kullanımının gerekliliği konusunda bilgilendiler. Ayrıca tasarımın sosyal amaçlar 

için de güçlü bir araç olabildiğini öğrendiler. Böylece bu çalıştayın gerçekleştirilmesi ile 

amaçlanmış olan “farkındalık yaratma” hedefine, sınırlı bir topluluk üzerinde ulaşılmış oldu. 

Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden öğrenciler bir arada ayrı ayrı ama aynı zamanda biri-

birleriyle etkileşim halinde olduklarından hep birlikte bir tasarım süreci yaşadılar. Etkileşim 

halindeki kollektif bilinç, kollektif üretime dönüştü.  

İki günlük çalıştay sonunda 90 çanta üretildi. Çalıştay yöneticileri ve etkinliği düzenleyen 

akademisyenlerin kararı ve öğrencilerin de desteği ile, bu çantalar tam da o günlerde ger-

çekleşen Soma’daki maden faciasından zarar gören aileler yararına satılarak, elde edilen 

gelir Soma’ya gönderildi. Bu şekilde çalışma sürecinde çevre algısını öğrencilere belirli 

bir açıdan aşılayan çalıştay, sonucu ile de farklı bir sosyal duyarlığı gerçekleştirmiş oldu.
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Öz: İngiltere’nin önde gelen sanat kurumlarından biri olan Tate galerilerinin finansmanını sağ-

layan BP (British Petroleum), 2010’da sebep olduğu Meksika Körfezi felaketiyle çeşitli aktivist 

grupların hedefi haline gelmiştir. Bu çalışmanın odak noktasını ise; Londra tabanlı aktivist sanat 

kolektifi “Liberate Tate”in (Tate’i Özgürleştir), BP & Tate ortaklığına karşı düzenlediği aktivist 

performansları oluşturmaktadır. Bu  üretimlerde BP’nin çevreye ve ekolojik dengeye verdiği 

zarar her seferinde sanatın dili ile Tate mensuplarına ve galerideki ziyaretçilere hatırlatılırken, 

iki kurum arasındaki sponsorluk ilişkisinin sona erdirilmesi talep edilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Liberate Tate, Tate, BP, Sanat Sponsorluğu, Aktivist Performans.

Abstract: BP, which finances Tate, one of the leading art galleries  of England,  became a 

target of various activist groups due to the disaster it caused in Mexico Gulf, in 2010. This ar-

ticle focuses on London based activist art collective “Liberate Tate”s performative acts against 

BP & Tate cooperation. In these acts, Tate members and visitors of the gallery are reminded 

through the language of art that BP damages the environment and ecological systems. They 

also demand to end the sponsorship agreement between two organizations. 

Keywords: Liberate Tate, Tate, BP, Art Sponsorship, Activist Performance.
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İnsan –doğa ilişkisindeki kopukluk, içinde yaşadığımız yüzyılda dünyayı ekolojik bir krizin 

içine sürüklemiştir. İnsanın kendi doğasına yabancılaştığı modern süreçte doğa, insanın 

üretimi ve tüketimi için bir araç olarak görülmüştür. Bu bakış açısı ile oluşturulan top-

lumsal ve ekonomik yapılanma, günümüz değerler sisteminde de benzer bir kriz ortamı 

yaratmaktadır.

Bir müze terimi olarak “sponsorluk ilişkisi” sermayenin değişim noktasında olduğumuzu 

ortaya koymuştur. Son birkaç onyılda ise, politik ve sosyal değişimlerin bir sonucu olarak 

sanat şirketlerinin sponsorluk ilişkisi, sanat ve iş dünyasının doğal bir müttefik olarak kabul 

edilmesine yol açmıştır (Chong, 2013, s. 104).

1960’ların sonunda, 70’lerin başında sanatçılar; kültürün üretimindeki politik ve ekonomik 

çıkara meydan okumaya başlamışlardır. Bu dönemde, Haacke’nin “kurumsal eleştiri” kav-

ramı ile sanat müzelerinin; finansman, sponsorluk ve bağış gibi rollerini de içeren çalışma 

prensibini araştıran bir sanat pratiği karşımıza çıkmaktadır. Britanya’da sanat kurumunun 

işletme giderleri 1945’lerden Thatcher’in başa geçtiği 80’lere kadar devlet tarafından kar-

şılanmaktayken, Thatcher döneminde yapılan bütçe kesintileri ile sanat, işletme kültürü 

mantığında ele alınmaya başlanmıştır. Bu dönemde özel sektörden sanata kaynak çeke-

bilmek için teşvikler verilmiş; özellikle vergi politikalarında değişikliklere gidilmiş ve büyük 

tütün şirketleri sanata yönelmişlerdir (Wu, 2014, s. 86-87). Bugün ise, politik gündem 

ile kurumsal eleştirinin yeni sanat pratikleri Birleşik Krallıkta; başta Platform, Art Not Oil 

ve Liberate Tate gibi aktivist sanatçı grupları tarafından açığa vurulmaktadır. Bu sanatçı 

kolektiflerinin üç örneği de kendilerini iklim değişikliğine ve petrol endüstrisinin Birleşik 

Krallık’taki sanat sponsorluğu üzerindeki rolüne dikkat çekmeye adamışlardır (Görsel 1). 

Chin-tao Wu, Kültürün Özelleştirilmesi adlı kitabında, özellikle petrol şirketleri gibi imaj 

temizlemeye ihtiyaç duyan kurumlar için reklam kampanyası faktörünü sanat sponsorluğu-

nun en önemli öğesi olarak göstermektedir (2014, s. 215).

2011 yılında yapılan tahminlere göre sadece BP’nin, Ulusal Galeri ve Kraliyet Operası 

da dahil olmak üzere Britanya’daki sanat kurumlarına verdiği mali desteğin yılda 1 mil-

yon sterlinden fazla olduğu kabul edilmektedir (http://www.theguardian. com/artandde-

sign/2011/dec/13/tate-bp-partnership-environmental-protests).1

BP ile Tate arasındaki sponsorluk ilişkisine yönelik Liberate Tate’in (Tate’i Özgürleştir) ger-

çekleştirdiği ilk protestolar ise; 2010 yılında BP’nin Meksika Körfezi’ndeki petrol platfor-

munda yaşanan patlama2 sonucu körfezde büyük çaplı bir sızıntıya sebebiyet vermesiyle 

1 Geçtiğimiz sene içinde BP’nin verdiği desteğin kamuoyu ile paylaşılması beklenmiş ancak bu talep reddedilmiştir. 
Konuyla ilgili detaylara ileriki sayfalarda değinilecektir.
2 Meksika Körfezi’nde BP’nin sahibi olduğu Deepwater Horizon adlı keşif platformunda, 20 Nisan 2010’da patlama 
yaşanmıştır. Bu sızıntı sonucunda yaklaşık 5 milyon varil petrol körfeze yayılmış; türleri tükenme tehlikesi ile karşı 
karşıya olan orkinoslar, deniz kaplumbağaları, balinalar, köpekbalıkları ve yunuslar sızıntının etki alanında kalmıştır. 
Bozulmamış ekosistemlere sahip olan ve her yıl milyonlarca göçmen kuşun rotası üzerinde olan bu bölgedeki yüz-
lerce türün yaşam alanı petrole bulanmıştır. 
(http://www.biologicaldiversity.org/programs/public_lands/energy/dirty_energy_development/oil_and_gas/gulf_
oil_spill/pdfs/GulfWildlifeReport_2011.pdf)
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başlamıştır (Görsel 2). Öyle ki bu olay, sanat ve iş dünyası arasındaki ilişkiyi yeniden sorgu-

lamayı da beraberinde getirmiş; Tate’in BP ile kurduğu sponsorluk ilişkisi güncel sanatçılar 

ve aktivistler tarafından odak noktası haline getirilmiştir.

Görsel 1. Londra’daki sanat kurumlarının sponsorluk ilişkisini gösteren 2010 yılına ait harita. 
The Guardian. Erişim: 16.12.14, http://static.guim.co.uk/sys-images/Environment/Pix/pictu-

res/2010/06/24/londonartsoilsponsors.gif

Görsel 2. Meksika Körfezi sızıntısı sonrası görünüm. 
Fotoğraf: Charlie Riedel. The Atlantic. Erişim: 12.12.14, 

http://cdn.theatlantic.com/static/infocus/oil041911/o14_03118413.jpg

Tate müzelerinin finansmanına odaklanan Liberate Tate, “yaratıcı müdehalenin sosyal de-

ğişimdeki rolünü araştıran” aktivist sanat kolektifi olarak “petrol endüstrisinden kurtulmuş 

özgür sanatı” hedeflemektedir (Chong, 2013, s. 106). Liberate Tate’in seçtiği ifade dili; ço-

ğunlukla performans olarak karşımıza çıkarken, sanat üretimleri ortam odaklı (site –speci-

fic), çalıştıkları malzemeler ise petrol gibi; dökülebilen, saçılabilen, sıkılabilen, sıvı formdaki 

maddeler olarak izlenmektedir.

Meksika Körfezi felaketinin üzerinden yaklaşık 1 ay kadar sonra; Mayıs 2010’da Liberate 

Tate topluluğu, Tate Modern’in kuruluşunun 10. yıldönümü partisinde başlatacakları akti-
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vist performatif işleri için Tate’e haber niteliğinde bir çağrıda bulunmuşlardır (Sponsorluk 

ilişkisini yeniden düşünmesi adına). Bu metinde, BP’nin Meksika Körfezi’nde “dünyanın en 

büyük yağlı boya resmini yapmayı başardığı” ironik bir dille ifade edilmiş, Tate’in böyle bir 

şirketle sponsorluk ilişkisini sürdürerek, “parayı yaşamın önüne koyan kar marjlarına ve kül-

türe ilham verdiği” belirtilmiştir. Bu çağrı metninin sonunda kolektif, Tate’e ve geleceğe bir 

doğum günü hediyesi önermiştir: “10. yıldönümü partisinde başlayacak ve Tate sponsorluk 

anlaşmasını bitirene dek ülke genelindeki Tate binalarında devam edecek sanat müdaha-

lesi serilerini devreye sokacaklarını” belirtmişlerdir (https://liberatetate. wordpress.com/

liberating-tate/about/).

Mayıs 2010’da, Tate Modern’in 10. yıl kutlamaları sırasında –ki bu kutlamalar sırasında 

sızıntı üzerinden yalnızca 1 ay  kadar geçmiş, sızıntı halen devam

etmektedir– gerçekleştirdikleri  “Dead in the Water/ Suyun İçindeki Ölü” adlı ilk müde-

halelerinde, ölü balıklar ve yapay kuşlar iplerle siyah helyum balonlarından sallandırılmış 

olarak Turbine Hall’ün tavanına doğru serbest bırakılmıştır (http://artthreat.net/2010/05/

tate _bp_intervention/).  (Görsel 3).

Görsel 3. Liberate Tate, 2010, Suyun İçindeki Ölü / Dead in the Water. Art Threat. 
Erişim: 16.12.14, http://artthreat.net/wp-content/uploads/Tate-Action.jpg

Deepwater Horizon felaketinden yaklaşık 2 ay sonra, Tate’in her yıl düzenlenen ve başlıca 

sosyal etkinliklerinden biri olan yaz partisi gündeme gelmiştir. Ancak bu parti, 2010 yılına 

özel olarak BP ile ortaklığın 20. yılını kutlamak üzere düzenlenmiştir. Liberate Tate, 28 

Haziran 2010’da Tate Britain’de düzenlenen bu partide Platform işbirliği ve 171 sanatçının 

aynı gün Guardian’da yayınlanan imza desteğiyle “Licence to Spill/Dökmek İçin Lisans”3 

isimli performansı gerçekleştirmiştir. Bu performans ile petrol şirketlerinin tanınmış kültü-

3 “Licence”: “lisans”, “ruhsat”, “yetki” ve “spill”: “dökmek”, “saçmak” anlamlarına gelmektedir.
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Görsel 4. Liberate Tate, 2010, Dökmek İçin Lisans / Licence to Spill. Blouin Artinfo. Erişim: 16.12.14, 
http://www.blouinartinfo.com/sites/default/files/styles/970w576h/public/BP_Tate_1.png

rel kurumlar ile yan yana durarak, sürdürecekleri faaliyetleri için adeta “sosyal bir lisans” 

aldıklarına vurgu yapılmak istenmiştir (http://platformlondon.org/ p-pressreleases/unpre-

cedented-coalition-from-the-arts-condemns-bp-sponsorship-of-the-tate/). Performansta 

litrelerce pekmez, petrol sızıntısı benzetmesi ile Tate Britain’in girişine dökülmüştür (Gör-

sel 4). Buna ek olarak, galerinin içine çiçek desenli elbiseleriyle giren iki üye, elbiselerinin 

altından başka bir “petrol sızıntısını” serbest bırakarak galeriyi de “petrol”e bulamışlardır.

4 “Paskalya Adası’nın günümüzdeki bitki örtüsü adanın geçmişindeki bitki örtüsüne uymamaktadır. Bu durum, eko-
sisteme insan müdehalesinin bir sonucu olarak görülmektedir. Nitekim, botanikçiler adanın eskiden milyonlarca 
palmiye ağacı ile kaplı olduğunu ancak ev yapımı v.b. gibi çeşitli sebeplerle 10 milyondan fazla ağacın yokedildiği 
belirtilmektedirler. Esen rüzgara ve kuma karşı adadaki tarımın dengesini sağlayan ağaçların yok edilmesi, erozyonla-
ra ve sonucunda ada nüfusunun ciddi oranda azalmasına yol açmıştır (http://www.independent.co.uk/environment/
nature/rats-not-men-to-blame-for-death-of-easter-island-431105.html).

Bu eylem şuna dikkat çekiyordu: Petrol şirketleri sanat kurumları ile ortaklığı kulla-
narak, dünyanın diğer kısımlarını işletmeye açmak için kendi sosyal lisanslarını yaratı-
yorlardı. (…) Platform’dan Jane Trowell’a göre (2010) Meksika Körfezi’nin dehşeti, iklim 
değişikliği ve çevre kirliliği üzerine endişe duyan herkes için bir şeyler yapma fırsatı 
sunmuştur (Chong, 2013, s. 107).

“Collapse/ Çöküş” isimli bir diğer performansları ise, Temmuz 2010’da, dünyanın dört bir 

yanından eski çağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarını barındıran British Museum’da 

gerçekleştirilmiştir. Aralarında Liberate Tate’in de bulunduğu yüzü kapalı 3 kişi, British 

Museum’un dünyaca ünlü Paskalya Adası heykelinin etrafına kağıt hamurundan yapılmış 

BP etiketli yumurtalar içinden pekmez dökmüştür. 2000 yıl öncesine dayanan bir kalıntı 

olan Hoa Hakananaia isimli bu heykel, Avrupalı keşifçiler tarafından Paskalya Adası’ndan 

getirilmiştir. Liberate Tate aktivistlerinden Ben Cooper’ın sözleri karşısında bu işin; hızlı 

yükselen güçlü uygarlıkların aynı hızla çökeceğine dair bir gönderme niteliği taşıdığını 

söylemek yerinde olacaktır. 

Paskalya Adası’ndaki ağaçlar gibi4, petrol de artan risklere rağmen aşırı sömürü kay-
nağı olmaya devam etmektedir. Durmak bilmeyen petrol sondajları, bağlı olduğumuz 
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ekosistemin çöküşünü getirmektedir. Aynı 2000 yıl önce Paskalya Adası’nın yerli-
lerinin yaşadığı gibi (http://artdaily.com/news/39247/Art-Activists-Spill-Oil-at-Ico-
nic-British-Museum-in-Protest-at-BP-Sponsorship#.VKq05IqsWbE).

Liberate Tate yine 2010 yılının, bu kez eylül ayında yeni bir enstalasyon –performans 

ile Tate’in karşısına çıkmıştır. Tate mütevellilerinin buluşmasından bir gün önce; kurulun, 

sponsorluk ilişkisini yeniden gözden geçirmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Sunf-

lower_Crude/ Ayçiçeği_Ham” isimli performansın koreografisi oldukça etkileyici gözük-

mektedir. Kolektifin 30 kadar üyesi sırayla Türbine Hall’e girerek ve burada daire formu 

oluşturarak BP etiketli siyah yağlıboya tüplerini yerin üzerine, ayaklarının altına yerleştir-

mişlerdir. Her bir üye sırayla kendi tüpü üzerine basmıştır. Bu “oyuncu referans” karbon 

ayakizlerine ve sonuçta ortaya çıkan “kuvvetli güneş ışığı” efekti ise BP’nin alaycı ayçiçeği 

logosunu gönderme taşımaktadır (Art Monthly, 2010, s. 21). (Görsel 5, 6).

Görsel 5. Liberate Tate, 2010, Ham / Crude. Signs of Revolt. Erişim: 10.12.14, 
http://signsofrevolt.net/wp-content/uploads/2011/01/Crude-by-Liberate-Tate.jpg

Görsel 6. Liberate Tate, 2010, Ham / Crude. Liberate Tate. Erişim: 10.12.14, 
https://liberatetate.files.wordpress.com/2013/04/ep8jjs_93911rgkbd3cenfg6bkoyhyije7arg3kh82u.jpeg
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Görsel 7. Liberate Tate, 2011, İnsanlığa Mal Olan / Human Cost. The Australian. Erişim: 14.12.14, 
http://resources3.news.com.au/images/2014/04/10/1226879/826995-bc0bee28-b54a-11e3-961d-

5192f6c25a65.jpg

Öyle ki; BP çevreye duyarlı bir imaj yaratmak ve güneş enerjisine yatırımlarını vurgula-

mak amacıyla 2000 yılında logosunu değiştirmiştir. Bu revizyon için harcanan yaklaşık 

30 milyon doların şirketin güneş enerjisine yaptığı yatırımlardan çok daha fazla olduğu 

öne sürülmüştür (http://www.e-skop.com/skopbulten/doganin-ve-sanatin-kirletilmesi-bp-

nin-toplumsal-sorumsuzluguna-karsi-protestolar-devam-ediyor/564).

Tate koleksiyonuna bir bağış olarak grup, performansın adına; “ham”, “kaba”, “işlenme-

miş” ve “nezaketsiz” anlamlarına gelen “Crude” ismini vermiştir. Derrick Chong, buradaki 

“Crude” başlığına olan atfın; hem doğada ham halde bulunan petrole, hem de kaba ve ne-

zaketsiz ifadelerde bulunan Tate’in yöneticisi Nicholas Serota’ya olduğunu belirtmektedir 

(Chong, 2013, s. 107).

Liberate Tate kolektifi, 20 Nisan 2011’de, Meksika Körfezi dehşetinin 1. yıldönümünü unut-

mayarak Tate Britain/ Duveen Gallery’de oldukça çarpıcı bir performansa daha imza at-

mıştır. Adı geçen galeride o tarihlerde “insan bedenine adanmış” bir sergi olan “Single 

Form” sergisi, “BP Birtish Art Displays”in bir bölümü olarak yer almaktadır. Bu mekanda, 

çırılçıplak cenin pozisyonunda yatan bir kolektif üyesi, yüzleri örtülü diğer iki üye tarafın-

dan BP etiketli bidonlardan dökülen petrol benzeri bir maddeyle kaplanmıştır. “Human 

Cost/ İnsanlığa Mal Olan” (Görsel 7) isimli bu eylem sızıntının sürdüğü gün sayısına atfen 

87 dakika sürmüştür (http://liberatetate.wordpress.com/2011/04/20/ human-cost-a-per-

sonal-account/).

Aynı gün 171 kişilik sanatçı, akademisyen ve teorisyenden oluşan bir grup, The Guardi-

an’da imzalarını birleştirerek; Tate’e sürdürülebilir bir gelecek için yeniden çağrıda bulun-

muşlardır. Nitekim o günlerde yeni kaynaklar arayan BP’nin adı, Mısır’da Mübarek rejiminin 

destekçisi olduğu söylemleriyle ve Kanada’daki katran kumları ile Arktik Okyanusu’ndaki 

petrol araştırmaları gibi yeni petrol planları ile gündemdedir (http://www.theguardian.

com/business/2011/apr/20/tate-end-relationship-with-bp).
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Ocak 2012’ de gerçekleştirilen “Floe Piece/ Yüzen Buz Parçası” isimli performansta ise 

Arktik’ten gelen 55 kiloluk dev bir buz kütlesi çoğu performansta dikkati çektiği gibi yüzleri 

örtülü 4 figür tarafından Occupy London’ın protesto kampından alınarak yük kızağı ile Tate 

Modern’in Turbine Hall’üne taşınmış (Görsel 8) ve bu mekanda erimeye bırakılmıştır.

Görsel 8. Liberate Tate, 2012, Yüzen Buz Parçası / Floe Piece. Liberate Tate. Erişim: 15.12.14,
https://liberatetate.files.wordpress.com/2013/04/floe-piece-1.jpg?w=1200

BP’nin genişleme planını Alaska/ Arktik’e ve Kanada’ya ilerletmesi aktivist sanat kolektifini 

de harekete geçirmiştir. BP’nin yeni planları, akla 2006 yılında yaşanan felaketi getirmiştir: 

Alaska’daki buzullarının derinliklerinden çıkarılan Prudhoe Bay petrolü dolayısıyla BP’nin 

sahibi olduğu Trans Alaska Boru Hattı’nda sızıntı yaşanmıştır. 

Performansı gerçekleştiren Liberate Tate üyelerinden biri olan Terri Gosnell’ın da belirttiği 

gibi; BP gibi petrol şirketlerinin iklim değişikliği konusunda büyük ancak ironik anlam-

da sorumlulukları bulunmaktadır. Öyle ki, eriyen bölgeler bu tip şirketlere yeni sonda-

lama alanları için bir fırsat olarak görülmektedir. Bu buz kitlesinin yolculuğu ile, BP’nin 

ekosistem üzerindeki yıkıcı etkisi üzerinden Tate’in bir sanat müzesi olarak bu suça ortak 

olması eleştirilmektedir. Liberate Tate’e göre Tate, bu sponsorluğu devam ettirerek bu 

şirketin “pozitif kamu imajı” yaratmasına neden olmaktadır (http://liberatetate.wordpress.

com/2012/01/15/liberate-tate-stage-arctic-ice-performance-in-tate-turbine-hall/).

Performanslarının çoğunda baştan aşağı siyah giyinerek, yüzlerini de siyah bir örtüyle kapa-

tan kolektif; bu “kapanma”, “gizlenme” durumunu hem matemin simgesi hem de anonimlik 

vurgusuna çabalarının bir aracı olarak açıklamışlardır: “Biz, (yaptığımız) işin bu gruptaki 

herhangi bir birey etrafında tanımlanmasından ziyade, kolektif kimliği devam ettirmeye; 

bunu kalıcı hale getirmeyi tercih ediyoruz.”5

5 Liberate Tate ile yapılan e-mail yazışmasından.
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Görsel 9. Liberate Tate, 2012, Armağan / The Gift. 
Liberate Tate. Erişim: 16.12.14, https://liberatetate.files.wordpress.com/2012/07/dsc0597.jpg

Liberate Tate Temmuz 2012’de, “The Gift/ Armağan” adıyla bilinen ve aynı isimle kamuya 

armağan edilen bir enstalasyon –performans ile yeni bir müdehalede bulunmuştur.  16.5 

metre uzunluğunda ve 1.5 ton ağırlığında, artık kullanılmayan bir rüzgar türbininin pervane 

kanatlarından biri, 100’ü aşkın üyenin katılımıyla Turbine Hall’e parçalar halinde taşınmış 

ve burada tekrar birleştirilmiştir (Görsel 9). “The Gift”, bir dönem Londra’yı gazla aydınlat-

mak üzere kullanılmış bir mekân olan Turbine Hall’e yerleştirilmek üzere Londra’nın bir 

ucundan diğerine (Welsh Valley’den Tate Modern’e) elde taşınmıştır. Kanadın, böylesi bir 

yolculuğun sonunda; hem tarihi referansı olan, hem de gündemde BP ile ortaklığı ne-

deniyle yer alan bu mekana konumlanışı ile kolektif; Tate’in sponsorluk ilişkisini yeniden 

sorgulayarak fosil yakıtların kullanılmayacağı bir geleceği de önermektedir. 

Liberate Tate, daha sonra “Gift to the Nation: Letter to Tate/ Ulusa Armağan: Tate’e Mektup” 

başlığıyla düzenlediği mektupla, Tate’in yöneticisi Nicholas Serota’ya, eserin “ulusa arma-

ğan” statüsüyle müzenin koleksiyonuna dahil edilmesi için teklif götürmüştür (http://libe-

ratetate. wordpress.com/2012/07/07/press-release-artists-install-16-metre-wind-turbi-

ne-blade-in-tate-modern-turbine-hall/). Ancak kanat, güvenlik görevlilerince kaldırılmıştır.

Liberate Tate’ten Sharon Palmer bu iş ile ilgili düşüncelerini şöyle belirtmiştir:

Tüm dünyada adı çevre felaketleri ile insan hakları ihlallerine karışan BP, 20 yıldan 
daha uzun bir süredir Tate’i kurumsal hayırseverlik imajı yaratmada kullanıyor. Geri 
alınamaz bir dönüm noktasına yaklaşırken iklim değişikliğine dikkat çekmek istedik. 
Bu nedenle şimdi Tate’in geleceğe bakma ve kendini fosil yakıt ekonomisinin yıkıcı 
ortamından tahliye etme zamanı. Liberate Tate, Tate’in BP ile ilişkisini bitirecek ve 
iklim değişikliği felaketinin tehdidine dikkat çekecek cesarete sahip olmasını dileye-
rek yenilenebilir bir enerji simgesi kullanarak bu sanat işini yarattı (http://liberate-
tate.wordpress.com/2012/07/07/press-release-artists-install-16-metre-wind-turbi-
ne-blade-in-tate-modern-turbine-hall/).
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Kasım 2013’te gerçekleşen “Parts Per Million / Milyonda Bir ” isimli iş (Görsel 10) ile Li-

berate Tate; Tate’in BP ile sponsorluk ortaklığına devam ederek, kamu algısıyla oynadığını 

ve dolayısıyla iklim değişikliğini şiddetlendiren rolünü sorguya çekmeyi hedeflemiştir. Tate 

Britain’ın ev sahipliği yaptığı İngiliz sanatının ulusal koleksiyonu, 2013 Mayıs ayında “BP 

Walk through British Art/ BP Yürüyüş Yolu aracılığıyla İngiliz Sanatı ” ismini alarak yeniden 

düzenlenmiştir. 

Kamusal bir mekana birinin ismini vermek, o kişinin söz konusu mekan üzerindeki 
sembolik sahipliğini dünyaya duyurmanın ve bir tür güç gösterisi yapmanın bir yo-
ludur. (…) Sponsor şirketler açısından isimlerinin bir mekana verilmesi, markaları için 
dünya çapında sürekli tanıtım sağlar (Wu, 2014, s. 457).

BP bu şekilde reklam kampanyalarına devam ederken, atmosferdeki karbondioksit oranla-

rının 400ppm’e (milyon parçacık) ulaştığı bilgisi gündeme düşmüştür (http://www.artnoto-

il.org.uk/blog/liberate-tate-stages-performance-tate-britain-reopening-focusing-bp-spon-

sorship). Küresel ısınmanın birincil sebebi olarak görülen karbondioksit, her zaman at-

mosferde varolmuş ancak bu son oran insanlık tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçmiş-

tir. Bunun dışındaki bir diğer önemli nokta ise, atmosferdeki ek karbondioksit miktarının 

%80’inin fosil yakıtların kullanılması sebebine bağlı olmasıdır (http://www.artnotoil.org.uk/

blog/liberate-tate-stages-performance-tate-britain-reopening-focusing-bp-sponsorship).

Görsel 10. Liberate Tate, 2013, Milyonda Bir / Parts Per Million. YouTube. Erişim: 16.12.14, 
http://i.ytimg.com/vi/A9KlX2mPrRE/maxresdefault.jpg

Ellerinde kitapçıklarla baştan aşağı siyah giysili ve yüzleri örtülü 50 kolektif üyesi, Tate 

Britain’deki galerinin resmi “yeniden açılış” gününde harekete geçmiştir. Grup, her 10 yıl-

lık sürece karşılık gelecek şekilde düzenlenmiş olan odalardan oluşan “BP Walk Through 

British Art” boyunca odadan odaya yürümüş ve odaların simgeledikleri her 10 yıl için at-

mosferde tespit edilmiş karbondioksit oranlarını hep bir ağızdan haykırmıştır. 1840’ta mil-

yonda 350 olan karbondioksit oranlarının günümüzde milyonda 400’e yükselişi izlenirken 

araştırmalar tek başına BP’nin bunda %2.5 oranda sorumlu olduğunu ortaya koymaktadır 

(Art Monthly, 2014, s. 17).
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Görsel 11. BP tarafından açıklanan detaylar. Liberate Tate. Erişim: 15.12.14,
https://liberatetate.files.wordpress.com/2014/09/tate-black-square-8.jpg

Görsel 12. BP tarafından açıklanan detaylar. Liberate Tate. Erişim: 15.12.14,
https://liberatetate.files.wordpress.com/2014/09/tate-black-square-2.jpg

Performans, ilk olarak sanayi devriminin emisyon oranlarını önemli ölçüde etkilediği yıl 

olan “1840” isimli odada başlamış ve karbondioksit seviyelerinin tüm zamanların en yük-

sek oranına; milyonda 400 birime ulaştığı “günümüz dönemi sanat odası”nda son bulmuş-

tur. Oldukça ince düşünülmüş bu iş; “Climate Week/ İklim Haftası” ödüllerinin “Best Artistic 

Response/ En iyi Sanatsal Tepki” kategorisine aday gösterilen 4 finalistten biri olmuştur 

(https://liberatetate.wordpress.com/2014/02/19/parts-per-million-short-listed-for-best-

artistic-response-in-climate-week-awards/).

Liberate Tate kolektifi, geçtiğimiz yılın eylül ayında Turbine Hall’de “Hidden Figures/ Giz-

lenmiş Rakamlar”6 isimli son performansını gerçekleştirmiştir. Bu dönemde, Tate’in BP ile 

yaptığı sponsorluk anlaşmasının detaylarını kamuoyundan gizliyor olması durumu tartışıl-

maktadır. Oysa, Tate üyelerinin galeriye her yıl 5 milyon sterlin getirisi olduğu bilinmek-

tedir (Art Monthly, 2014, s. 17). Bunun ötesinde Britanya’da kamu müzelerinin ve sanat 

galerilerinin –yüksek miktarda kesintiler yapılmış olsa da- hala devlet bütçesinden aldıkları 

bir miktar fon dolayısıyla kamuya hesap verme yükümlülükleri bulunmaktadır. Bilgilere 

erişim  yasal olarak talep edilebilmektedir.

Bu konuyla ilgili olarak Birleşik Krallık Enformasyon Komisyonu’nun (ICO) aldığı karar ne-

ticesinde, Tate Etik Komitesi ve Mütevelli Heyeti sponsorlukla ilgili bütün toplantı tuta-

naklarını yayınlamak durumunda bırakılmıştır. Ancak, yayınlanan tutanaklarda talep edilen 

detaylar yerine bir dizi “siyah kare” ile karşı karşıya kalınmıştır (Görsel 11, 12). 

6 Hidden; “gizlenmiş”, “saklanmış”, figure ise; “rakam”, “silüet”, “figür”, “şekil” anlamlarına gelmektedir.

Tate’in bu siyah blokları kaldırmayı reddetmesi üzerine komisyon, bu durumu “bilgi edin-

me kanunun ihlali olarak” yorumlamış ve sonucunda Tate mahkemelik olmuştur (htt-

ps://liberatetate.wordpress.com/2014/09/06/giant-black-square-unveiled-in-tate-mo-

dern-as-part-of-bp-sponsorship-performance-protest/).
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Duruşmadan bir gün önce gerçekleşen performansta 100’ü aşkın kolektif üyesi 64 metre-

karelik dev bir siyah kumaşı Turbine Hall’de açarak, altında çeşitli figürler oluşturmuşlardır 

(Görsel 13, 14). İki saat süren performans, dev karenin altında geçen 15 dakikalık sessiz 

bekleyişin ardından siyah kumaşın iki üye tarafından kaldırılarak Turbine Hall boyunca sü-

rüklenmesiyle sona ermiştir.

Görsel 13. Liberate Tate, 2014, Gizlenmiş Rakamlar / 
Hidden Figures. Liberate Tate. Erişim: 15.12.14, 
https://liberatetate.files.wordpress.com/ 2014/09/untit-
led-4356.jpg (solda). 

Görsel 14. Liberate Tate, 2014, Gizlenmiş Rakamlar / 
Hidden Figures. Indyrikki. Erişim: 15.12.14, 
http://indyrikki.files.wordpress.com/2014/09/07-libera-
te-tate.jpg (üstte). 

Görsel 15. Kazimir Maleviç, 1915, Siyah Kare / Black 
Square. Wikipedia. Erişim: 15.12.14, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazimir_Malevich

Tate’in BP’den ne kadar fon aldığını kamuoyuna açıklamayı reddetmesi durumuna kelime 

oyunuyla referans veren bu iş ile Liberate Tate, kendine has görsel dili kullanarak; BP’nin 

neden olduğu dev petrol birikintisine, Tate redaksiyonunun siyah bloklarına ve o dönem 

Tate Modern’de sergide bulunan Kazimir Maleviç’in “Siyah Kare”sine (Black Square, 1913) 

dramatik bir göndermede bulunmuştur (Art Monthly, 2014, s. 17). (Görsel 15). 
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Sanatı toplumsal ve politik amaçların ötesinde görerek “nesnenin boyunduruğundan” kur-

tardığını öne süren Maleviç, tek-renk  yüzeyleri ile sanatın maddi bir araç olarak konum-

landırılmasına şu sözleriyle şiddetle karşı çıkmıştır: 

Sanat artık devletin ve dinin hizmetinde olmak, değişen kültür tarihinin kaydını tutmak 
istemediği için objeden kopmak istiyor ve “şeylerin” engeli olmadan yalnızca kendi 
başına, kendi için varolmak istiyor. (…) Kare değişerek yeni biçimler yaratmakta, bu 
yeni biçimlerin öğeleri de şu ya da bu şekilde onlara neden olan duyguların temsili 
olarak işlev görmektedir (Antmen, 2008, s. 92).

Şimdiye kadar Liberate Tate’in tavrını dikkat çekici, seriler halinde ve gerilla tarzı eylemler 

olarak ortaya koyması, “şiddet dışı aktivizmin yüksek yenilikçi formu”nun gelişimi olarak 

görülmektedir (Quaintance, 2012, s. 32). Tate gibi kurumlar, toplumun gözünde sanat 

ile buluşulan mekanlar olarak “saygın” bir konumda yer almaktadırlar. Kültür normlarının 

toplum yapısını şekillendiren niteliği de göz önüne alındığında, BP gibi küresel anlamda 

sömürüye ve felakete sebep olan bir şirketin, sanatın büyük destekleyicisi olarak yer alma-

sına seyirci kalınamamıştır. Özellikle Deepwater Horizon felaketini takiben BP ve Tate’in 

ortaklığı, sanatın “uygunsuz” kurumsal sponsoru olarak petrol üreticilerine tepki yağmasına 

sebep olmuştur. Bu olay, burada yalnızca adı geçen; fakat Britanya’da petrol endüstrisini 

sanat alanından “defetmek” üzere aktivist performans sanatı adına önemli örnekler ortaya 

koyan -Platform, Art Not Oil, BP or Not BP gibi- diğer kolektifler için de bir “katalizör” 

görevi görmüştür. 

Sömürünün güncel hali ile çağdaş sanat arasındaki ilişkilere odaklanan bu eylemler, 
sponsor şirketin tam da sanat işlerinin de sorunsallaştırdığı özgürlük, ayrımcılık, ihlal, 
çevre kirliliği gibi sorunların kaynağı olduğunu hatırlatma işlevini yerine getirir. Dahası 
kendi varlığını sürdürmek için bir zorunluluk olarak ortaya çıkan kapitalist üretim iliş-
kilerine tabi olmaya rıza göstermenin hummalı bir kakofoni sayesinde hüküm sürdüğü 
vurgulanır (Yetişkin, 2012, s. 5).

Liberate Tate’in, direnişine karşılık ciddi bir engelleme ile karşılaşmaması ise, akla Wu’nun 

ele aldığı sponsorluk politikalarını getirmektedir. Bununla ilgili olarak yaptığım e-mail ya-

zışmasında kolektif, konuya şu şekilde açıklık getirmeye çalışmıştır:

“Gift”i performe ettiğimiz zaman, rüzgar türbini kanadıyla içeriye girmemizi engelle-
meye çalıştılar. Geri kalan zamanda performansların gerçekleşmesine izin verdiler. 
Biz şöyle düşünüyoruz; belki de onlar, anlaşmazlığa düşme durumunu en aza indirge-
yerek performanslara daha az dikkat çekmek istiyorlar. Eğer; -galeride yer alıyor ol-
masından dolayı- gerçekleşen sanat performanslarına zorla engel olurlarsa, bu onlar 
için hoş gözükmez. Fakat bunların hepsi bizim tahminimiz...

Ancak konu, misyonlarını sürdürmek üzere, güçlü fonlara ihtiyaç duyan sanat kurumları açı-
sından ele alındığında; devlet kesintileri ve kültür politikaları yüzünden “çaresiz bırakıldık-
ları” söylemleri ile karşılaşılmaktadır. Bu noktada Liberate Tate, kamusal alan olarak sanat 
müzesinin “uygunsuz” sponsorluk birlikteliğine meydan okuyarak; her şeyden önce BP gibi 
küresel bir şirketin kirli faaliyetlerine sanatı alet ediyor olmasını gözler önüne sermektedir. 
Bu anlamda, demokratik bir toplumda kurumsal eleştiri üzerinden alternatif bir bakış açısı 
önererek sosyal haklarla ilgili endişelerin değişiminde tetikleyici bir rol oynamaktadır.
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Öz: Sanat üzerine görüşlerini incelediğimiz önemli kişiler arasında en dikkat çekici isimler-

den birinin Tolstoy olduğunu söylersek abartmış sayılmayız. Zira okuyucu, bu eseri incelerken 

tavrından tutunuz sebep ve sonuç ilişkilerini ele alış biçimine kadar pek çok yönüyle farklı bir 

eleştirmen ile karşı karşıya bulur kendini. Rus yazar, eleştirisi sırasında acımasız bir tavır takın-

maktadır. O kadar ki, okuyucunun, sanat tarihi içinde ayrıcalıklı yere sahip olduğu düşünülen 

kimi sanatçı ve sanat eserlerine yönelik olumlu bakış açısını sarsmaktan da geri durmaz. Tols-

toy, sanatı halkçı yönden ele almasıyla kendisinden sonra kuramlaşan Toplumcu Gerçekçilik’e 

öncülük etmiş olabileceği gibi sanatın eğitim alanındaki işlevini de derinlemesine inceleyen ilk 

düşünürlerden biridir. 

Anahtar Sözcükler: Güzel, İyi, Yenilik, Ahlak, Haz, Samimiyet.

Abstract: It would not be an exaggeration to claim that Tolstoy is one of the most outstanding 

artists whose ideas on art are widely studied. People who read his book, encounter an unlike 

critic from his manner to style that he uses to judge relation of reason-result. Russian writer 

is relentless during criticism. In so much that he does not hold off shaking reader’s viewpoint 

about some artists and artworks which are supposed that have a privileged position in art his-

tory. Tolstoy is one of the first critics who pioneered in Social Realism and who studied the role 

art played in the field of education in detail. 

Keywords: Nice, Well, Reform, Morals, Pleasure, Sincerity.
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Giriş 

19. asrın başlarında, lüks denebilecek bir ortamda dünyaya gelen yazarın, bütün imkânla-

rını sanatı halk ile bütünleştirmek için harcamış olduğunu görmek bizleri şaşırtmamalı; ta-

rih boyunca, belirli hakları ellerinden alınmış olan insanların mücadelelerine baktığımızda 

onlara öncülük edenlerin proletaryadan (kendi içlerinden) değil aristokrat ya da kentsoylu 

kesimden çıktığını görmekteyiz. Lev N. Tolstoy da benzer bir tutum sergilemiş ve sanatı 

18. yüzyılın romantik havasından uzaklaştırmayı deneyerek toplumcu bir yol izlemiştir. Bu 

çabasından etkilenen pek çok fikir, siyaset ve sanat adamı Tolstoy’un edebiyattaki ustalığı 

kadar sanat ve toplum üzerine fikirleriyle de dünya çapında etkili başlıca insanlardan biri 

olduğunu belirtmiştir. Örneğin “üç modern hayatımda derin bir iz bırakmıştır” diyen Mo-

handas Gandhi, kendi otobiyografisinde, Tolstoy’un The Kingdom of God is Within You kita-

bından fevkalade büyülendiğini dile getirmiştir (Gandhi, 1987, s. 13). Prof. Dr. Şahin Uçar 

da1 Karl Marx’tan sonra tarih ve siyaset felsefesine en etkili kişinin Lev N.Tolstoy olduğunu 

dile getirmiştir.

Fakat bu toplumcu çizgisinin ötesinde, Rus edebiyatçının asıl farklılığı sanat ile din arasın-

da kurmaya çalıştığı bağdır. Tolstoy, bu konuda oldukça keskin fikirlere sahiptir ve sanat 

eleştirisine getirdiği yenilikler de çoğunlukla bu doktrininden beslenmektedir. O kadar ki 

bazı sanatçılar kadar bilimcileri de boş işler ile uğraşmakla suçlamakta, bilimin de sanat 

gibi insanlığa hizmet aracına dönüşmesi gerektiğini ısrarla vurgulamaktadır. Bunun -tek 

değilse de en önemli- yolu olarak kutsal/moral değerlere sarılmayı öğütleyen yazarın, din 

konusunda çok katıymış gibi görünmesine rağmen, sanat ve düşün hayatı boyunca yaptığı 

yorumlarından kilise dogmalarıyla arasının iyi olmadığını da belirtmek gereklidir2. Her ne 

kadar bir misyoner tavrı sergilese de, Tolstoy geleneksel kiliseyi ve onun bürokratik yapı-

sını ciddi şekilde eleştirmiştir (Gandhi, 1987, s. 16). Bu nedenle olsa gerek, 1901 yılında 

Ortodoks kilisesi tarafından aforoz edilmiştir.  

Rus yazar, din-toplum-sanat kavramlarını irdelerken kendinden oldukça emin görünmekte 

ve herhangi bir şekilde yanlış anlaşılma endişesi taşımadan fikirlerini kararlılıkla dile ge-

tirmektedir. Neticede ortaya, okuyucuyu düşündürmekle kalmayıp bir o kadar da şaşırtan 

1 “L.N. Tolstoy ve Tarih Felsefesi”, Konferans, 2012, Karadeniz Teknik Üniversitesi.
2 Tanrı’nın Egemenliği Kendi İçimizdedir isimli eserinde, Tolstoy, kiliseyi hakiki Hristiyanlık ile bağdaşmayan bir kurum 
olarak gördüğünü belirtmektedir.

Önemli Notlar:

1. Tolstoy’un sanat anlayışına ilişkin önemli ipuçlarını barındıran bu eser ilk olarak 1898’de yayınlanmış daha sonra 
yazarın birtakım düzeltmeleriyle birlikte 1930 yılında Aylmer Maude tarafından İngilizce’ye çevrilmiştir.

2. “Sanat Nedir?” daha önce yine Şûle Yayınları tarafından özet halinde yayınlanmış fakat bu özet çeviri, Lev Nikola-
yeviç Tolstoy’un sanat hakkındaki görüşlerinin bütüncül olarak algılanmasında bazı sıkıntılar doğurduğu gerekçesiyle 
yayınevi, yeniden tercüme edilmiş tam bir metin yayınlamaya karar vermiştir. Bu çalışmanın -aynı sebepten- yeni ve 
tam metin üzerinde yapılması uygun görülmüştür. Bu inceleme metnini değerlendirmek isteyen okuyucunun, ilgili 
karşılaştırmayı eserin aynı baskısı ile yapması ek bir fayda sağlayabilir.

3. Bu çalışmada esas amaç, eşine pek sık rastlanmayan ölçülerde radikal fikirlere sahip Tolstoy’un sanata bakışı 
anlamak ve bu doğrultuda bir tutarlılık elde etmek olduğundan karşılaştırma yöntemine çok sık başvurulmamıştır.
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3 Ekonomik zenginlik içinde doğup büyümüş olmasına rağmen döneminin işçi sınıfına özenen ve fakir insanlar gibi 
giyinip yaşamayı erdemlilik kabul eden Rus yazar ömrünün son yıllarını evinden uzak, seyyah denebilecek bir halde 
geçirmiş ve servetini de köylülere dağıtmıştır.

bu eseri çıkaran Tolstoy, “Sanat nedir?” sorusuna verdiği cevaplar ile sadece çağdaşlarını 

değil onu dikkatle inceleyen sonraki kuşakları da sarsmayı başarmıştır.

Burada inceleyeceğimiz eseri ilk kez İngilizce’ye çeviren araştırmacı Aylmer Maude’ye göre 

de bu metin Tolstoy’un sanata dair “en önemli ve en mükemmel” metnidir (Tolstoy, 2000, 

s. 19). 

Tolstoy esasen estetik bir eleştiri yapmamaktadır çünkü onun ilgilendiği biçimsel estetik 

değildir. O, temel olarak sanatın ne olup ne olmadığı sorusuna yanıt aramaktadır. Kendin-

ce bulduğu cevaplar da genel estetik kuramlar ile pek alakalı değildir; Tolstoy, sanattan 

mutlaka bir fayda beklemekte ama bu faydayı temel estetik felsefesinin de karşı çıktığı 

nesnel faydanın kısıtlı alanından sıyırıp moral fayda ölçütlerine taşıyarak tezlerine destek 

aramaktadır. Ona göre sanat insanlığı eğlendirmeden önce eğitmelidir. “Kreutzer Sonat” 

başta olmak üzere pek çok edebi eserinde ahlaki öğütler veriyor olması da bu fikri güç-

lendirmektedir. 

Okuyucu, yazarın bu tezine ilişkin kısa yorumlarımızı makalemiz içinde bulabilir; öte yandan 

Tolstoy’un kimi zaman Beethoven’i bile küçümseyen savlarının ana dayanak noktası sanatın 

/sanat eserinin tüm insanlık için ne işe yaradığı sorusudur. Bu soruya, sanat alanında çalı-

şan ya da düşünen her insanın farklı cevaplar vereceği kuvvetle muhtemeldir. Fakat eser-

leri kadar yaşam tarzıyla3 da büyük bir etki alanına sahip olan Rus yazarın görüşleri -onlara 

katılsak da katılmasak da-, sanat dünyası içinde kendine yer arayan her birey için dikkatle 

incelenmeyi hak edecek ölçütlerdedir. Çünkü asırlar boyunca belki de hiçbir sanatçı /

düşünür, sanat için bu kadar sıradışı ve de iddialı yorumlar yapmamıştır.

1- Doğallık, Yorum ve Biçim

Bir erkek çocuk dışarıda yürürken ona doğru gelen bir boğa görür ve ödü patlar. Eve 
vardığında boğanın başı öne eğik ve öfkeli bakışlarla ona doğru nasıl geldiğini, onun 
nasıl telaşla kaçtığını bir an tökezledikten sonra dengesini sağlayıp bir merdivene tır-
mandığını ve böylelikle kaçıp kurtulduğunu anne-babasına anlatır. Çocuk bu hikâyeyi 
anne ve babasını yaşadığı duygularla etkileyip başından geçenleri onlara da hisset-
tirmek için anlatıyorsa o bir sanat eserine varmış olur. O, hiç boğa görmediği halde 
onunla karşılaştığı zaman neler hissedebileceğini yalnızca hayal edip hayali olarak 
yaşadığı duyguları anne babasıyla paylaşmak için böyle bir hikâyeyi anlatsaydı bile, bir 
sanat eseri ortaya koymuş olacaktır (Tolstoy, 2000, s. 11).

Bu örnek ile biz, Tolstoy’un sanat hakkındaki en temel görüşlerinden birine, anlatımın 

doğallığı meselesine girmiş oluyoruz. Tolstoy’a göre sanat sade ve basit bir anlatımı ge-

rektirmesi bakımından doğallığa mecburdur ama o hiçbir zaman doğal bir formu veya 

örnekteki gibi, olayı olduğu gibi yansıtmamalıdır. Sanat eserinin doğallığından anlaşılması 
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gereken yapmacıklıktan uzak oluşudur yoksa onun sırf doğal görünmek için doğanın nes-

nel gerçekliğine bağlı kalması gerekmemektedir; doğal olanı sanata dönüştüren, doğayı 

gözleyenin mizacıdır. Rus yazara göre de sanatçının yorumunu yansıtmayan eser ne kadar 

hüner barındırsa da sanat değeri taşımaz. Bu bağlamda Tolstoy, öncelikle bir sanat eserinin 

yapmacık olmaması gerektiğini belirtiyor; eser, sanatçısının yorumunu taşımalı ve doğal 

olabilmek adına doğayı olduğu gibi kopya etmemelidir. 

Tolstoy’a göre duyguları yansıtabilmenin yolu ise biçimsel sağlamlıktan geçmektedir ve 

bu yüzden gerçek bir sanat eseri biçimsel sağlamlığa da ulaşmış olmalıdır. “Biçim uygun 

değilse hiçbir hikâye, şarkı, resim, heykel, dans ya da yapı yaratıcısının duygusunu seyirciye 

ya da dinleyiciye taşıyamaz” (Tolstoy, 2000, s. 13). 

Yazarın buraya kadarki düşünceleri modern sanat ve felsefe kuramlarınca da desteklen-

mektedir. Sanat ve zanaat ayrımının kesin olarak yapıldığı dönemden bu yana sanat eseri-

nin onu yapan sanatçıya ait estetik tarza sahip olması gerektiği tartışmasız kabul edilmek-

tedir. Örneğin Hegel’e göre güzel sanatların amacı taklit değil ama tutkuları ve duyguları 

uyandırmaktır (Bozkurt, 1995, s. 151). Wassily Kandinsky de sanatçının gayesini henüz adı 

bulunmamış ince duyguları uyandırmaya çalışmak olarak açıklamaktadır (2013, s. 30). 

Kitapta yer alan ve genel kabul dışına çıkan -büyük oranda yazarın şahsına münhasır- gö-

rüşler bundan sonraki kısımda okuyucuyla buluşmaktadır. Onlardan biri de doğruluk, diye 

adlandırılabilecek kuramıdır.

2- Doğruluk ve Doğruluğun Tanımı 

Tolstoy, yetenekli / becerikli değil ama eserleriyle insanlığı doğruluğa yönlendiren bir sa-

natçı tipini övmektedir. Daha doğrusu, sahip olunan estetik yetenekler ona göre bu ideal 

uğrunda kullanılmalıdır. Tolstoy “mükemmel bir sanat eserinde” sanatçının eseriyle kurdu-

ğu ilişkinin hem gerçek hem de içten olması gerektiğini belirtmekte ve ancak bu sayede 

doğru bir sanat eserinin ortaya çıkacağını söylemektedir (2000, s. 94). Bununla birlikte 

doğruluk, Tolstoy’un dünyasında nesnel olarak ispat edilebilen bir ‘şey’ değildir. 

İhtiraslarıyla yaşayan bir insanın nasıl acı çektiğini, başkalarına nasıl acı çektirdiğini, 
zorluklara ve yoksulluğa nasıl katlandığını, dolaplar çevirerek nasıl başkalarıyla mü-
cadele ettiğini, fakirlikten kurtularak sonunda amacına ulaştığını, itibar kazandığını, 
seçkin, zengin ve mutlu olduğunu anlatan pek çok kitap, roman ve hikâye vardır. Bu 
tür eserler anlattığı her şey gerçekten olmuş olsa ya da ihtimal dışı hiçbir şey içer-
mese bile yine de doğru olmayacaktır. Çünkü sadece kendisi ve tutkuları için yaşayan 
bir insanın belki güzel bir karısı olabilir, belki zengin ve seçkin bir adam olabilir ancak 
bunlar mutluluk için yeterli değildir (Tolstoy, 2000, s. 39). 

Sanat Nedir, sanat eserinin doğruluğunu ancak ahlaki bir anlam olarak ifadelendirir. O 

halde Tolstoy’da sanat, ‘güzel’i değil ‘iyi’yi temsil etmelidir.

İsa’nın ve havarilerinin zengin bir adama gittiklerini ve zengin adamın İsa’yı kabul 
etmediğini, onların da fakir bir dul kadına gittiğini ve kadının İsa’yı kabul ettiğini an-
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latan bir kıssa vardır. Sonra İsa, zengin adama bir küp dolusu altın, fakir dul kadına 
ise son buzağısını yemesi için bir kurt göndermiştir. Bu, fakir kadının kutsandığını, 
zengin adamınsa lanetlendiğini kanıtlar. Böyle bir hikâye tamamen ihtimal dışıdır. 
Çünkü anlatılanların hiçbiri gerçekleşmemiştir ya da gerçekleşemez. Fakat bu hikâye 
doğrudur; çünkü bu hikâyede daima yapılması gereken neyin iyi, neyin kötü olduğu ve 
bir insanın Tanrı’nın rızası için çalışması ve mücadele etmesi gerektiği anlatılmaktadır 
(Tolstoy, 2000, s. 39).

Tolstoy’a göre sanatçı, tabiatı (insan tabiatını da) inceleyip olayları rastgele anlatmak yeri-

ne bir peygamber gibi, yaşanan gerçeklerden ders çıkarılmasını sağlamalıdır. O, tabiattaki 

olayları incelemek dışında -ve asıl olarak- bu ahlaki öze odaklanmalıdır. Bu yüzden Tolstoy, 

bir sanat eserini eleştirirken biçimsel değerlerden sonra doğruluk ve iyi kavramlarını ara-

maktadır. Anlıyoruz ki bir eserin, biçimsel yönden yeterli estetik seviyeye gelmiş olsa bile, 

asıl başarısı yararlı ve iyi olmasıyla açıklanabilmektedir. Büyük yazarın ilk başta biraz tutucu 

diye dudak bükebileceğimiz bu görüşü en azından sanatın salt beceri ve zevk işi olmadığını 

göstermesi bakımından ciddiye alınmalıdır. 

Bazen birlikte olan insanlar, birbirlerine düşman olmasalar da en azından mizaç ve 
duygu yönünden birbirlerine yabancıdırlar; bir hikâyeye, bir gösteriye, bir resme hatta 
bir mimari yapıya bakış açısına kadar. Fakat en yaygın müzik bir kıvılcımla onları bir-
leştirir ve önceki ayrılıklar hatta düşmanlıklar yerine onlar, birliğin ve karşılıklı sevginin 
farkına varırlar (Tolstoy, 2000, s. 318).

Hatta devrim öncesi yaşamış ve Rus Devrimi’nin büyük oranda hor gördüğü Tanrı bağlılığı-

na sahip olmasına rağmen diyebiliriz ki o, sanatın işlevi konusunda Sosyalist bir üslubun da 

tanımını yapmıştır. Kaldı ki, Sosyalist Devrim’in öncülerinden Vladimir Lenin de 1891-1904 

arası dönemdeki yapıtlarıyla Tolstoy’un 1905 Rus Devrimi’ne bir sanatçı ve bir hatip olarak 

katkıda bulunduğunu belirtmiştir (Lenin, 1930’dan akt. Gandhi, 1987, s. 21). 

Sanatın toplumcu olup olmaması gerektiği o gün olduğu gibi bugün de tartışmaya açıktır 

ama Tolstoy’un “iyi sanat” tarifi asla Orta Çağ’daki Hristiyan dogmalarıyla aynı değildir. Ki-

tapta, iyi sanat eserinin yüce Tanrı duygusunu yansıtması gerektiği ısrarla vurgulanmaktadır 

ve hatta yazar, Beethoven’in 9. Senfoni’sini dahi sırf bu yüzden sanat eseri olarak görme-

mektedir. Fakat onun yüce Tanrı duygusundan kastettiği, sorgusuz bir itaat değildir. Tols-

toy, Tanrı’ya giden en önemli yolun aşk olduğunu vurgulamaktadır (Gandhi, 1987, s. 14). 

Rus yazara göre sanat eseri, insanları Tanrı yolunda bir ve bütün yapabilmek, yani doğruluk 

ilkesine sahip olabilmek için anlaşılabilir ve eğitici olmalıdır.

(…)bu eserin aktardığı duyguların, kendilerini onun karmaşık hipnotizmasına bırakmak 
için özel olarak eğitilmiş insanlardan başkasını birleştirebildiğini hem görmedim hem 
de bu uzun, karmaşık ve yapmacık eseri anlaşılmazlık denizinde kaybolmuş küçük bir 
kitle hariç anlayabilecek normal bir insan topluluğu düşünemiyorum (Tolstoy, 2000, 
s. 326).

Tolstoy, 9. Senfoni örneğindeki gibi seçkinlik ve anlaşılmazlık hallerine karşıdır. Öyle ki 

bir sanat eseri, insanlığı birleştirmek için vardır ve bunu başarabilmesi adına zengin, fakir, 

köylü, kentli her insan için anlaşılabilir olmalıdır. 
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Tolstoy’un seçkinlik durumuna soğuk bakıyor olmasını anlayışla karşılamak mümkündür 

ama her insanın anlayabileceği bir sanat eseri yaratmak da aslında imkânsız değil midir? 

Sanatın (aslında kitapta da vurgulandığı gibi) yüce din kavramını ele aldığında bile herkes 

tarafından anlaşılabilir olmasını beklemek ne kadar mantıklıdır? Herkesi seviyor olmamız 

herkesin aynı derecede zeki olabileceğine inanmamızı gerektirmeyeceğine göre sanat 

eserinin arzu edilen konu ya da kavramı seçmiş olması arzu edildiği kadar kolay anlaşıl-

masına yetmeyecektir. Sanatçının, herkes anlasın ve seçkinlik ortadan kalksın diye formları 

basitleştirmesi4 biçimsel bir vasatlığa yol açmasının yanında sanat eserinin özgünlüğü için 

de bir tehdit değil midir?

3- Yenilik ve İyilik

Yazarın, sanat üzerine yargıları arasında önemli yer tutan diğer bir kavram yeniliktir. Tols-

toy’a göre, yeni bir görüş veya o zamana dek algılanamamış bir gerçeklik taşımayan eser 

vazifesini yerine getirememiştir. Böylesi, yine de sanat eseri muamelesi görebilir, sahip 

olduğu diğer özellikler sayesinde en azından sanat eseri unvanını hak eder ama Tolstoy 

için gerçek sanatsal yapıtın yaratılması ancak yeni bir şey üretmek ile mümkündür (2000, 

s. 89).

İnsan, daha önceden hiç kimseden duymadığı ve her yönüyle ona yeni gözüken bir 
şey düşünür ya da onu belirsiz bir biçimde hisseder. Bu yeni şey onu etkiler ve günlük 
bir konuşma sırasında farkına vardığı o şeye dikkat çeker sonra kendisi için apaçık 
ve belirgin olan bu şeyin başkaları tarafından görülmediğini şaşırarak görür. Onlar, 
onun anlattığı şeyleri görmez ya da hissetmezler. Bu çevreden kopuş, uyuşmazlık ve 
anlaşmazlık başlarda onu rahatsız eder. Kendi anlayışını doğrulatmak için gördüğü, 
hissettiği ya da anlattığı durumları başkalarına aktarmada farklı yollar dener (Tolstoy, 
2000, s. 90).

Sanat üzerine fikirlerinin en az Tolstoy kadar çarpıcı olduğunu bildiğimiz Charles Baude-

laire de (1821-1967), yeni olmanın, zevk vermek için tek başına bile yeterli olabileceğine 

inanmaktadır. Fransız düşünür için “şimdinin temsilinde bize zevk veren şey, sadece o 

temsilin bürünebileceği güzellik değil, aynı zamanda onun, özünde yeni olmasıdır” (Bau-

delaire, 2013, s. 200). Bununla birlikte Tolstoy’un yenilikten tam olarak neyi kastettiğinin 

anlaşılabilmesi için şu satırlarına dikkat kesilmek gerekir:

Bir sanat eserinin ilginç olduğundan bahsetmekle ya o sanat eserinden aldığımız ve 
bizim için yeni olan bir bilgiyi kastederiz ya da o eser tamamıyla anlaşılmazdır; yavaş 
yavaş, çabalayarak onun anlamına ulaşırız ve bu anlamı tahmin etme sürecinde belli 
bir zevk alırız. Bu durumda da sanatsal etkiyle ortak olan herhangi bir şey yoktur. 
Sanat, sanatçının yaşadığı duyguyla insanları etkilemeyi amaçlar. İzleyici, dinleyici ya 
da okuyucunun eserde yer alan yeni bilgiyi özümsemek ya da sunulan bulmacaları 
çözmek için harcaması gereken zihinsel çaba onu başka yönlere çekerek bu etkiye 
engel olur. Bu yüzden eserin ilginçliği bir sanat eseri olarak onun mükemmel olması 

4 Basitleştirme, burada estetik sadeleştirme ya da stilize etme anlamında değil ama estetik eğitim almış ya da alma-
mış her kültür seviyesindeki insanın anlayabilmesi için sıradan/kolay hale getirme anlamında kullanılmıştır. Bu tip bir 
basitleştirme eserin bütün sanatsal vasfını yok edebilir.
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adına hiçbir katkı yapmadığı gibi üstelik eserin sanatsal etki taşımasını da engeller 
(Tolstoy, 2000, s. 253).

Buna rağmen sanat eserindeki ‘yeni’ sırf yeni olduğu için önemli taşımaz. Tolstoy, bir ese-

rin salt yenilik içerdiği için değil ama aynı zamanda insanlara önceden bilinmeyen, fark 

edilmeyen ya da düşünülmeyeni üstelik anlaşılabilir şekilde sunması bakımından değerli 

olduğu görüşündedir. Her zaman yeni bir şeyi gözler önüne sermenin de sanat eseri ya-

ratmak demek olamayacağını öne süren Tolstoy için bu yenilik ayrıca “insan için önem 

taşımalıdır” (2000, s. 92). 

Rus düşünürün, sanat eserinde yenilik ve iyilik unsurlarını birbirlerinden ayrı düşünmediği 

bellidir. Yazar, estetik yenilik ile evrensel iyilik arasında bir bağ kurulması gerektiğini ısrarla 

salık vermektedir. Kaldı ki Tolstoy’a göre ‘iyi’ye erişmek sanatın esas amaçları arasındadır. 

4- İyi: İnsanların Birliğine Hizmet

Rus yazarın sanat felsefesinde dinî ve ilahî değerlerin büyük yer tuttuğu yadsınamaz bir 

gerçektir. Fakat Tolstoy’un ‘iyilik’ fikri onu kilisenin emirlerinden çok Hz. İsa’nın yaşam biçi-

mine sadık kalmaya yöneltmiştir. Tolstoy, sanatın amacıyla dinin amacını birleştirme gayesi 

sırasında bu fikirlerini açıkça ortaya koymuş ve dış yapı olarak birbirlerinden ayrılsalar da 

temel ilkeler bakımından bütün dinlerin ortak değerlere sahip olduklarını ve insanların 

ancak bu ortak prensipleri kabul ederek felaketten kurtulabileceklerini belirtmiştir (Tolstoy, 

1934’ten akt. Gandhi, 1987, s. 13, 14).

Kitabın başından beri rastladığımız pek çok ifade ve son olarak bu iyi-güzel tanımlaması 

bizi, yazarın tamamıyla ahlakçı olduğu veya meseleyi Tanrı gerçekliğiyle bağdaştırmaktan 

kendini alamadığı şüphesine götürebilir. Bu şüphemizde kısmen haklı da olsak, Tolstoy’un 

aslında “yanlış ve lüzumsuz olanı yerinden edip onun yerine daha gerçek ve daha gerekli 

bilgiye doğru ilerlemeyi” amaç edindiğini görüyoruz (Tolstoy, 2000, s. 310). 

“Tolstoy için din, insanın kendisiyle sonsuz evren arasında kurduğu bir ilişkidir” (Gandhi, 

1987, s. 14). Tolstoy bu ilişki içinde sanata insanları bütünleştirici bir rol vermektedir. Öte 

yandan böyle bir ödev mantığı çoğu düşünür tarafından hatalı bulunmuştur; örneğin Paul 

Valery, ahlaka hizmet kaygısının sanata zarar verdiği kanaatindedir (Bozkurt, 1995, s. 26). 

Fakat Tolstoy’daki bu ahlak tutkusunun onu tutucu olarak eleştirmemize sebep olamaya-

cağı da açıktır. “Bir grup insanın, bir sınıfın, bir ulusun ya da bir dinî mezhebin sanatı olma-

malı (…) herkese ulaşabilen duyguları dile getirmelidir” derken de Tolstoy’un dar bir bakış 

açısıyla davranmadığını anlamak mümkündür (Tolstoy, 2000, s. 318).

Yine de Rus yazarın, sanatı kutsal bir ilkeye bağlaması değil ama onu toplumsal/ahlaki 

bir hizmet aracına dönüştürme çabası tartışmaya açık gibi durmaktadır. Zira sanatın tüm 

insanlığa hitap etmesi onun ontolojik özelliği olsa da sanatçının -birey olarak- böyle bir 

zorunluluğu olup olmadığı şüphelidir. Kaldı ki sanatın insanlığa ortak bir dilden seslenebil-

mesinin tek yolu da Hristiyanlık öğretisine bağlanmak değildir. 
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Tolstoy, sanatın amacıyla dinin amacını bağdaştırma gayreti sırasında aşırıya kaçmış gibi gö-

rünmekteyse de sanat eserinin yalnızca güzel ile ilgilenmesinin ve salt bu yönde zevk verme-

sinin sakıncasını dile getirirken yadsınamayacak bazı gerçekleri de göz önüne sermektedir:

Sanatın amacını ve varlık nedenini ondan aldığımız zevkte görmek en düşük ahlaklı 
kimselerin örneğin vahşilerin yaptığı gibi yiyeceğin nedenini ve amacını tüketilirken 
verdiği zevk olarak görmek gibidir (Tolstoy, 2000, s. 167). 

Tolstoy’a göre sanat bir haz değildir. O, güzel’in/eserin zevk verici olmasını kesinlikle yeter-

siz bulmakta, bu zevkin ve dolayısıyla onu açığa çıkaran güzel’in bir işleve de sahip olması 

gerektiğini ileri sürmektedir. Bu görüş ilk anda temel sanat felsefesine aykırı gibi görün-

mektedir. Yine de Tolstoy’un kastettiği işlevin nesnel olmadığı çok açıktır. Tolstoy, estetik 

felsefesinin de konusu olan iyi ve güzel kavramlarını tanımlarken ‘iyi’nin ‘güzel’i içerdiğini 

fakat tam tersinin mümkün olmadığını söylemektedir (Tolstoy, 2000, s. 133). Demek ki 

yazarın güzel olandan sadece hoşa gitmesinin ötesinde manevi bir yarar beklentisi vardır. 

Kaldı ki bu yüzden açık ve ancak herkes tarafından anlaşılabilir olanın güzel olduğuna 

inanmaktadır. Nitekim sanat ile din arasında bir bağ kurmakta ısrar eden düşünürün ortak 

bir moral ilke bulma gayesinin Hristiyanlık’ın ilk dönemlerinde karşılık bulduğu da görül-

mektedir. İskenderiyeli Klement tarafından net bir biçimde ifade edilen görüşe göre “Sanat 

sadece insanları onu gerçeklik5 sanmalarına yol açacak şekilde aldatmadığı zaman övgüye 

layıktır” (Borinski, 1914’ten aktaran Kris ve Kurz, 2013, s. 90). 

Anlaşılan o ki Tolstoy’un, Hristiyanlık öğretisi bağlamında ‘insanların birliğine hizmet’ ilkesi 

ile sanatta ahlaki bir beklenti içinde olması sanat eserinin işlevsel yönüne dair ortak bir 

unsura dönüşmektedir.

5- Taklitçilik

Tolstoy, taklitçiliği -bütün sanat dallarında- nesnel gerçeklik’e saplanma ve “betimlenen 

şeyin eşliğinde ayrıntıları da vermek” şeklinde tanımlar (2000, s. 248). Örneğin, resimde, 

eserin fotoğraf ile kaynaşması ve ikisi arasındaki farkın yok olması Tolstoy’a göre taklitçilik-

tir. Hâlbuki “bir eseri gerçekçiliğine göre değerlendirdiğimiz zaman, sanat eserinden değil, 

yalnızca onun taklidinden konuştuğumuzu göstermiş oluruz” (Tolstoy, 2000,s.251). Tolstoy 

için bu durumun yani taklitçilik’e yönelmenin esas nedeni ise ekonomik kaygılara kapılan 

sanatçıların zengin sınıfı memnun etme, zengin sınıfa haz verme amacıdır. 

Evrensel sanat güçlü bir duyguyu yaşayan insanlardan birinin bu duyguyu başkaları-
na aktarma gereksinimi duymasından doğar. Hâlbuki zengin sınıfın sanatı, sanatçının 
iç dürtüsünden doğmaz. Çünkü üst sınıfa mensup insanlar eğlence peşindedirler ve 
onun için harcama yaparlar. Onlar sanattan hoşlarına gidecek duyguları aktarmasını 
beklerler. Sanatçılar da bu ihtiyacı karşılamaya çabalar. Fakat bu zor iştir çünkü ya-
şamlarını tembellik ve lüks içinde geçiren zengin sınıfın insanları sürekli sanatın onları 
başka yöne çekmesini isterler (Tolstoy, 2000, s. 245, 246).

5 Burada, aldatıcılık açısından görülür /somut gerçeklik kast edilmektedir.
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Malî gelir amacıyla zengin sınıfın talebi doğrultusunda eser üretmeye kalkan sanatçı, kendi 

duygu ve yorumunu edilgen hale getireceğine göre ya beğenilen bir tarzı ya da rağbet 

gören bir başka sanatçıyı taklit edecektir. Tolstoy’un ifadesiyle “sanatçının iç dürtüsünden 

doğmayan” sanat ise ancak zengin sınıfların dürtülerine uygun olacak ve yine sadece onla-

rı memnun edecektir. Bu durumda taklitçilik artacak ve sanat durma noktasına gelecektir. 

Çünkü ekonomik kazanç elde etmek ya da belli bir zümrenin desteğiyle toplumsal statü /

şöhret sahibi olmak isteyen sanatçı, “üst sınıfın isteklerini karşılamak için” sanatsal yara-

tıcılığını uykuya yatıracak ve “ödünç alma, taklit etme, dikkat çekme (etki yaratma), ilginç 

olma” gibi yollara başvuracaktır (Tolstoy, 2000, s. 246).

Rus yazar, eserinin bu kısmında -aslında yaşamı boyunca daima irdelediği- toplumsal sı-

nıflar konusuna bir kere daha değinmekte ve sadece taklitçi sanatçılara değil ama aynı 

zamanda onların destekleyicisi olarak gördüğü zengin sınıfa yönelik de ağır eleştiriler sı-

ralamaktadır. Buradan hareketle denilebilir ki Tolstoy’un sanat felsefesi sosyal ve politik 

olgulardan bağımsız düşünülmemelidir. Tolstoy, zengin sınıfa hizmet eden sanatçıyı, eser-

lerinde kendi duygularına değil başkalarının zevklerine yer verdiği gerekçesiyle taklitçi 

olarak suçlayarak “En bayağı sanat bile birinin canı istediği zaman üretilmez” demekte ve 

bu sorunun ortadan kalkması için samimiyet unsurunu önermektedir (2000, s. 246).

6- Samimiyet: Sanatın Etkileyiciliği 

Taklit ve taklitçilik meselesi dün olduğu gibi bugün de tartışma konusudur. Taklit eseri bir 

kopya eser gibi somut / görsel özellikler ile tespit edemediğimiz için bu konudaki eleştiri-

lerin kabul edilmesi maalesef halâ zorluğunu korumaktadır. Diyebiliriz ki bu konuda, taklit-

çi ressamdan (ya da yazardan) çok, onu eleştiren kişiler kuşatma altına alınmışlardır. Şöyle 

ki, bir eserin taklit olduğu fikrine nasıl ulaştığımız konusunda izleyiciyi ve zaten taklitçiyi de 

tatmin edecek netlikte estetik bir yasa yoktur ve zaten olamaz. Sahiden de şu eserin, sözüm 

ona ressamın sahici duygularını yansıtıp yansıtmadığını veya şu şiirdeki şu satırların aslında 

şu şairi taklit etmenin bir sonucu olduğunu nasıl kanıtlarız? Birebir kopya edilmiş bir eser-

de (örneğin pentürde) bunun izlerini bulmak mümkünken bir sanatçının başkalarına ait fikir 

ve duyguyu taklit ettiğini iddia etmek gerçekten de mümkün müdür? Tolstoy, eserinde işte 

bu konuya da gayet anlaşılabilir bir açıklama getirmeyi ihmal etmemiş.

Gerçek sanatı taklidinden ayıran kesin bir özellik vardır; sanatın etkileyiciliği… Bir in-
san başka birisinin eserini okuduğu, dinlediği ya da seyrettiğinde, bir çaba harcamak-
sızın ve bakış açısını değiştirmeksizin onu o insanla ve o sanat eserinden etkilenen 
diğer insanlarla bütünleştiren zihinsel bir durum yaşarsa o halde bu duruma yol açan 
nesne bir sanat eseridir. Bununla birlikte her ne kadar şiirsel, gerçekçi, etkileyici ya da 
ilginç bir eser olabilirse de; o eser zevk duygusunu yazarla ve ondan etkilenen başka-
larıyla ruhsal birlikteliği (diğer bütün duygulardan) sağlayamazsa sanat eseri sayılmaz 
(Tolstoy, 1898/2000, s. 301).

Henri Bergson’da da bir benzerine rastlanılan ve kısaca samimiyet ilkesi olarak adlandırabi-

leceğimiz bu kurama göre sanat eserinin taklit olmadığını, biricikliğini anlamanın tek yolu 
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samimiyeti hissetmektir. Bergson’a göre samimilik salgındır ve sanatçı yeterince samimi 

olabilirse samimiyet izleyiciye de bulaşacaktır. Sanatçı “gerçekten gördüyse, ruhumuzla 

doğa arasına gerilmiş olan perdeyi açmak için sarf ettiği çaba bize kendini taklit ettirecek-

tir. Çünkü onun yapıtı bize ders olacak bir örnektir”. İşte “yapıtın hakikati de bize verdiği 

dersin etkisiyle ölçülebilir” (Bergson, 1989’dan akt. Bozkurt, 1995, s. 195). 

Fakat bu kuram dâhilinde Tolstoy, önemli bir şartın altını çizer ki o, bahsi geçen ilkenin 

geçerlilik kazanabilmesi adına vazgeçilmezdir. Eserin bir taklit olmadığını, eserde anlatılan 

duygunun sahici olduğunu ve işte bu sayede izleyeni etkileme gücüne eriştiğini kanıtlaya-

bilmemiz için etkilenilen öğenin konu ya da muhteva olmaması gerekmektedir. Tolstoy’un 

ifadesiyle “içeriğinden bağımsız” olma halini az sonra açıklayacağız ama önce etkileyicilik 

meselesine ilişkin yazarın dikkat çekici satırlarına göz atalım:

İzleyici, dinleyici ya da okuyucu, sanatçının kendi ortaya koyduğu üründen etkilen-
diğini, sanatçının başkalarını etkilemek için değil de kendisi için yazdığını, şarkı söy-
lediğini, oynadığını hisseder etmez sanatçının bu zihinsel durumu algılayıcıyı etkiler 
(Tolstoy, 2000, s. 303).

Bir eserin sanat olabilmesi için onun biçimsel ve de duygusal yönden bireyin gerçek miza-

cını taşıması gerektiğini ve yazara göre bunun eserdeki etkileme gücüyle anlaşılabileceğini 

belirtmiş, bu sırada aynı derecede önem taşıyan içerikten bağımsız olma halini değinerek 

geçmiştik.

İçerik, kimi zaman sanat eleştirisinde ve değer algısında yanıltıcı bir rol oynayabildiği için 

sanatın ne olup olmadığı tartışmasında da önemli bir yere sahiptir. Öyle ki yalnızca sanatı 

hobi olarak ele alan vasat izleyici için değil ama bazen eğitimli kimselerce de içerik, eserin 

kaderinin belirleyeni olarak ele alınabilmektedir. Örneğin bir resim sırf tasvir ettiği konu 

dolayısıyla iyi ya da kötü bulunabilmekte, bazen bir müzik eseri sözlerine yansıyan hikâyesi 

için beğeni toplarken eserin müzikal alt yapısındaki hata ya da eksikler gözden kaçırıla-

bilmektedir. O halde eleştirilen, sanatçının emeği, zekâsı veya yeteneği değil yalnızca ele 

aldığı konu olmaktadır. Oysaki sanat eleştirisi, eserde ne anlatıldığıyla değil ama onun nasıl 

anlatıldığıyla ilgilenmelidir. Tolstoy bu durumu “İçeriğinden kesinlikle bağımsız, bir başka 

deyişle aktardığı duyguların iyi ya da kötü olup olmadığından ayrık sanatın niteliği” şeklin-

de izah etmektedir (1898/2000, s. 305). Bunun için de sanatçının samimi duygularla dav-

ranması gerektiğini söyleyen Tolstoy biçim ve içerik ilkelerinden sonra en önemli koşulu 

içtenlik olarak kabul etmektedir. Tolstoy için samimiyet bir sanat eseri tarafından mutlaka 

karşılanması gereken üç koşuldan biridir (2000, s. 92).

7- Güzel ve İyi 

Tolstoy’un sanat eserinden ve güzel’den bir beklenti içinde olduğunu, nesnel olarak değil-

se de ahlaki yönden bir yarar beklediğini belirtmiştik. Özellikle de insanlar için anlaşılabilir 

ve değerli olan bir ‘güzel’ tanımından söz etmiştik. 
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Onun bu bakış açısı okuyucuyu, sanat felsefesindeki güzel ve iyi ayrımını düşünmek duru-

munda bırakmaktadır. Sanat felsefesinin en çok tartışılan kavramlarından ikisi olan güzel 

ve iyi, pek çok düşünür için yararlılık ilkesi ile birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Immanuel 

Kant, bir şeye iyi demek için her zaman o şeyin ne olduğunu bilmemiz, yani o şey hakkında 

bir kavrama sahip olmamız gerektiğini ama güzel için böyle bir gereksinim olmadığını dü-

şünmektedir (Bozkurt, 1995, s. 125). Platon’da da bir benzeriyle karşılaşılan görüş, ‘güzel’i 

felsefi bilginin konusu olan doğru ve ahlaki bilginin konusu olan ‘iyi’ ile birlikte incele-

mektedir (Bozkurt, 1995, s. 40). Tolstoy da her ‘güzel’in iyi olamayacağını ama her ‘iyi’nin 

güzel de olduğunu savunan öğretiye dayanarak sanatta neyin sadece güzel neyin ise aynı 

zamanda iyi olabileceğini açıklamaya çalışmıştır. O halde tereddüt etmeden denilebilir ki 

Tolstoy için ‘iyi’, ‘güzel’den daha kıymetlidir ve -bu konuda Kant’tan daha katıdır- sanat, 

ahlaki yol göstericiliği sayesinde güzel’den ziyade iyi olmalıdır.

Yalnızca eğlendiren ya da sadece güzel olup hoşlanılan sanatı açıkça bir yozlaşma vesi-

lesi olarak yorumlayan Tolstoy için bu tür bir sanat insanları “en yüksek duyguları yaşama 

imkânından mahrum bırakmıştır” (2000, s. 332). Dahası, sanat eserinde güzel’in bu derece 

önemsenmesi, üst sınıf insanların kendilerini -çağdışı bir olgu olarak gördükleri- ahlakın 

gereklerinden soyutlamalarına sebep olmaktadır (Tolstoy, 2000, s. 337). 

Bu görüşleriyle birlikte Tolstoy, belki de başka hiçbir düşünürde rastlayamayacağımız bir 

önerme ile karşımıza çıkarak, sanatın faydası kadar zararı da olabileceğini savunmaktadır. 

Salt güzel peşinde koşan, tek vasfı haz vermek olan sanatın yok edilmesi gerektiğinden 

açıkça söz eder ve hiç sanatın olmaması ahlak bozucu ve taklit sanatın devam etmesinden 

çok daha iyidir, düşüncesini öne sürer (2000, s. 341).

Yazarın sanattan beklediği fayda toplumsal sınıf sorunsalı bağlamında değerlendirildiğinde 

(ki Tolstoy’un sanat felsefesinde bu sorunsal her zaman geniş yer kaplamaktadır) bu fay-

danın tüm insanlığın ortak, kutsal prensiplerde buluşması adına zorunlu bir unsur olarak 

elde tutulduğu fark edilmektedir. Sanatı insanlığa hizmet amacına bağlayan düşünürün, 

kitabının başından beri aynı gayeyi vurgulamakta ve sorgulamakta olduğu da dikkatlerden 

kaçmamaktadır. Bu bakış açısıyla, alt tarafı, bir kadının ya da doğadaki manzaranın gü-

zelliğini anlatan / betimleyen şiirlerin veya resimlerin önemi yoktur. Tolstoy, -her zaman 

savunduğu- işçi ve köylüler gibi düşünerek fayda sağlamayan ‘güzel’in sanat olamayacağını 

şiddetle öne sürmektedir. Yaşadığı dönemin (1828 -1910) koşulları göz önüne alındığında 

bu beklentisi olağan da karşılanmalıdır. Öte yandan bugünün şartları içerisinde Tolstoy’un 

beklentisine uygun bir işçi sınıfının varlığından söz etmenin neredeyse imkânsız olduğu da 

belirtilmelidir. Zira işçi sınıfının, bugünün yaygın kapitalizm koşullarında, Tolstoy’un bahset-

tiği vasıfları halâ taşıyıp taşımadığı kesin değildir.

8-Sanatın Geleceği ve Toplumculuk Meselesi

Kitabının son kısımlarını yazar, geleceğin sanatı hakkındaki fikirlerine, bir başka ifadeyle, 

sanatın gelecekteki şekil ve işlevine dair tahminlerine ayrılmıştır.
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Genelde sanatın değerlendirilmesi bugün olduğu gibi ayrı, zengin bir sınıfın etkisiyle 
değil bütün insanların yetkisinde olacaktır. Bir sanat eseri iyi olarak düşünülmesi be-
ğenilmesi ve yaygınlaşması için birbirine benzeyen ve çoğunlukla doğal olmayan ko-
şullar altında yaşayan birkaç insanın değil güç yaşamın doğal koşullarına katlanan bü-
yük insan kitlelerinin taleplerini karşılamak zorunda kalacaktır (Tolstoy, 2000, s. 354).

Samimi bir açıklama gibi görünse de böylesi bir durumun sanatta popülerizme, eserde de 

fabrikasyona meyledeceğini tahmin etmek güç değildir. Kaldı ki Tolstoy, eserinin önceki 

bölümlerinde gerçek sanatın ancak sanatçının özgün duygularını yansıttığı ölçüde var ola-

bileceğini ısrarla vurgulamaktadır. Şu halde -iyi niyetle de olsa- sanat eserinin, herkesin 

taleplerini karşılamak zorunda kalması bir bakıma onun sanat eseri olmaktan çıkmasına da 

yol açmayacak mıdır? Bununla birlikte Tolstoy, sanat ile halkı buluşturmak isterken elbette 

toplumdaki sınıfsal ayrımları hedef almaktadır, bu bellidir:

Sanatçılar bugünkü gibi milletin sadece küçük bir kesiminden seçilmiş birkaç insan-
dan, üst sınıfın mensuplarından değil, halkın içinden sanatsal faaliyete karşı yetene-
ğini kanıtlamış ve sanata karşı eğilimi olan kabiliyetli insanlardan oluşacaktır (Tolstoy, 
2000, s. 354).

Kuşkusuz ortada yalnızca sanatçılar tarafından çözülebilecek bir sorun yoktur. Meselenin 

çok yönlü incelenmesi ve sanatçı kadar sanat eseri izleyicisinin de bilinçlenmesi gereklidir. 

Sanatı, aristokratik konumundan kurtarmak ve halkın bilinciyle örtüştürmek için gösterilen 

çabalar her zaman -Tolstoy’dan sonra da- olumlu sonuç vermemiştir. Aynı şekilde, özellikle 

modern dönemdeki gelişmeler takip edildiğinde Tolstoy’un bahsettiği toplumsal bilinçten 

uzaklaşanların sadece sanatçılar olmadığı bizzat kitlelerin de kendi içlerinde ayrıştıkları 

görülmektedir. Zaten bu nedenledir ki 1900 sonrasında -bazı kısa dönemler hariç- bireysel 

duyuş ve hislerin hâkimiyetinde yeni bir sanata yönelme olmuştur. Kuşku yok ki Tolstoy, 

gelecek için “sırf zengin sınıfın üyelerine ulaşabilen duyguların aktarımına dayanmayacak” 

(2000, s. 353) bir sanatı tarif ederken aslında elit olmayan, insanlığın tümüne fayda sağ-

layacak bir akım yaratma peşindedir. Fakat sanatın seçkinci bir hale gelmesinde sadece 

sanatçıları kabahatli görmek ne derece doğrudur? Örneğin, tüm esin kaynağını doğadan 

ve aslında insanlardan alan bir Van Gogh, insanlar tarafından ne kadar benimsenmiştir? 

Sadece belirli bir öznel konuma sahip insanlara doğal gelen duygular önceki sanatı-
mızda sanat tarafından aktarılmaya layık olarak görüldü. Bu duyguların en zarif biçim-
de aktarılması koşulunun olduğu zaman bile bu duygular insanların çoğu tarafından 
anlaşılamadı. Halk ve çocuk sanatının büyük sahası şakalar, atasözleri, bilmeceler, şar-
kılar, danslar, çocuk oyunları ve taklitçilik6- sanata layık bir saha olarak itibar görmedi 
(Tolstoy, 2000, s. 358). 

Yazarın bu tahmini ise yerini bulmakta gibidir. Belirli bir dönem -sadece Türkiye’de değil 

dünyanın pek çok çağdaş ülkesinde-, sahiden de sırf halka ait, halk kaynaklı (naif) olduğu 

için sanat eseri değeri görmeyen atasözleri, fıkralar; sözlü, sesli vs. folklor ürünleri bugü-

6 Taklitçilik burada, yazar tarafından, halk sanatındaki bir öğe anlamında kullanılmış olmalıdır.
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nün sanatı için vazgeçilmez kıymete sahiptirler. İlkel halk sanatlarındaki estetik olgunluğun 

her ne sebeple olursa olsun fark edilmesi bu anlamda önemli bir gelişmedir.

Geleceğin sanatı böylece hem içerikte hem de biçimde, bugün sanat adı verilen 
şeyden tamamıyla farklı olacaktır. Geleceğin sanatının tek içeriği ya insanları birliğe 
yönlendiren duygular ya da zaten onları birleştirmiş duygular olacaktır. Bu neden ile 
gelecekteki mükemmellik ideali duygunun seçkinliği ve sadece bazılarına ulaşılabi-
lirliği değil tam aksine evrenselliği; biçimin büyüklüğü anlaşılmazlığı ve karmaşıklığı 
değil tam aksine ifadenin kısalığı, açıklığı ve sadeliği olacaktır (Tolstoy, 2000, s. 360).

Sonuç 

Lev N. Tolstoy’un hayatında dinin çok önemli bir yer tuttuğu gayet nettir. Bu neden ile 

yazarın din mefhumuna dair düşüncelerini bilmek ve sanat hakkında yazdıklarını bu tecrü-

beyle okumak faydalı olacaktır. 

Anlaşılıyor ki Tolstoy, sanatı daha ziyade bir moral aracı olarak görmekte, estetik değerlere 

tümden karşı çıkmamakla beraber hiçbir manevî çıkara dayanmayan haz unsurunu geri 

plana itmektedir. 

Kendisi bu konuda yine net bir tanım yaparak mükemmel bir sanat eserinin oluşması için 

şart koştuğu unsurları ahlak, güzellik ve doğruluk olarak sıralamaktadır. Rus edebiyatçıya 

göre içerik, ‘ahlakî’ olmalıdır ve bunun yolu da onun bütün insanlar için önemli ve değerli 

olmasından geçmektedir. İfade, ‘güzel’ olmalıdır ve bunun için de gayet açık ve herkes-

çe anlaşılabilir olmalıdır. Sanatçının tavrı ise ‘doğru’ olmalıdır; doğru olmak ise içtenliğe 

yani samimiyete bağlıdır (Tolstoy, 2000, s. 94). Görüldüğü gibi Tolstoy, sanatsal eleştiri 

kavramlarını klasik-akademik Batı görüşünden alışık olduğumuzun aksine ahlaki bazı olgu 

ve kavramlar ile desteklemektedir. Bir düşünür olarak, sadece sanat hakkında değil tarih 

ve felsefe alanlarında da benzer tutuma sahip olan Tolstoy’un “sanat bir haz değildir (…) 

insanlar arasında vazgeçilmez bir birlik ve beraberlik vasıtasıdır” sözleri savımızı güçlendir-

mektedir (2000, s. 175). Tolstoy, bu sözleri söylerken haklı olmasına haklıdır ama “insan 

duygularının dışsal işaretler yoluyla ifade edilmesi de değildir” diyerek sanatı iyiden iyiye 

bir ödev konumuna indirgemiştir ki işte bu kısmı tartışmaya son derece açıktır. Sanat ve 

din konusunda en az Tolstoy kadar iddialı bir düşünür-şair olan Necip Fazıl Kısakürek’in 

(1905–1983) dahi sanatçıyı bu derece sınırlandırmadığını hatırlatmak yerinde olacaktır7. 

Dolayısıyla Rus edebiyatçının -tüm haklı yönlerine rağmen- katı bir tutum içinde olduğu-

nun vurgulanması gerekmektedir. 

7 “Şiir, Mutlak Hakikat’i arama işidir. Mutlak Hakikat, Allah’tır” fikrine rağmen Necip Fazıl Kısakürek sanata ve sanatçıya 
kesin roller biçmemiş, onu bir misyonere dönüştürmemiştir.
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Öz: Mimari yapıların cepheleri dış ve iç mekân arasında bir sınır gibi duran, aynı zamanda 

iki farklı ölçeğin referanslarını üzerinde barındıran yapı elemanlarıdır. Zaman içerisinde ya-

pım teknolojilerinin ve tasarım yaklaşımlarının değişimi, cephenin ikili karakterini doğrudan 

etkilemiştir. Bu karakter değişimi temelde cephenin yapıdan kopuşu ile oluşmuştur. İlk olarak 

malzeme kapasitelerinin ve teknolojik gelişmelerin ışığında, dış kabuk iç strüktürden bağımsız 

hale gelmiş, sonrasında ise çeşitli tasarım söylemleri ile iç mekândan kopmuştur. Cepheler, ya-

pısal çevreye, mekânsal organizasyona ve kullanıcı tercihlerine bağlı olmaksızın yapıyı yalnızca 

saran, tek yönlü yüzeyler olarak değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu çerçeve içerisinde çalışma 

cephenin yapıdan koptuğu dönüm noktalarını tanımlamayı amaçlamaktadır. İlk kopuş yapım 

teknolojilerinin gelişimi ile ortaya çıkan strüktürel bir ayrılmadır. Diğeri ise cephenin mekân 

organizasyonundan kopuşudur ve temel olarak modern sonrası dönemdeki söylemler ile baş-

lamıştır. Çalışma sonucunda tanımlanan dönüm noktalarının irdelenmesi, kabuğun fiziksel ve 

anlamsal olarak yapısal bütünden kopuş süreçlerini anlamamıza ve böylece cephenin edindiği 

özerk karakterin günümüz çevrelerindeki etkisini kavrayabilmemize yardımcı olacaktır.    

Anahtar Sözcükler: Cephe, Özerklik, Mekân, Bağlam, Modernizm, Postmodernizm.

Abstract: Facades standing as a boundary between exterior and interior space, at the same 

time carrying references of two different scales are constructional components.  In time, the 

changes in construction technologies, material diversity and design approaches have had 

direct impact on the dual character of facade. This character change was basically generated 

by the separation of façade from the structure. Firstly, outside surface became free from the 

interior construction by the help of technological developments, after that it separated from 
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the interior organization by various design arguments.  One-sided surfaces that only wrap the 

structure have begun to dominate notwithstanding the built environment, spatial organization 

and user preferences. Within this framework, the study aims to define the turning points of the 

separation of façades from the construction. The first separation was manifested by techno-

logical developments on construction techniques. The second one is the rupture of façade 

from the interior organization and basically it emerged through the modernist discourse. At the 

end of the study, examination of the defined turning points help to understand the process on 

the physical and semantic separation of outside surface from the constructional unity and thus 

to realize the effect of autonomous façades on today’s build environment.

Keywords: Facade, Autonomy, Space, Context, Modernism, Postmodernism.
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1. Giriş

Binaların cepheleri iç ve dış mekânın arabuluculuğunda, iki farklı ölçeği ve bağlamı üzerin-

de barındıran ara yüzlerdir. Cepheler, mimari tasarım sürecinde hem iç mekâna ve yapısal 

strüktüre, hem de dış mekâna bağımlı olarak biçimlendirilirler. Rob Krier cepheyi binanın 

işlevini ve önemini anlatabilme yeteneği olan bir mimari eleman olarak tanımlar (Krier, 

1992, s. 60). Bu elemanı algılamanın ilk yolu, onu tüm yapının bir parçası olarak görmek; 

ikincisi ise cepheyi kendi biçimleniş süreci üzerinden okuyarak özerk ve kendi kendine 

ayakta durabilen bir eleman olarak tanımlamaktır. Zaman içerisinde cephenin anlamı ta-

nımlanan ikinci yaklaşıma doğru kaymış, sadece yapı strüktüründen ve mekânsal organi-

zasyondan kopmamış, aynı zamanda barındırdığı çevresel ilişkilerden de ayrılmıştır. Yapısal 

çevreye, mekânsal organizasyonuna ve kullanıcı tercihlerine bağlı olmaksızın yapıyı yalnız-

ca saran, çoğunlukla dış mekâna yönelen, yapıyı dışarıdan izleyen bireye seslenen tek yön-

lü yüzeyler, yapılı çevreye hakim olmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, günümüzde yan 

yana sıralanan ancak birbirine karşılık hiçbir söz söylemeyen, birbirinden ve çevresinden 

hiçbir referans barındırmayan tekil cephelerin edindiği yalnız karakteri sorgulayabilmektir. 

Bu doğrultuda çalışma bir yapı elemanının yapıdan koparak edindiği yeni özerk karakte-

rinin gelişim sürecini 2 adet önemli dönüm noktası üzerinden incelemektedir. Tariflenen 

bu özerklik tanımı, sanatta tanımlanan özerklik anlayışından farklı olarak ele alınmıştır. 

Tanımlanan ilk özerklik yaklaşımı fiziksel bir serbestliktir. Başka bir deyişle, binaların yapısal 

strüktürden bağımsız olarak, yeni teknolojiler ve malzemeler sayesinde cephe, kendi özgür 

yapısal karakterini kazanmıştır. İkinci yaklaşım ise anlamsal bir kopuştur. Cephenin fiziksel 

biçimlenmesinin çevresel ve sosyal tüm anlamsal referanslarından ayrılarak tekilleşen bir 

obje olarak tanımlanması ise anlamsal bir özerklik ortaya çıkarmıştır. Çalışma kapsamında 

anlatılan dönemler içerisinde cephe oluşumu ile ilgili tüm fikirlerin tarihsel olarak sırala-

ması yapılmamıştır; bunu yerine, günümüzde cephenin edindiği özerk karakteri besleyen 

temel düşüncelere yer verilmiştir.

Yapıların dış yüzeyinin kazandığı fiziksel özerklik, Modernizm ile görünür olmaya ve önem 

kazanmaya başlar. Endüstri devrimi sayesinde yapım teknolojilerinin ilerlemesi, yeni mal-

zeme ve tekniklerin bulunması ile yapı bileşenleri, yapının ana strüktüründen farklı biçim-

lenme süreçleri geçirirler. Kısaca, cepheler taşıyıcı sistemden bağımsız hale gelir. Aslında, 

dış yüzeylerin yapısal strüktürden ayrılması Rönesans döneminde kullanılan kendi ağırlı-

ğını kendisi taşıyan; başka bir deyişle, ağırlığını strüktüre aktarım yapmayan, yığma yapım 

teknikleri ile oluşturulmuş cepheler ile de mümkündür. Taş yığma duvarın kendi yükünü 

taşıması ile bina dış cephesi, çevrelediği iç sistemden tamamen ayrılabilmiştir. Fakat Rö-

nesans’ta görülen bu tip bir ayrım, Modern akımda görülen yaklaşım ile aynı değildir ve 

uygulamada cepheyi tekil bir hale getirebilecek önemde söylemsel bir yaklaşım içerme-

mektedir. Modernizm’de bahsedilen serbestlik, dönemin tasarım anlayışının temel pren-

siplerinden biridir (Le Corbusier, 2011). Modern yapım teknolojileri, binaları oluşturan tüm 

elemanların -özellikle cephelerin- hem tasarım hem de biçimleniş süreçlerini etkilemiştir. 

Cephenin fiziksel özerkliği Rönesans dönemindeki gibi sadece yük taşıma kapasitesi ile 
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ilgili değil, aynı zamanda yeni teknolojilerin etkisi ile cephenin tüm bina şekillenmesindeki 

yeteneği ile ilgilidir. Modernizm içerisinde yapının biçimlenişi ve cephe ile olan ilişkisi 

üzerine çeşitli düşünceler olmasına karşın çalışma içerisinde, Modernizm hareketinin ana 

düşüncesi fiziksel özerklik için temel alınmıştır. Bu nedenle çalışmada, cephenin fiziksel 

özerkliğinin kazanılma sürecinin araştırıldığı dönem 18. yüzyıl ile başlar; Modernizm ince-

lemesi ile devam eder ve Enternasyonel stil ile son bulur.

Çalışmada tanımlanan ikinci özerklik tanımı ise Postmodernizm ile yaygınlaşan, cephenin 

yüklendiği çevresel ve sosyal referanslardan bağımsız halde şekillenmesidir. 20. yüzyılda, 

teknik gelişmelerin sağladığı biçimleniş özgürlüğünün yanı sıra dış yüzey kendine yeni 

anlamlar aramaya başlamıştır. Cephe biçimlenmesinin amacı, teknik gelişmelerden çok 

temsili yaklaşımlar üzerinden ilerlemektedir. Dönemin tasarım anlayışı, yapı kabuğunun 

içinde bulunduğu çevre dokusu ile çokça ilişkiye girmeyen, kendini dış mekânda algılayan 

gözlere dönerek “tüm kenarlarından görülebilen, kendi kendine ayakta durabilen obje 

ideolojisi” yaratmaktır (Krier, 1992, s. 60). Yapının iç mekân organizasyonundan bağımsız 

şekilde biçimlenen dış kabuğu, bağlamsal referanslardan da sıyrılmıştır. Bu çerçevede an-

lamsal özerklik ise Postmodern dönem incelemesi üzerinden tanımlanmıştır. 

2. Teknik serbestlik: Yapı-Bağımsız Cephe Sistemi
2.1 Geç 18. yüzyıl 

Fiziksel olarak ifade edilirse, Rönesans döneminde yığma sistemin yük taşıma kapasitesi ile 

cepheler kendi kendine ayakta durabilen yapı elemanları olarak ele alınmıştır. Yük taşıma 

kapasitesinin yanında, bina dış yüzeylerinin temsili karakterleri dönemin baskın özellikle-

rinden biridir. Yığma duvar, anıtsallığı tariflemesi ile yapının dıştan algılanan görüntüsüne 

de kimlik kazandırabilmekte, yapıya şahsi ya da kurumsal gücün temsiliyetini kazandırabil-

mekte ve binanın heykelsi bölümünü oluşturmaktır (Baker, 1909). Fakat bu yaklaşım 18. 

yüzyıla doğru önemini yitirmeye başlamıştır. 

18. yüzyılda yapının temsili karakteri, kendi hacminin işlevini yansıtan, saf temel formlara 

doğru dönüşmektedir. Süsleme yerine farklı formların geometrileri binaların dış yüzeyleri-

nin yaratımı için yeterli hale gelmiştir. Bu saf geometrik yaklaşım Etienne-Louis Boullée’nin 

1785 yılında Isaac Newton için tasarladığı anıt mezarda açıkça görülebilir. Anıt mezar, saf 

bir küreden oluşur ve anlamsal içeriğini sadece gün ışığının hareketi ile alır. Boullée ışığı, 

tasarımının ana prensibi olarak ele almış ve Tanrı’nın varlığını vurgulamak için kullanmıştır 

(Frampton, 1992). Taş yığma küre, ışığın varlığı ile gündüz ve gece etkileri yaratmaktadır. 

Gündüz, gün ışığı kürenin duvarlarından yansır; gece gün ışığı yerine yakılan bir ateş küreyi 

aydınlatır (Görsel 1-2). 
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Görsel 1, 2. Boullée, Etienne-Louis. (1785). Isaac Newton için anıt mezar - gündüz ve gece görünüş-
leri. Illinois: The Art History Imagebase: AH111. Erişim: 08.09.2014, 

http://www.uic.edu/depts/ahaa/classes/ah111/L26/26-32.jpg 

Görsel 3. Frank Toker, 2014, Durand’ın çalışmaları: Précis için olası plan dizilimleri. 
Erişim: 08.09.2014, http://www.franktoker.pitt.edu/1407/wesite3/functionalism 

Saf geometrik formların anlamsal yaratımlarının yanı sıra yapısal ekonomileri de zamanla 

vurgulanmaya başlanmıştır. Yapı oluşumu sürecinde yapım ekonomilerinin üzerinde en 

çok durulmuş tasarım yaklaşımlarından biri Jean Nicolas-Louis Durand’ın çalışmalarıdır 

(Görsel 3). Durand çalışmalarında, günümüzde evrensel olarak kabul gören bir yöntem 

olan modülasyon sistemini geliştirmiş; geometrik planları, yapı ekonomisini azaltmak için 

“planların modüler değişimi/dizilimi”ni sağlamakta kullanmıştır (Frampton, 1992).

2.2 Endüstriyel Devrim ve yeni malzeme buluşları

Rönesans’ın birçok kültürel değişimlerini izleyen 18. yüzyıl, çağdaş, modern medeniyetle-

ri neredeyse tüm alanlarda etkilemiştir. Fransız Devrimi’nden (1789-1794) sonra mimari 

oluşumlar “endüstrileşmenin sosyal sonuçları” ile ilgili olarak artan nüfus ve onların talep 

edilen ihtiyaçları tarafından dönüştürülmeye başlanmıştır (Larson, 1993). 19. yüzyılda, tek-

nolojik, sosyal, ekonomik ve politik değişimlerin etkisi ile kentler yeni bir ölçeğe ve karma-

şaya sahne olmuştur. İnsan sayısındaki hızlı artış kentlerin yapılanmasını da hızlandırmıştır. 

Mümkün olduğunca çok yapıyı azami sürede tamamlayacak teknikler dönemin baskın yak-
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laşımlarıdır. Bu azami insan kullanımı/bina ilişkisi, seri üretim yöntemini inşaat sektöründe 

egemen kılmıştır. Seri üretim mantığı, bina yapım tekniklerinin yanı sıra malzemelerin de 

seri üretimini öngörmektedir ve bu üretim biçiminden etkilenen ilk malzeme demir ol-

muştur. Demirin yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlanmasından bir süre sonra çelik, 

beton, cam ve en son olarak bu malzemelerin bir arada kullanıldığı giydirme sistemler 

cephe üretiminde en çok kullanılan yapı malzeme ve teknikleri olarak yerlerini almıştır.

Demir ve Endüstri Devrimi

Endüstri devrimi, mimaride teknik gelişmelere ve yeni malzeme özelliklerine yoğunlaşmış, 

mimarinin biçimleniş yöntemlerini bu teknik gelişmeler üzerinden okumaya başlamıştır. 

Bu dönemdeki yeni malzemelerden ilki ulaşım ve ziraat makinelerinde kullanılan demirdir. 

Çeşitli aletlerde kullanılan demir daha sonra çoğunlukla köprü yapımında kullanılmıştır 

(Klotz, 1988, s. 70). 19. yüzyıl başlarında özellikle İngiltere’de raylı sistemin geliştirilmesiyle 

beraber demir, yapı endüstrisi içinde telaffuz edilmeye başlanmıştır. Birçok demiryolu is-

tasyonu dökme demir ve cam kullanılarak tasarlanmış ve inşa edilmiştir (Frampton, 1992). 

Teknolojik gelişmeler malzeme önermenin yanı sıra, yeni malzemelerin kapasitelerini de 

iyileştirerek mimariye yeni tipolojiler sunmuştur. Yeni tiplerin en önemlilerinden biri bah-

çıvan olan Joseph Paxton tarafından 1851 yılında “kendi kendine ayakta durabilen sergi 

yapısı” olarak tasarlanan Kristal Saray’dır (Görsel 4). Bu geçici bina, yapısal prefabrike ele-

manlardan ve dış yüzeyinde kullanılmak üzere camdan oluşmaktadır. Tüm yapısal ele-

manları ve bu elemanların dış örtüsü hafif ve modüler malzemelerden oluşmaktadır. Taş 

yığmanın ağırlık hissinin yerini cam örtünün hafifliği almıştır. Rönesans’ın geleneksel yığma 

binalarının tersine, yeni bina tekniğinde hafif modüler üniteler fabrikalarda üretilmekte ve 

inşaat sahasında sadece monte edilmektedir. Böylece, ‘yapım hızı’ dikkate değer bir şekilde 

azalmıştır. Bu bakımdan endüstri devriminin ana meselelerinden olan hız, ekonomi ve son 

ürünün kalitesi tasarımcılar için de önemli olgular olarak görülmeye başlanmıştır (Bayley 

ve diğerleri, 1986). Kristal Saray, standartlaşmış yapı elemanlarının prefabrikasyonu ile ger-

çekleştirilmiş yapıların öncüsüdür. Bu yapılaşma şekli, bina ‘derisinin’ fiziksel özerkliğinin 

etkin hale getirildiği ilk teşebbüslerden biridir. 

Görsel 4. Jürgen Joedicke, 1959, Kristal Sarayın ön görünüşü, 1851. Le Corbusier. A History of Mo-
dern Architecture. New York: Frederick A. Praeger Yayınevi.  
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Görsel 5. Jürgen Joedicke, 1959, Home Insurance Binası-
nın önden görünüşü, 1885. Le Corbusier. A History of Mo-
dern Architecture. New York: Frederick A. Praeger Yayınevi.  

Çelik ve Erken Modernizm

Dökme demir kullanımı sonrası, çelik olarak adlandırılan işlenmiş demir de yapı endüstri-

sinde kullanılmaya başlanmıştır. Çeliğin diğer malzemelere oranla gerilme kuvvetinin güç-

lü olmasından dolayı malzemenin “oluşturacağı yapısal sonuçlar” kolayca benimsenmiş ve 

kullanılmaya başlanmıştır. Aslında çeliğin kapasitesi yeni tipolojilerin farklı biçimlenmele-

rini sağlayabilecek güçtedir. Diğer bir deyişle, daha yüksek yapılar ve daha geniş açıklıklı 

mekânlar üretebilmek bu yeni malzeme ile kolaylaşmıştır. Çeliğin biçimsel oluşum kabili-

yeti sonucu, mimari formun nitelikleri de değişmektedir. Nüfus artışı ile gelişen şehirler-

deki yer problemleri, endüstri devrimi sonrası oluşan ekonomik baskı ve müşteri istekleri 

sonucu yapılar çok katlı hale gelmiştir ve Modernizm’in yeni imajı ile yükselmektedir. 19. 

yüzyıl başlarında, özellikle Şikago’da binaların yapısal sistemlerinde çelik kullanımı kayda 

değer şekilde artmıştır (Joedicke, 1959). 1880’lerde ilk olarak çelik iskelet deneyimlenmiş, 

sadece strüktürel sistemi çelik, dış cephesi taş giydirme olan çok katlı binalar tasarlanmış-

tır. Çelik iskelet ile yapılan binalardan bir tanesi William Le Baron Jenney’nin 1883–1885 

yılları arasında yapılan Home Insurance binasıdır (Görsel 5). Binanın dış yüzeyine bakınca, 

taş giydirme olan cephesi hala ağır yığma duvar hissi vermektedir (Joedicke, 1959). Ancak 

taş olsun ya da olmasın, cephe tamamen yapısal strüktürden ayrıdır. Yük taşıyan duvarlar 

yapının strüktürel sisteminden elenmiştir. Yapı iskeleti ve dış cephe birbirinden ayrı olarak, 

kendi kendilerine ayakta durmaktadırlar. Yeni yapı malzemesi ve tekniği ile oluşturulan ve 

mimarlık yazınında yer etmiş birçok binada cephenin tekilliği okunabilmektedir (Daniel 

Burnham’ın Reliance ve Flatiron binaları, Walter Gropius’un Fagus Fabrikası, Ludwig Mies 

van der Rohe’nin Barselona Pavyonu ve Tugendhat Evi, Gerrit Rietveld’in Schroder Evi gibi).

Beton ve Modernizm
Modern dönemde demir ve çeliğin yanı sıra, ortaya çıkan bir başka yeni yapı malzemesi ise 

betondur (Innes, 1990, s. 51). 1774 yılında John Smeaton kireç, kil, kum ve parçalanmış 
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demir cürufu karıştırarak oluşturduğu betonu Eddystone Feneri projesinde kullanmıştır. 

19. yüzyıl sonunda ise beton teknolojisi gelişerek Portland çimentosu, hidrolik çimento ve 

betonarme gibi birçok farklı teknik ile üretilmiştir. 1876’da, Fransız Francois Hennebique, 

modern betonarmeyi bir yapı malzemesi olarak bina yapımında kullanan ilk tasarımcıdır. İlk 

kez Avrupa’da çok katlı bir yapı, beton kolon-kiriş kullanılarak yapılmıştır. Bu gelişmeden 

sonra, yapısal olsun olmasın, betonun birçok mimari eleman oluşumunda kullanılması Mo-

dern mimarinin “normatif tekniği”(normative technique) haline gelmiştir (Frampton, 1992).

Bu noktadan sonra beton, Modern mimarlığın temel tasarım lügatı içerisindeki “dışavu-

rum elemanlarından” biri haline gelmiştir. Betonun yapının taşıyıcı sistemini oluşturarak 

cepheyi strüktürden bağımsız hale getirebilme kapasitesi sayesinde dış kabuk özgür hale 

gelmiştir. Özellikle 1900’lerden sonra yapısal çevre, beton ve çeliğin yapının taşıyıcı sis-

temini oluşturduğu, cephenin ise strüktürden ayrılarak cam, taş ya da mermer gibi malze-

meler ile kaplandığı örnekler ile oluşturulmuştur. Bu yapılar aynı zamanda mimari yazında 

kendilerine yer bulmuşlardır (Otto Wagner’in Austrian Postal Savings Bank binası,  Elzner 

& Anderson firmasının Ingalls binası, Auguste Perret’in Champs-Élysées Tiyatrosu gibi). 

Beton yapının çeşitli malzemeler ile dıştan giydirilmesi prensibi Le Corbusier’in Dom-ino 

olarak adlandırdığı sistem ile de teorisini oluşturmuştur. Bu bağımsız iskelet sisteminde iç 

strüktürel yapı, betonarme kolon ve kirişlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve herhangi bir 

malzeme ya da teknik ile dışarıdan giydirilebilir (Sanderson, 1981). 

Görsel 6. Le Corbusier’in Dom-ino Evi’nin çizimi.  
Erişim: 08.09.2014, http:// www.oxfordreference.com 

Dom-ino Evi’nin üzerinden tanımlanan bu tasarım yaklaşımından kolaylıkla anlaşılacağı gibi 
dış cephe binanın betonarme yapısal strüktüründen tamamen ayrılmıştır (Görsel 6). Strük-
tür kolon ve kirişleri ile kendi yükünü taşımaktadır ve bunun tersine duvarlar yük taşıma 
işlevinden tamamen sıyrılmıştır. Böylece, kendi kendine ayakta duran iskelet sistemi, kendi 
kendine ayakta durabilen başka bir eleman ile -cephe ile-ilişkilendirilmeye başlamıştır. Dış 
cephenin bağımsız karakteri duvarlardaki açıklıkların istenilen büyüklükte, istenilen biçimde 
ve istenilen yerde konumlanabilmesini sağlamıştır. Hatta bu bağımsızlık Modern mimarlık 
söyleminin beş kuralından biri olan “yük taşıyan sistemin mekânı çevreleyen duvarlardan 
ayrılması” olarak vurgulanan prensip ile cepheye fiziksel bir özerklik getirmiştir (Le Corbu-
sier, 2011). 
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Giydirme Cephe ve Enternasyonel Stil 

Camın cephe oluşumunda önemli bir malzeme haline gelmesi, hatta salt cepheyi oluştu-

ran tek malzeme olarak kullanılması giydirme cephe teknolojisinin keşfi ile yaygınlaşmıştır. 

Teknik olarak, giydirme cephe “binanın taşıyıcı karkasına mesnetlenen taşıyıcı olmayan 

panellerden oluşan dış duvar” olarak tanımlanır (Kelley ve Johnson, 1998, s. 78).  Çalışma 

ilkesi, iç strüktürden bağımsız ve taşıyıcı olmayan karakteri ile binayı dıştan örtmektir. Giy-

dirme cephe, prefabrike birimlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve bina kolon-kiriş aralarını 

doldurmak yerine binayı bir örtü gibi sarar. Bu nedenle, bu teknolojinin cephenin fiziksel 

özerkliğine olan katkısı diğer malzeme ve sistemlerle kıyaslanınca çok daha belirgindir. 

(Oesterle ve diğerleri, 2001). 

Giydirme cephe üretimindeki standardizasyon ve tekniğin öne çıkması yapıların teknik ola-

rak oluşturulmuş birer makine olduğu fikri mimari tasarım sürecinde yeniden ele alınan bir 

söylem haline gelmiştir. Seri üretim yaklaşımları biçimleniş sürecine hakim olduğu zaman, 

cephe iç mekân referansından kopmaya başlamaktadır. Yüzeyler, yapıyı dışarıdan algılaya-

na karşı gösterdiği tavır üzerinden şekillenmektedir. Philip Johnson ve Henry-Russel Hit-

chcock tarafından, yeni cephesi ile beraber yapının hacminin dışavurumu, Enternasyonel 

Stil’in ana özelliklerinden biri olarak tanımlanır (Klotz, 1988). Giydirme cephe uygulamaları 

ile Modernist yönelimler, daha ticari bir şekilde Enternasyonel Stil vurgusu üzerinden de-

ğer kazanmaya başlamıştır. Bu noktaya kadar anlatılan tüm süreçler içerisinde çokça farklı 

tasarım yaklaşımı ve bu yaklaşımları destekleyen ya da eleştiren çeşitli yapılar mevcuttur. 

Ancak cephelere fiziksel bir özgürlük sunan başat değişimler Modernizm içerisinde anla-

tılan ana teknolojik değişimlere verilen tepkiler sonucu ortaya çıkmıştır. Yeni teknoloji-

ler sayesinde yapının kabuğu, hangi teknik ya da malzeme ile tasarlanırsa tasarlansın, iç 

mekân konforu için her türlü gerekliliği yerine getirebilmektedir. Artık kabuğun düşünmesi 

gereken tek nokta dışarıya vereceği cevabın ne olduğudur. Yani, görsellik ve temsiliyet 

kavramları cephe biçimlenişi üzerinden, tekrar mimarinin konusu olmaya başlamıştır. Bu 

noktada, Postmodernizm ile cephe, yüklendiği çevresel ve sosyal referanslardan bağımsız 

halde şekillenmekte ve ikinci bir özerklik tanımı kazanmaktadır.

3. Anlamsal serbestlik: Çevreden Bağımsız Cephe Biçimlenişi 

3.1 “Stillerin Çoğulculuğu” ve Postmodernizm

‘Postmodernism’ kavramının kökeni Modern hareketin eleştirisine, çoğunlukla modern dü-

şüncenin tasarlanmış çağdaş yaşamların içerisinde barındığı bilimsel-endüstriyel yapılara 

karşı “öyküleme” yaratımına dayanmaktadır. Yapının oluşum teması, yapı fiziği, üretim tek-

nolojileri ya da işlevselliği dışında hem mimari hem de alan dışı çeşitli kavramlar üzerinden 

tanımlanmakta ve biçimleniş, tasarımı oluşturan bir kurgu üzerinden oluşmaktadır (Koca, 

2013). Charles Moore yapının işlevinden ve kendi varoluşundan ziyade söylemek istediği 

bir sözün bulunması gerektiğini şu şekilde ifade eder:  
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Bir bina doğru ya da yanlış, sessiz ya da yaygaracı halde inşa edilerek, ne olmak ister-
se o olma, ne söylemek isterse onu söyleme gücüne sahiptir. Bu söylem ile artık Le 
Corbusier yaklaşımı ile binanın saf varoluş halini kabul etmek yerine binaların ne söy-
lediklerine bakmaya başladık. Bahsettiğimiz bu öyküleme işlevi, binanın olabildiğince 
tanımlaması gereken, yapıda neyin ilgi çekici olduğu ya da nasıl inşa edildiği ya da 
insanların nasıl kullandığı gibi konulardan oluşur; bu mesaj ya bağırarak, ya sessizce, 
ya saklayarak verilebilir. . . fakat senin binada neler olduğunu bilmeni sağlayarak 
(Cook ve Klotz, 1973, s. 243).

Moore’un tanımından Modern dönemin yapısının saf geometrisinin ve işlevinin önemini 

yitirdiğini ve bu varoluşsal değerler yerine yapıyı algılayan bireylere ne söylemek istedi-

ği ya da üzerinde barındırdığı mesajın içeriğinin ne olduğunun önem kazandığı açıkça 

okunabilir. Mimarlık artık teknik çözümler ile değil, tam tersine “güzelliğin görünür hale 

gelmesi” ya da “kurgusallaştırılması” ile şekillenmektedir (Frampton, 1992, s. 306). Artı 

olarak, Postmodern yaklaşım Modernizm süresince baskın yaklaşımlardan biri olan “yeni” 

kavramını da reddeder. Önceden hükümsüz hale gelen biçimsel araçların tekrar geçerli-

lik kazanması Postmodern dönemin karakterlerinden biri olarak tanımlanabilir. Yeniden 

kullanılmaya başlanan ve geçerlilik kazanan eski ve yeni tüm stiller ile beraber “stillerin 

çoğulculuğu”, mimarlığa anlamını cephelerin temsili niteliği üzerinden edinme olanağı 

sunmaktadır (Klotz, 1988).

Modern dönemin teknik yaklaşımlarına karşı, Postmodernizm’in ana ilkeleri doğrultusun-

da değişime uğramış en önemli, belki de ilk yapı elemanı cephelerdir. Yapının dış yüzeyi 

binanın söylemek istediği şeylerin baskınlığı ile şekillenen yeni tasarım yaklaşımının uygu-

landığı ortamlar olmuştur. Yapının iletmek istediği mesajı, geçmişte kullanılan stillerin ana 

öğelerini bir araya getirerek üzerinde barındıran cephe, yapının öykünme işlevini yerine 

getirmektedir. Tüm bu yeniden kullanım ve öykünme mantığının yanı sıra Modernizm gibi 

“maliyetten tasarruf etme” ve “kullanımı optimumlaştırma”, zamanın mimari üretiminin ana 

düşünceleridir (Klotz, 1988). Tarihsel biçimler yeni teknik ve malzemeler ile bütünleştiril-

meye başlanmıştır. Böylece, cephenin etrafındaki çevreye verdiği karşılık “stillerin bilinçli 

tahribi ve mimari formun yamyamlığı” ile yörüngesinden kaymıştır (Frampton, 1992, s. 

307). Tüm bu tarihi biçimlerin yeniden üretimi ve ilerleyen teknik ve malzemelerin kul-

lanımı, yapının çevresinden ayrılması, farklılık yaratabilmesi ve tüketilen bir obje haline 

gelmesi ile ilgilidir. Çoğunlukla iş dünyasının varlık gösterdiği 20. yüzyıl ofis yapılarında 

kendini gösteren bu tüketilebilme olgusu cephelerin oluşumunda başroldedir. Yüksek, çok 

katlı binalar hem en yeni giydirme cephe teknolojilerini, cam ve alüminyumu, hem de tarihi 

elemanları bu yeni sistem ile beraber kullanarak çevresi ile uyumlu dış yüzeyler yerine çev-

resine üstünlük sağlayarak farklılaşmaya çalışan cepheler ile kaplanır. Kenneth Frampton, 

Modern Architecture isimli kitabında dönemin karakterini şu sözlerle açıklar:

. . . [cepheler] çok katlı kulelerin ya tamamen camlı yansıtıcı dış kabuk ile ’sessizliğe” 
indirgendiği, ya da alternatif olarak türlü türlü değeri düşmüş tarihsel takılar ile giy-
dirildiği yerdir (1992).
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Frampton’un ifadesinden, sonuçta cephenin fiziksel özgürlüğünün yanı sıra çevresel refe-

ranslardan da koptuğunu söylemek yanlış olmaz. Yapının strüktürü ve iç hacmi, yeni zaman 

teknolojileri ve eski zaman stillerinin oluşturduğu “manevileştirilmiş tarihselcilik” ile yara-

tılan cepheler ile kaplanır (Frampton, 1992). Bu kaplama cephelerin bağlamından kopuşu 

Robert Venturi’nin “süslenmiş hangar” kavramının ortaya çıkışı ile anlam kazanmaktadır. 

3.2 Yapıştırma Cephelerin Doğuşu: “Süslenmiş Hangar” 

Postmodernizm’in uygulama alanını genişlettiği dönemde yapı pratiğine öncülük eden mi-

marlardan biri olan Robert Venturi, Modern mimarinin “yeni” kavramını ve “tabula rasa” 

indirgemeciliğini eleştirmektedir. Venturi, tarihi biçemlerin mimarlık içerisinde kullanılması 

gerekliliğini şu şekilde açıklamıştır: 

Bayağılığı, sıradanlığı, karışıklığı içeren eski klişeler yeni mimarlığımızın bağlamını 
oluşturmaya devam edecek, bu arada yeni mimarlığımız da bu klişelere bir bağlam 
oluşturacaktır. Sınırlı bir bakış açısıyla yola çıktığımı kabul ediyorum fakat mimarların 
küçümseme eğiliminde olduğu bu bakış açısı, onların yüceltme eğilimde olduğu fa-
kat şimdiye dek gerçekleştiremediği düşülküsel bakış açısı kadar önemlidir. Eskiyi ve 
yeniyi yararlı bir biçimde birleştiren kısa vadeli plan uzun vadeli plana eşlik etmelidir 
(Venturi, 1996, s. 64).

Mimarlığın ne olması gerektiğini belirten bu görüş aslında cephelerin biçimlenişi ile doğ-

rudan ilişkilidir. Venturi cephelerin doğrudan iç mekân organizasyonunu ve işlevini yansıt-

masını ya da iç ve dışın arabuluculuğunda tasarlanmasını eleştirir; bu yaklaşımlar yerine 

cephe “kendi özel işlevlerini” yansıtmalıdır (Venturi, 1996). Cephenin yeni görevi “süslen-

miş hangar” kavramı ile daha detaylı olarak açıklanabilir. Venturi, binaları basit bir kutu ya 

da hangar, cepheyi ise bu kutuya iliştirilmiş dekoratif bir eleman olarak tanımlar. “Süslen-

miş hangar” kavramının günümüz mimarisi içerisindeki yeri ise şu şekilde açıklanır: 

Mekanı ve strüktürü, doğrudan programın hizmetinde olan ve bezemesi bunlardan 
bağımsız olarak uygulandığı zaman. Bu yapı tipine de süslenmiş hangar diyeceğiz. . 
. süslenmiş hangar üzerine simgelerin sonradan eklendiği alışılagelmiş bir barınaktır 
(Venturi, Brown ve Izenour, 1993, s. 89-92).

Kavramın gerçekleştirilmiş örneklerinden biri Venturi’nin Guild Evi’dir (1960-63). Binanın 

plan organizasyonu zikzak çizen koridorlar üzerine kurulmuştur. Ancak, binanın dış cep-

hesindeki pencereler duvar üzerine açılmış konvansiyonel delikler şeklindedir. Binanın 

cepheleri ve planimetrik düzlemindeki organizasyonlar birbirlerini yansıtmazlar. Ayrıca, 

binanın sadece ön cephesi yapıya iliştirilmiş şekilde, girişe daha kurumsal bir etki vermek 

için sembolik bir etkiye sahiptir. Giriş cephesinin bina kütlesinden kopuk, yapıştırılmış bir 

etkisinin olduğunu Heinrich Klotz şu şekilde açıklar:  

Guild Evi’nin ön cephesi bağımsız bir yüzey, ‘bir ilan panosu’, olarak göze çarpar. Bu iki 
boyutlu nitelik, cephenin iki köşesi ve cephenin sonuna kadar ulaşarak cepheyi hafif 
gösteren basık kemerli pencere ile sağlamlaştırılmıştır (Klotz, 1988, s. 150).
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Görsel 7, 8. Guild Evi’nin ön cephesi ve basık kemerin içten görünüşü. 
Erişim: 08.09.2014, https://www.pinterest.com/

Her ne kadar Venturi’nin çalışması küçük ölçekli bir yaşlılar evi olsa da benzer cephe 

yaklaşımları yüksek yoğunluklu yapısal çevrelerde de uygulanmıştır. Tarihsel elemanların 

cepheler üzerinden tekrar gündeme gelmesinin ya da dış kabuğun strüktüre yapıştırılır 

hale gelmesinin yanı sıra dönem içerisinde denenmiş ve uygulanmış çokça farklı yaklaşım 

bulunmaktadır. Ancak cephenin anlamsal referanslarından kopuşu temelde yapıyı dışardan 

algılayan bireye seslenebilme kapasitesinin öne çıkması ile gerçekleşmiştir. Bu nedenle 

bahsedilen bu ikinci serbestlik, yapıştırma cephelerin yaygınlaşması ile tanımlanmıştır di-

yebiliriz. 

Günümüzde hem teknolojik gelişmeler ile strüktürden kopan, hem de anlamsal olarak 

bağlamsal referanslarından ayrılan yapı cepheleri çoğunlukla çok katlı kurumsal iş komp-

lekslerinde uygulanmaktadır. Çok katlı ofis binalarının plan organizasyonu genellikle tip 

kat planının tekrarı ile oluşmaktadır. Bu çeşit bir iç mekân organizasyonunda cepheler, 

yine kat planları gibi birbirinin tekrarı olabileceği gibi homojen olarak uygulanmış tek bir 

örtü şeklinde yapıyı sarabilmektedir. Hatta giydirme cephe teknolojisi, bu homojen örtü-

nün yaratımını sürekli cam yüzeyler üzerinden destekler şekilde uygulanmıştır. Cepheler 

ya iki boyutlu bir kılıf olarak ya da çeşitli stillerin ve tarihi elemanların tekrarı ile iç mekân 

organizasyonundan ve bütüncül tasarım niyetlerinden uzaklaşarak binaya bir maske gibi 

takılabilmektedir. Bu oluşum biçimi “süslenmiş hangar” açıklamasından farksızdır. Bina 

kendi başına bir sembol değildir; ancak, iletmesi gereken mesaj dış cephesine uygulanmış-

tır. Böylece, cepheler fiziksel bağımsızlığının yanında bağlamından, çevresel değerlerden 

ve referanslardan bağımsızlaşarak anlamsal özerklik kazanmıştır.  

4. Sonuç

Yapının iç ve dış mekânı arasında sınır görevi gören, hem iç mekân organizasyonuna, 

mekânsal gereksinimlere, kullanıcı isteklerine aynı zamanda yapıyı dışarıdan algılayan kul-

lanıcıya, kütleyi çevreleyen yapısal dokuya karşılık veren cepheler, Modernizm ile fiziksel, 

Postmodernizm ile anlamsal bir özerklik kazanmıştır. 
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Modern dönemin yapısal çevrelerinin meydana gelişi, genel olarak endüstriyel bir oluşum 

olarak algılanmaktadır. Yapısal çevre, Endüstriyel Devrim’in meydana getirdiği “makine es-

tetiği” anlayışı üzerinden şekillenmiştir. Yeni tasarım yaklaşımı, teknoloji desteği ve strüktü-

rel biçimleniş arasında yeni bağlantılar kurmak olarak da tanımlanabilir (Georgiadis, 1993). 

Mimari düşünce, bilim ile aynı analitik düşünce sistemini paylaşır ve teknik, teknolojik ge-

lişmeler ile belirlenir (Kelley ve Johnson, 1998).  Mimari ürünün dayanağı, yeni teknolojiler 

yoluyla kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilmektir. Diğer bir deyişle, mimari oluşum süreci, 

teknik faktörler yoluyla sadece bir yapım ya da üretim süreci olarak dönüşüme uğramıştır. 

Bu noktada, dış yüzeylerin biçimleniş süreci de en çok bu dönüşümden etkilenmiştir. Cep-

heler, endüstriyel tutumlarla standartlaşmış biçimde üretilmiş, iç mekânın ve dış çevresel 

dokunun karakterlerini üzerinde buluşturan bir ara yüz olmaktan çok, yaşamak için üreti-

len bir “makineyi” örtme işleviyle yükümlü olarak ele alınmıştır. İşlevin yanında biçimleniş 

süreci de yapım yöntemlerinin ve gelişen teknolojilerin akılcı oluşumları ile maddeselleş-

tirilmiştir (Frampton, 1992). 

Modern dönemde işlevsellik ve üretim odaklı yaklaşımlar üzerinden şekillenen yapı, Post-

modern dönemde yönünü “mimari kadar mimari olmayan kavramlara” doğru çevirmiş-

tir (Klotz, 1988). Yapı sadece varoluşu ile bir değer elde edememektedir. Her yapı, yeni 

teknolojiler ile iç mekân gereksinimleri ve kullanım konforu için gerekli şartları kolayca 

sağlayabilmektedir. Artık yapı kendini, cephesi üzerinden “farklı” kılmaya çalışmaktadır. 

Tüketim hızının takip edilemeyen boyuta geldiği noktada yapısal çevre, cephelerin im-

geleri ile oluşmaya başlamıştır. Zaman içerisinde dış kabuğun edindiği iki yönlü özerklik 

sayesinde üretim/tüketim döngüsü baskınlığı ile karşılaşan cephelerin bağlamı ile kurduğu 

ilişki, çevresine verdiği referans ve kentli karakteri, tüketimi özendirme ve imaj üretimi ile 

zayıflatılmıştır. Fiziksel ve anlamsal özerklik, cephenin bütüncül tasarıma desteğini arttır-

mak yerine, dış kabuğu tasarlanmış bütünden kopararak yabancılaştırmıştır. Dış cephenin 

derinliği camın salt 2 boyutlu yüzeyleri ile hafiflemiş, dış örtü yapının hacmini yalnızca bir 

düzlem haline getiren kaplama bir ekrana dönüşmüştür (Hitchcock ve Johnson, 1966). 

Günümüzde cephelerin tasarım anlayışı, kentlerde birbiri ile yan yana duran, ancak birbi-

rinden habersiz yapıların biçimleniş yöntemi haline gelmiştir. İyi niyetlerle başlayan tüm 

teknolojik ve teorik gelişimler yapının kabuğunu tasarım sürecinden koparmış ve yalnızca 

“büyük ölçekli bir paketleme” durumuna indirgemiştir. Varılan sonuç, mimarlığın kendi olu-

şumu ile bir bütün oluşturabilecek ve çevresel kentsel kaliteyi sağlayabilecek kapasitesinin 

yeniden sorgulanmasını gerektirmektedir.
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Öz: “Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketlerin Afiş Tasarımlarının Göstergebilim Açısından 

Değerlendirilmesi” başlıklı bu çalışmada, çok uluslu şirketlerin küresel mesajlar taşıyan reklam 

afişlerinin göstergebilimsel açıdan incelenmesi, Roland Barthes’in ‘Gösterge İlkeleri’ kitabın-

da yer alan başlıklar öncülüğünde ele alınmış ve uzmanlar eşliğinde geliştirilmiştir. Araştırma 

modeli nitel araştırma yöntemi olarak göstergebilimsel açıdan içerik analizidir. Araştırmada 

Interbrand’ın 2003-2013 yılları arasında yayınlamış olduğu ‘Best Global Brands / En Değerli 

Global Markalar’ araştırmasında ilk 10’a giren markalardan, küreselleşmeyle ilgili mesajlar 

taşıyan Google ve McDonald’s afişi seçilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara 

bakıldığında; çok uluslu firmaların afiş tasarımlarında küresel mesajları yoğun bir şekilde kul-

landıkları tespit edilmiştir. Google afişinde; bilgiyi üreten de yönlendiren de biziz mesajının 

verildiği, McDonald’s afişinde; fastfood tipi beslenme alışkanlığına yönelik olumsuz eleştirilere 

karşılık, olumlu bir söylemin yansıtılmaya çalışıldığı görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Küreselleşme, Çok Uluslu Şirket, Göstergebilim, Afiş.

Abstract: “The Analysis About Poster Design of Multinational Companies in Terms of Semiol-

ogy at Globalizing: Example of Google and McDonald’s Posters” with title in this study, the 

analysis of advertising banners which bear global messages of multinational corporations in 

terms of semiotics is discussed and has been developed by views of experts and performe-

dunder the guidance of topics in Roland Barthes’ book ‘Elements of Semiology’. The model 

of researchinvolvescontentanalysis as a method of qualitativeresearch in terms of semiotics. 
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Inthisstudy, Google and McDonald’s posters from posters which bear messages about global-

ization, of the brandsplaced top ten of the survey published by Interbrand between 2003-2013 

‘Best Global Brands’, are chosen. When the data acquired from the research is analyzed; it is 

determined that the multinational corparations used global messages and mottos frequently. 

In a Google banner; the fact that they are the producers and the router of the information flow 

is insinuated, McDonald’s banner; critisisms against the fast food dietary habit are answered.

Keywords: Globalization, MultinationalCompany, Semiotic, Poster. 
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Giriş

Günümüzde, yoğun bir şekilde gündeme gelen küreselleşme kavramı için genel hatlarıyla; 

piyasa ekonomisinin hakim olduğu dünya genelinde, siyasal ve ekonomik yönden gelişmiş 

devletlerle, ulus ötesi şirketlerin yön verdiği bir süreç tanımlaması yapılabilir. Bu süreç, iki 

kutuplu dünya düzeninin son bulması ve soğuk savaşın ortadan kalkmasıyla birlikte etkisini 

giderek arttırmıştır. 

Küreselleşme, bir süreç haline dönüşerek, günü belirleyen, geleceği yorumlayan ve gün-

demi yönlendiren bir kimliğe bürünmüştür. Bu durum küreselleşmenin etkilerini ve etki-

lediği sistemlerin ne durumda olduğu konusunda çeşitli soruları ortaya çıkarmaktadır. Bu 

soruların başında, küreselleşmenin toplumları ve kültürleri nasıl etkilediği gelmektedir.

Küreselleşmenin olumlu/olumsuz getirilerinin yanı sıra bu sürecin farklı bir açıdan daha 

değerlendirilmesi bir gereklilik olarak görülmektedir. Küreselleşme sürecini oluşturan et-

menler, yönlendiren oluşumlar hakkında belirli aktörler, kurumlar ve kavramlar vardır. 

Küreselleşmeye olumlu/olumsuz yaklaşan tüm kesimlerin üzerinde ortak anlaşmaya var-

dığı ender konuların başında ‘Ulus ötesi / Çok uluslu şirketler’ olarak tanımlanan yapılar 

gelmektedir. Küreselleşmenin sosyolojik, ekonomik ve kültürel temelde tüm ulusları etkile-

yen bir süreç haline gelmesinde çok uluslu şirket olarak tanımlanan ekonomik girişimlerin 

önemi çok büyüktür. Küreselleşme sürecini çok uluslu şirketleri arka plana atarak ya da 

görmezden gelerek tanımlamak veya yorumlamak mümkün değildir. 

Küreselleşme sürecinde kitle iletişim araçlarından çıkan ürünlerin büyük çoğunluğunun 

görsel bir nitelik taşıdıkları bilinmektedir. Ürünlerinin satışını daha etkili bir biçimde sağla-

yabilmek için, ulus ötesi şirketler görsel iletişim ürünlerinden yoğun bir şekilde yararlanma 

yoluna gitmektedirler.

Küreselleşmenin yönlendirici etmenlerinden biri olan çok uluslu şirketlerin görsel iletişim 

sürecinde yararlandıkları ürünlerden biri de reklam afişleridir. “Afişler, tasarım ve sanat 

kaygısının eşit ağırlıkta olduğu grafik ürünlerdir” (Becer, 1999, s. 201). Basit bir bilgilen-

dirme aracı olmanın ötesinde afiş, insanlara yeni ve farklı bir şeyler söyleyebilen, zaman 

zaman onu güldüren, eğlendiren, zaman zaman da uyaran, rahatsız hatta tehdit eden ve 

de etmesi gereken bir iletişim aracıdır. Asıl gücü de insanları aydınlatmaya, yönlendirmeye 

ve ikna etmeye yönelik samimi ve etkili bir sosyal amaçlı iletken görevini yerine getirme-

sindedir (Ertep, 2007, s. 80).

Afişin küresel ekonomik düzendeki tüketicinin ihtiyaçlarına cevap veren, tanıttığı ürün ya 

da firmayı doğru yansıtan bir anlayış çerçevesinde ele alınması önemlidir. 

“Küreselleşme Sürecinde Çok Uluslu Şirketlerin Afiş Tasarımlarının Göstergebilim Açısın-

dan Değerlendirilmesi” başlıklı çalışma kapsamında incelenecek afişlerde topluma akta-

rılan mesajlar, göstergebilim ilkelerinden yararlanılarak ele alınıp düz ve yan anlam bakı-

mından incelenmiştir.
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Göstergebilimsel çözümleme bir okuma edimidir. Göstergebilimsel çözümleme “varoldu-

ğu kabul edilen yapıyı araştırarak, bozarak, çözerek yeniden kurma, yeniden yapılandırma 

eylemidir. Bu anlamdaki bir okuma ediminde her özgün anlamlı dizge göstergebilimci için 

kuramsal modeli açısından bilimsel bir buluş kaynağı da olacaktır” (Rifat, 1996, s. 7). 

Görsel iletişim ürünlerindeki anlamları irdeleyebilmek ve anlamlandırabilmek için göster-

gebilimsel (semiyotik) yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır. Göstergebilim her geçen 

gün önem kazanmakta ve birçok araştırmada yöntem olarak kullanılmaktadır. Edebi metin-

ler üzerinde başlayan göstergebilimsel analizler, günümüzde pek çok alanda kullanılmak-

tadır. Göstergebilimsel analiz ile görünen görselin, metnin görülmeyen anlamlarını, daha 

doğru bir ifade ile düz-yan anlamlarını incelemek mümkündür. Bu doğrultuda incelenen 

afişlerdeki mesajlar, değer atfedilen konular, yönlendirmeler daha net bir şekilde elde 

edilebilmektedir.

Küreselleşme sürecinin başat unsuru olan çok uluslu şirketlerin afiş tasarımlarının incelen-

diği bu çalışma ile, küreselleşen ekonomik sisteme grafik tasarım disiplini penceresinden 

bakılması amaçlanmış, çok uluslu şirketlerin görsel iletişim süreci kapsamında afiş tasarım-

larıyla, kitleye vermek istedikleri mesajların, göstergebilimden yararlanılarak daha net bir 

şekilde açıklanması hedeflenmiştir.

Küreselleşme Kavramı

Küreselleşme, 1990’lı yıllardan itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan; global anlamda 

değişen kültür refleksleri ve yeni ekonomik düzen şeklinde betimlenebilir. Küreselleşme, 

kavram olarak geniş bir literatüre ve her geçen gün artan bir popülerliğe sahip olmasına 

rağmen kavramın kesin bir tanımı yapılamamıştır (Hasanoğlu, 2002, s. 177-178). Yapılan 

tanımlar ve üzerinde sürdürülen tartışmalarla günümüz sosyal bilimler alanının en önemli 

konularından biri haline gelen küreselleşme kavramının, kavramsal çerçevesi de bu açıdan 

yoruma açıktır. 

“Küreselleşme kavramı literatüre ilk kez Marshall Mcluhan’ın “Komünikasyonda Patlamalar” 

adlı yapıtında, yaşanılan bu yeni süreç için “Global Köy” teriminin kullanmasıyla girmiştir. 

Küreselleşme kavramı; iktisadi, siyasi sosyal ve kültürel alanlara etki edebilen çok yönlü bir 

kavramdır” (Demirel, 2006, s. 106).

Küreselleşme terimi, İngilizce literatüre 1961 yılında basılan Webster sözlüğü ile girmiş-

tir (Bauman, 1999, s. 7). Küreselleşme teriminin bilimsel literatürdeki kullanımı oldukça 

yenidir. 1960’lı yıllarda henüz popülerlik kazanmamış olan bu kavram, 1980’lere doğru 

üniversitelerde kullanılmaya başlanmıştır. 1990’lı yıllardan itibaren de akademisyenlerden, 

devlet başkanlarına, sivil toplum örgütlerinden, örgütsüz oluşumlara kadar herkesin kul-

landığı bir kavram haline dönüşmüştür.
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Küreselleşmenin Kapsamı ve Etkisi

Küreselleşme, uluslararası üretim ve pazar yoluyla birbirlerine bağımlı yapılardan oluşan 

bir dünya ekonomisine işaret etmektedir. Bu dünya ekonomisinin yerel kültürleri değiştir-

mesi, toplumları birbirine benzer kılması gibi süreçleri de içinde barındırması, küreselleş-

me tartışmalarının temelini oluşturmaktadır.

Küreselleşmenin kapsamı noktasında farklı görüşler bulunmaktadır. Kimi yorumlarda kültü-

rel değerler ve devlet sistemleri ön planda tutulurken, kimi yorumlar da ise küreselleşme-

nin kapsamı ekonomik faaliyet ve girişimlerle açıklanmaktadır.

Küreselleşme sürecini sadece bir ekonomik değişim olarak görmek mümkün değildir. Kü-

reselleşme; kültürlerden, toplumsal reflekslere, birey yaşantısından, günlük tüketim mal-

zemelerine, gıda alışkanlıklarından, modaya değin uzanan, etkisini gösteren üst bir yapı 

olarak görülebilir.

Küreselleşmenin etkilerini insan yaşamından, devlet yapılarına kadar geniş bir yelpaze-

de değerlendirmek mümkündür. Küreselleşmenin etkilerini 3 ana başlık altında toplamak 

mümkündür. “Küreselleşme; ekonomik, siyasal ve kültürel olmak üzere hayatın üç alanında 

etkili olmaktadır” (Ilgaz, 2000, s. 9). Küreselleşme, dünya ölçeğinde ekonomik, siyasal ve 

kültürel bütünleşme, fikirlerin, görüşlerin, pratiklerin, teknolojilerin küresel düzeyde kul-

lanılması, sermaye dolaşımının evrenselleşmesi, ulus-devlet sınırlarını aşan yeni ilişki ve 

etkileşim biçimlerinin ortaya çıkması, mekanların yakınlaşması, dünyanın küçülmesi, sınır-

sız rekabet, serbest dolaşım, pazarın dünya ölçeğinde büyümesi ve ulusal sınırların dışına 

çıkması, kısaca dünyanın tek pazar haline gelmesidir (Kaçmazoğlu, 2002, s. 49).

Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler

Çok uluslu şirketler bulundukları ana merkezden dünyanın dört bir yanına dağılan hücreler 

gibidir. Bu hücreleri yöneten beyin niteliğindeki kuruluşların merkezleri ulus ötesi şirketleri 

yönlendirmekte ve yönetmektedir. Özellikle 1990’lı yıllarda etkisi somut olarak görülme-

ye başlanan küreselleşme sürecinde de bu şirketlerin etkinlikleri en üst noktaya ulaşmış 

durumdadır. Hizmet sektöründen gıdaya, giyim/tekstilden teknolojik araçlara kadar akla 

gelen her alanda faaliyet gösteren çok uluslu şirketler, küreselleşme sürecinin adeta gö-

rünmeyen yönlendirici gücüdür.

1990’lı yıllarda ise büyük girişimler ve hatta küçüklerden bazıları bile, zaman, mekan, 
ulusal sınırlar, dil, gelenekler ve ideoloji konularında eski sınırları aşan teknolojik ola-
naklara ve stratejik görüşlere sahipler. Normalde, politikten çok ekonomik, kamusal-
dan çok özel olarak nitelendirebileceğimiz bu kurumlar, dünyayı kapsayan teknikler 
bularak, herhangi bir yerde üretilip her yerde satılabilecek ürünler geliştirerek, kre-
dilerini dünyanın her yerine yayarak ve her köye, her mahalleye ulaşabilen küresel 
iletişim kanallarına girerek, 21. yüzyılın dünya imparatorlukları haline gelmekteler 
(Barnet ve Cavanagh, 1995, s. 2).



144 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN AFİŞ TASARIMLARININ GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
SELMA KORKMAZ - DOÇ. ARMAĞAN GÖKÇEARSLAN / SANAT YAZILARI, 2015; (32): 139-164 

Çok uluslu işletme terimi ilk olarak 1960 yılında Linienthal tarafından ortaya koyulmuştur. 

Çok uluslu işletme kavramını tanımlarken bu işletmeleri, birden çok ülkede faaliyet göste-

ren, merkezi bir ülkede bulunan, faaliyette bulundukları ülkenin kanun ve adetlerine uyan 

işletmeler olarak tanımlamıştır (Aşıkoğlu, 1993, s. 5).

Çok uluslu bir şirketten söz edebilmek için o şirketin en az iki ülkede faaliyet göstermesi 

gerekmektedir: “Çok uluslu işletmeler, iki veya daha fazla ülkede faaliyette bulunan işlet-

melerdir” (Çürük ve diğerleri, 2005, s. 55).

Bir başka tanıma göre çok uluslu şirket; “merkezi bir ülkede olup faaliyetleri diğer ülkeler-

de de devam etmekte olan şirkettir” (Rugman ve Hodgetts, 1995, s. 36).

Dünyadaki ilk modern çokuluslu işletme 1950 yılında Alman işletmesi Uni ve İngiliz İşlet-

mesi LeverBrothers tarafından gerçekleştirilmiştir. İki işletme birleşerek Unilever ismini 

almışlar ve 60 farklı ülkede faaliyet gösteren, 500 bayisi olan dünyanın en büyük işletmesi 

haline gelmişlerdir (Williams ve diğerleri, 1985, s. 534). 

Çok uluslu işletmeler, küreselleşmenin gelişiminde öncü rol oynamışlardır. Tarihsel süreç 

içerisinde bakıldığında çok uluslu şirketler, önceleri ulusal bir şirket konumunda iken daha 

sonra gelişen zamanla birlikte çok uluslu şirket konumuna ulaşmışlardır. 1960’lı yıllar, çok 

uluslu şirketler için dünya ticaretindeki başlangıç yıllarını oluştururken, 1970’li yıllar ise 

dönüşümün gerçekleştiği zaman dilimini oluşturmaktadır (Balkanlı, 2002, s. 16).

Küreselleşme sürecinin belirleyici ve yönlendirici gücü hiç şüphesiz taşıdığı ekonomik güç-

tür. Bu güç pastasından en yüksek payı çok uluslu şirketler almaktadır. Çok uluslu şirketle-

rin gelişen ve güçlenen yapısı karşısında tepkiler de her geçen gün artmaktadır. Özellikle 

bu şirketlerin yerel kültürleri tehdit eden pazarlama yöntemleri, bağlı bulundukları Batı 

kültürünün özelliklerini empoze eden kitle kültürünü yaymaları bu eleştirilerin başında 

gelmektedir. Aynı zamanda kurdukları tanıtım ve medya ağı ile kitle iletişim araçlarından 

çıkan enformasyonda da belirleyici olan bu şirketler, ulus devlet modellerini tehdit ettikleri 

gibi, millet/ulus kültürleri’nin temel değer yargılarını da aşındırmaktadır.

Küreselleşme sürecinde çok uluslu işletmelerin dünya ekonomisi üzerindeki etkileri ol-

dukça artmıştır. Hatta etkiden de öte bir biçimde, sahip oldukları ekonomik güçleri saye-

sinde dünya ekonomisini şekillendirme ve yönlendirmede önemli rol oynamaktadırlar. Bu 

güçlerinin nereden geldiğinin sorusunun cevabını ise çok uluslu işletmelerin ekonomik 

büyüklükleri vermektedir (Aşıkoğlu, 1993, s. 5).

Çok uluslu şirketlerin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerinde hem olumlu hem 
olumsuz etkileri olduğu düşünülmektedir. Bir yandan yapılan yatırımların bu ülkelerdeki 
istihdam ve ekonomik kalkınma üzerinde olumlu katkılarının olduğu savunulurken, diğer 
taraftan globalleşme ve serbest ticaret sonucunda çok uluslu şirketlerin az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde ucuz işgücünü kullanarak emeği sömürdükleri ve aynı zamanda 
doğa ve çevre üzerinde tahrip edici sonuçlara sebep oldukları iddia edilmektedir (Keser, 

2004, s. 3).
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Çok uluslu şirketlere yönelik eleştirel yaklaşımların başında bu şirketler aracılığıyla Batı 

kültürünün, gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelere empoze edildiği iddiası gelmekte-

dir. Bu görüşün aksine ulus ötesi şirketleri, ulusal kimliklerden bağımsız özgür sermayeler 

olarak tanımlamak da mümkündür. “Ulusötesi şirket, uluslararasılaşmış bir yönetimi olan, 

dünyada en güvenli ya da en yüksek kazancın olduğu yerlere yerleşmeyi veya taşınmayı en 

azından potansiyel olarak uman, özel bir ulusal kimliği olmayan, gerçekten serbest olan 

sermayedir” (Hirst ve Thompson, 1996, s. 37).

Göstergebilime Genel Bakış

Göstergebilim, görünenleri değil, gösterilmek istenenleri araştırır. Bir metnin ya da gö-

rüntünün açık olan anlamını esas almak yerine, o metnin ya da görüntünün içerisinde yer 

alan mesajları, kodları, yönlendirmeleri araştırır. Kültürel kodlar, gelenekler ve kullanılan 

işaret sistemleri, göstergebilimin inceleme alanına girmektedir. Kitle iletişim araçlarından 

çıkan mesajların çoğaldığı günümüz şartlarında göstergebilime duyulan ihtiyaç daha da 

artmaktadır.

Göstergeler kuramı, XVII. ve XVIII. yüzyıllarda, (1632-1704) usçu ve deneyimci felsefe dö-

nemlerinde de gündeme getirilmiştir. Genel bir dil ve anlam kuramının tasarlandığı bu 

dönemde İngiliz felsefecisi John Locke dört Kitap’tan oluşan An Essay Concerning Hu-

man Understanding (İnsan Anlığı Üstüne Bir Deneme) adlı yapıtında gösterge sorununa da 

yer verir ve “göstergeler öğretisi” anlamına gelen ‘semeiotike’ terimini kullanır. Locke’dan 

sonra da, Fransız matematikçi Jean Henri Lambert de (1728-1777) göstergebilimi müzik, 

koreografi, arma, amblem, tören gibi dil dışı dizgiler açısından incelemiştir (Rifat, 2013, 

s.115-116).

Çağdaş anlamdaki göstergebilimin iki öncüsü vardır: Bunlardan biri Amerikalı C.S. Peirce 

diğeri ise Avrupalı F. de Saussure’dır. Peirce göstergebilimi mantıksal bir temel üzerinde 

ele alırken Saussure, göstergebilimi toplumsal bir bakış açısıyla incelemiştir.

Göstergebilimin bir bilim dalına dönüşmesini sağlayan kişi Amerikalı felsefeci, mantıkçı ve 

matematikçi C.S. Peirce’tür . Peirce, bütün olguları kapsayan bir göstergeler kuramı tasar-

lamış ve mantıkla özdeşleştirdiği bu kurama “semiotic” adını vermiştir. Göstergebilimin Av-

rupa’daki öncüsü ise F. de Saussure’dır. Saussure, soruna, bir felsefeci, bir mantıkçı olarak 

değil, bir dilbilimci olarak yaklaşır (Rifat, 2009, s. 30). 

Göstergebilimi iletişim süreciyle ilişkilendirmek ve göstergebilimin tüm iletişim sistem-

lerini analiz eden bir bilim dalı olduğunu söylemek mümkündür. “Göstergebilim, diller, 

düzgüler, belirtkeler vb. gibi gösterge dizelerini inceleyen bilimdir” (Guiraud, 1994, s. 17).

Göstergebilime, sembollerin ve işaretlerin yorumlanması noktasında da başvurulmaktadır. 

“Semiyotik, işaretlerin (signs) yorumlanmasını, üretilmesini veya işaretleri anlama süreç-

lerini içeren bütün faktörlerin sistematik bir şekilde incelenmesini içeren bir araştırma 

sahasıdır” (Özsarı, 2005, s. 1).
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Göstergelerin anlamsal vurgularının incelemesinin, göstergebilimin temel görevi olduğu 

vurgulanmaktadır. Rifat bu durumu şu şekilde açıklamaktadır:

Göstergebilim kuramının amacı, gösterge dizgelerini ‘tek’ anlama bağlamak olmadığı 
gibi ‘yakıştırma’ anlamlar ortaya çıkarmak da değildir. Bu kuramın amacı, bir anlam-
lı bütünü kim oluşturmuş bu sorunun yanıtını da araştırmak değildir. Göstergebilim 
kuramı, bir anlamlı bütün, sözgelimi bir yazınsal ya da bilimsel söylem, bir görüntü, 
bir mimarlık yapısı, bir tiyatro gösterisi, bir müzik yapıtı vb. hangi anlamsal katmanlar-
dan oluşuyor, bunu bir üstdil aracılığıyla dizgeleştirerek sunmayı amaçlar. Açıkçası, 
anlamları değil, anlamın eklemleniş biçimini araştırır, anlam üretiminin süreçlerini 
ortaya çıkarmaya çalışır göstergebilim. Bu nedenle de içeriğin biçimine yönelik içkin 
ve yapısal bir anlamlama kuramıdır (Rifat, 1992, s. 16).

Gösterge

Göstergebilimin inceleme alanı göstergeler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Gösterge, bir baş-

ka şeyin yerini tutabilen ve farklı çağrışımlar yapabilen, çeşitli biçimlerdeki nesne veya 

olgular olarak tanımlanmaktadır.

“İnsanlar arasında bildirişimi sağlayan diller, gösterge diye adlandırılan birimlerin (sözcük-

ler) kendi aralarında kurdukları ilişkilerden oluşmaktadır”(Rifat,1992, s. 5). Türk Dil Kurumu 

Güncel Türkçe Sözlük (2006)’te gösterge, “bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işa-

ret” olarak açıklanmaktadır.

Göstergeler, kendi dışındaki başka bir kavramı düşündürürler, başka bir kavramın yerine 

geçebilen kelime, nesne, görünüş ve olgular birer göstergedir. Örneğin; Ülke bayrakları, 

levhalar, sözcükler gösterge kategorisindedir. Kırmızı gül sevginin göstergesiyken güvercin 

özgürlüğün göstergesidir. 

Barthes’e göre, “…gösterge, bir gösteren ile bir gösterilenden kuruludur” (Barthes, 2005, 

s. 47). “Göstereni gösterilenle birleştiren bağ nedensizdir. Göstergeyi, bir gösterenin bir 

gösterilenle birleşmesinden doğan bütün olarak gördüğümüzden daha yalın olarak şöyle 

de diyebiliriz: Dil göstergesi nedensizdir” (Saussure, 2001, s. 109).

Göstergeler sosyal hayatta çok önemlidir. Sözcüklerden başka göstergeler de vardır. Bu 

göstergeler, yaşam tarzını da yansıtmaktadır. Saussure (2001, s. 14)’ye göre göstergeler, 

birbiriyle karşılıklı ilişki içerisinde olan görüngü (gösteren, ifade) ve imge (gösterilen, içerik) 

olmak üzere iki boyutludur. Buna göre, harfler (okunan, yazılan) ve sesler (duyulan, söyle-

nen) görüngü boyutuyken; ima edilen ve zihinde canlanan ise imge boyutudur.

Her göstergenin bir gösteren bir de gösterilen boyutu vardır, gösteren, fiziksel (ses, biçim, 

görüntü ); gösterilen ise anlamsal bir niteliktir. 

Gösteren ve Gösterilen

Gösteren; Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te (2006), “gösterilenle birleşerek gös-

tergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü” olarak tanımlanmaktadır. “Gösteren, bir aracıdır. 
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Gösteren, çoğu kez, bir anlatım aracıyla oluşur. Bu, bir resim veya mimik olabilir. Gösteren 

hem kendisi, hem de gösterilene aracı edilmiş ve başkalaşmış bir durumdur. Kendi arala-

rında gösterilenle aynı bağıntıyı taşırlar” (Guiraud, 1994, s. 51).

Gösteren, bir nesne ya da eylemin ses ya da harfle ifade edilmesidir. Örneğin t-e-l-e-k-o-m 

harfleriyle yazılan “telekom” bir kurumun gösterenidir. Telekom kelimesi seslendirildiğinde 

ise gösteren sesli ifade edilmiş olur.

Gösterilen; Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük’te (2006), “göstergenin kavram yönü, 

gösterenle birleşerek göstergeyi oluşturan içerik” olarak tanımlanmaktadır. Gösterilen 

“gerçeklik” ile ilişkilendirilme noktasında pek çok tartışmaya neden olmuştur. Bu tartışma-

larda gösterilenin bir “nesne” olmadığı, “nesne” nin zihinsel bir tasarımı olduğu üzerinde 

durulmuştur (Barthes, 2005, s. 50). 

“Gösterilen, göstergeyi kullananın bundan anladığı “şey”dir” (Barthes, 2005, s. 50). Göste-

rilen, zihinsel bir tasarımdır. Örneğin okul denildiğinde okulun nesne olarak kendisi değil, 

onun zihindeki tasarımı düşünülür. Okul göstereni duyulduğunda ya da okunduğunda, zi-

hinde eğitim-öğretim kurumu tasarımını canlandırır. 

Göstergelerin Anlamlandırılması

Göstergebilimde dilsel, metinsel, görsel türlerde inceleme ve analizler yapılmaktadır. Ana-

liz yapılırken, göstergelerin toplamından yararlanılmaktadır. Göstergeler tek başına bir ya 

da birkaç anlam ifade edebilir. Tek başına bir gösterge de bir şeyler anlatabilir. Fakat bir 

mesajdaki anlamı veren, tek tek göstergeler değil, göstergelerin bir araya gelerek oluştur-

duğu bütündür. Mesajın yerine ulaşması da bu bütündeki anlamlandırma işinin oluşmasına 

bağlı olarak gerçekleşmektedir.

Göstergebilim çözümlemenin temelini oluşturan anlamlandırma hakkında Sausure’ün ta-

kipçisi olan Roland Barthes tarafından sistemli bir model geliştirilmiştir. Barthes’in kura-

mında, anlamlandırmanın düz anlam ve yan anlam düzeyi bulunmaktadır.

Düz anlam ve Yan anlam

Düz anlam; Göstergeler, düz anlam bakımından değerlendirildiğinde bir mesaj arama kay-

gısı duyulmamaktadır. Hayal gücüyle desteklenen veya verilen mesaj üzerinde göreceli bir 

yoruma gerek kalmadan yapılan değerlendirmeler düz anlam kapsamında açıklanmaktadır.

Anlamlandırmanın birinci düzeyi, Saussure’un üzerinde çalıştığı düzeydir. Bu düzey, 
göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi ve göstergenin dışsal gerçek-
likteki göndergesiyle ilişkisini betimler. Barthes bu düzeyi düz anlam olarak adlandırır. 
Düz anlam, göstergenin ortak duyusal, aşikâr anlamına gönderme yapar. Bir sokak 
manzarası fotoğrafı belirli bir sokağı gösterir; ‘sokak’ sözcüğü binalar arasında uza-
nan bir şehir yolunu anlatır. Ama ben aynı sokağı önemli derecede farklı biçimlerde 
fotoğraflayabilirim. Renkli bir film kullanabilir, donuk bir gün ışığı seçebilir, yumuşak 
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bir odak ayarı yapabilir ve sokağı çocuklar için mutlu, sıcak, şefkat dolu bir oyun alanı 
haline getirebilirim. Ya da siyah-beyaz bir film, sert odak ayarı, güçlü kontrastlar kul-
lanabilir ve aynı sokağı oyun oynayan çocuklar için soğuk, zalim, barınılamaz ve yıkıcı 
bir mekan haline getirebilirim. Bu iki fotoğraf, aynı anda ve birbirine yalnızca birkaç 
santimetre uzaklıkta iki fotoğraf makinesi tarafından çekilmiş olabilir. Bu iki fotoğrafın 
düz anlamsal anlamı aynı olacaktır. Farklılığı yaratan yan anlamlarıdır (Fiske, 2003, s. 
115). 

Fiske (2003)’ye göre, bu iki fotoğrafın düz anlamı aynıdır; çünkü her ikisi de sokaktan söz 

etmektedir. Farklılık, yan anlamlarda yatmaktadır; çünkü sokakların farklı sunumları, izle-

yicinin zihninde farklı anlamlar yüklemektedir. Göstergeler düz anlam bakımından değer-

lendirilirken bilimsel ve göreceli olmayan bir bakış açışı kullanılmaktadır. Dolayısıyla ince-

lenen göstergelerin verdiği mesaj, taşıdığı amaç, yaptığı gönderme dikkate alınmamakta, 

sadece varlığıyla ilgili genel kabul görecek bir değerlendirme yapılmaktadır. 

Yan anlam; Göstergelerin değerlendirilmesindeki en önemli ve tartışmalı kısım şüphesiz 

yan anlam incelemesidir. Göstergeler yan anlam bakımından incelenirken; duygular, me-

sajlar, kültürel değerler, toplumsal algılar esas alınmaktadır. Yan anlamlar düz bir bakış açı-

sı yerine, psikolojik, sosyolojik, tarihsel bir arka plan kapsamında değerlendirilmektedirler. 

Göstergelerin düz anlamları olduğu kadar yan anlamları da vardır. Aralarındaki fark yan 

anlamın yoruma açık ve tartışılabilir olmasıdır. Yan anlamları incelenen göstergeler adeta 

bir süzgeçten geçirilmekte, tasarım ve teknik bir inceleme yerine anlamsal, mesajsal bir 

değerlendirme yapılmaktadır. İncelenen görsel çalışmanın yan anlamları ortaya koyulduk-

ça çalışmanın derinliği, taşıdığı gizli mesajlar ve amacı hakkında da önemli bir veri sağlan-

maktadır.

Barthes’e göre, yan anlamdaki en önemli etmen, ilk düzeydeki gösterendir. İlk-düzey 
göstereni yan anlamın göstergesidir. Bizim hayali fotoğraflarımız aynı sokağın fotoğ-
raflarıdır; aralarındaki farklılık, fotoğrafın biçiminde, görünümünde, yani gösterende 
yatmaktadır. Barthes (1977) yan anlam ve düz anlam arasındaki farklılığın en azından 
fotoğrafçılıkta belirgin olduğunu ileri sürer. Düz anlam, fotoğraf makinesinin doğ-
rultulduğu nesnenin film üzerinde mekanik bir yeniden üretimidir. Yan anlam ise bu 
sürecin insani boyutudur: çerçeve içine neyin dahil edileceğinin, odağın, ışığın, ka-
mera açısının, filmin kalitesinin ve benzerlerinin seçimidir. Düz anlam neyin fotoğraf-
landığıdır; yan anlam ise nasıl fotoğraflandığıdır (Barthes’den akt. Fiske, 2003, s. 117).

Düz anlam tanımlamasındaki sokak fotoğrafı örneği yan anlam bakımından ele alındığında, 

fotoğrafın çekim tekniğinden, fotoğraftaki insan görünümlerine, çekilen sokağın bulundu-

ğu şartlara değin kapsamlı bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda 

fotoğrafın bu şekilde kullanılmasındaki mesaj kaygısı ortaya çıkarılmakta, göstergenin asıl 

amacı noktasında fikir yürütülmektedir. 

Düz anlam ve yan anlam arasındaki ilişki reklam sektöründe daha net bir şekilde görüle-

bilmektedir. Düz anlam ve yan anlam arasındaki farklılığı bir reklam çalışması üzerinden 

örneklendirmek mümkündür. Reklamlarda kullanılan resimlerdeki görüntülerin tanınması, 
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kullanılan konuşma dilinin anlaşılması düz anlamı ifade ederken; saygınlık, beğenilen kişi-

lik, seçkin sayılma gibi birçok kişinin bildiği toplumsal değer ölçüleri ise yan anlamı ifade 

etmektedir. Örneğin pek çok reklamda iyi bir ev kadını olmak için kullanılması gereken 

deterjan markası ya da iyi bir ev kadınının çocuğunun saçını yıkarken kullandığı şampuan 

açık açık gösterilemez, bunun yerine toplumda saygınlık kazanmış bir kişinin bu marka 

deterjanı ya da şampuanı kullandığı vurgulanır. Reklamlarda kullanılan bu saygın kişinin 

giyimi, davranışları ve tavrı toplumun ‘iyi ev kadını’ imajıyla ya da ‘özenilen kişilik’ anlayışıyla 

ilişkilendirilir (Erkman, 1987, s. 78).

Göstergelerin Anlamlandırılma Biçimleri

İncelenen göstergeleri yorumlayabilmek için ortak kodlara vurgu yapmak gerekmektedir. 

Göstergelere ilişkin tanımlama (düz anlam) ve yorumlarda (yan anlam) dilsel ve görsel 

kodlamalardan yararlanılır. 

Saussure’e göre dilsel öğeleri birleştiren bağıntılar her biri kendine özgü değerler üreten 

iki düzlemde gelişebilir. Bu iki düzlemin birincisi, dizisel boyuttur, dizisellik dayanağı uzam 

olan bir göstergeler bileşimidir. Bu uzam çizgisel ve tek yönlüdür. İkinci düzlem, Saussu-

re’ün terimiyle, çağrışımlar düzlemidir. Bu düzlem dizimsellik boyutudur, aralarında ortak 

bir yan bulunan öğeler bellekte birbirini çağrıştırarak, çeşitli bağıntıların egemen olduğu 

öbekler oluştururlar (Saussure, 1998, s. 127). 

Dizisel Boyut (Paradigm) ve Dizimsel Boyut (Syntagm)

Göstergelerin anlamlandırılması sürecinde dizisel inceleme büyük önem taşımaktadır. İn-

celemesi yapılan her hangi bir afişte birbirinin yerine geçebilecek ve birbirine benzer çok 

sayıda gösterge bulunabilir. Yüzlerce kuştan oluşan bir sürünün içerisinde mesaj taşıyan bir 

ana karakter bulunabilir. İşte bu ana kuş figürünün diğerlerinden ayırt edilerek incelemeye 

tabi tutulması dizisel boyut kapsamında gerçekleşmektedir. 

Dizisellik (yer değiştirme), bir tümce içindeki öğelerle dikey düzlemde onların yerine geçe-

bilecek başka öğeler arası ilişkilerden oluşmaktadır. Örneğin; Özne, Nesne ve Yüklem ayrı 

ayrı kendi içlerinde paradigmatik olarak ilişkilendirilebilir. Dizisel boyut sadece anlam ba-

kımıyla da sınırlı değildir. Teknik ve diğer açılardan da dizisel inceleme yapılabilmektedir. 

Örneğin hazırlanan bir tasarımda kullanılan teknikler bu kapsamda değerlendirmeye tabi 

tutulabilir. Tasarımdaki fotoğrafın çekilmesi için onlarca fotoğraf objektifi arasında geniş 

açıyla çekim yapan objektifin, filtre kullanımında karanlık filtrenin seçilmesi gibi detaylar 

dizisel boyut kapsamında değerlendirilmektedir.

Dizisellik, kısaca aynı türden birbirinin yerine geçebilecek göstergeler içinden, sadece bi-

rini seçip, diğerlerini elemektir. Örneğin, restoranlarda bize sunulan menüdeki ara sıcaklar 

birer birimler dizisidir. Karar verirken herhangi bir ara sıcağı seçebiliriz. İşte bu seçim anlam 

oluşturan dizisel boyuttur. Dizisel boyuttaki tüm birimler ortak özelliklere sahip olmalıdır. 
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Dizimsel Boyut (Syntagm); “Değişik dizilerden seçilen birimleri yan yana getirerek bir 

anlam bütünü oluşturmaktır. Dizimsellik kabul edilmiş kural ve saymacalara göre bir anlamı 

oluşturmak için bir araya gelirler” (Parsa, 1994, s. 122). 

Dizimsellik (Ardışıklık), dil öğelerinin yatay sıralanması sonucu oluşur. Dizimsellikte gös-

terge, yatay konumdaki diğer göstergelerle yan yana bir bağ ilişkisi içindedir. Bir dizim, 

birimlerini zamanın akışı içinde ard arda dizebilmektedir. Sözcüklerin cümle içinde sıralan-

ması örnek olarak verilebilir. Birimlerin ne gibi uyum kurallarıyla bir arada bulunacağı da 

önemlidir. Örneğin; “Baba, kapıyı kapa.” Özne, Nesne, Yüklem sentegmatik olarak ilişkilidir.

Birimlerin ard arda dizilmediği, aynı anda algılandığı dizimlerden de söz etmek mümkün-

dür. Fotoğraf, resim, desen ve grafik örnek olarak verilebilir. Bir fotoğrafa bakarken, nere-

den bakmaya başlayacağımıza dair bir kural olmamasına rağmen, fotoğrafın öğeleri arasın-

da belli bir uyum sağlanmış olmalıdır (Erkman, 1987, s. 56). 

Fiske’ye göre, dizimlerin önemli bir boyutu kurallar ya da uzlaşımlardır ve bu kurallar ya 

da uzlaşımlar aracılığıyla birimler birleştirilirler. “Ayrıca bir dizimden seçilen gösterge, o 

dizimdeki diğer göstergelerle olan ilişkisinden etkilenebilmektedir. Bir göstergenin anla-

mı, kısmen dizimdeki diğer göstergelerle olan ilişkisi tarafından belirlenmektedir” (Fiske, 

1996, s. 84).

Kodlar

Kodlar, göstergelerden anlam çıkarmak ve içinde kültürden alınan ya da öğrenilenler ola-

rak sayılabilir. Antropolojik bakış açısına göre kültür, kodlar toplamı olarak görülebilir (Ber-

ger, 1994, s. 14).

Reklam amacıyla oluşturulan görsel ürünlerde ve tanıtım amaçlı hazırlanan grafik ürün-

lerinde kodların kullanımı daha yaygındır. Küresel bazda etkinlik gösteren firmaların ulus-

lararası tanıtım afişlerinin yanı sıra yerel afişleri de bulunmaktadır. Bu firmalar küresel 

afişlerinde ortak kanaat ve tepkiler üzerinden kodlamalar oluştururken, yerele yönelik ha-

zırladıkları afişlerde kültürel kodlardan yoğun olarak yararlanmaktadırlar. 

Dolayısıyla göstergebilimsel çözümlemede kodların doğru okunabilmesi, özellikle görsel 

ürünlerin doğru algılanabilmesi için önemli bir gerekliliktir. 

Çok Uluslu Şirketlerin Afişlerinin Göstergebilim Açısından Analizi

İncelenen afişin kimlik bölümünde; kullanılan görsel hakkında genel bir bilgi verildikten 

sonra, markanın tarihçesine değinilmiştir. Uzmanların görüşü alınarak belirlenen gösterge-

bilim başlıkları kapsamında afiş göstergebilimsel olarak analiz edilmiştir. 

Göstergebilim, gösterge dizgelerini inceleyen bilim dalı olarak tanımlanmaktadır. Göster-

gebilim alanında geliştirilen yöntemlerle reklam dili çözümlemesi yapılmaktadır. Görüntü-



151SANAT YAZILARI 32
 SELMA KORKMAZ - DOÇ. ARMAĞAN GÖKÇEARSLAN

nün söz bilimi üzerine ilk kez 1964 yılında çalışma yapan kişi ise Roland Barthes’tır. Rek-

lam üzerine yapılan çözümlemeler, reklamların anlamlarının anlaşılmasında, tüketicilere 

yön verilmesinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Gösterge ile neye vurgu yapılmak 

isteniyorsa onun ön plana çıkarılması sağlanmaktadır. Barthes, 1964’te yayımlanan Rhé-

torique de l’image adlı yazısında resmi incelerken, şu soruları sormuştur: Resim bir dizge 

oluşturabilir mi? Yoksa yan yana dizilmiş simgeler olarak mı kalır? Resim nasıl anlam kaza-

nır yani nasıl okunur? (Akerson, 2005, s. 184).

Charles Sanders Peirce, Ferdinand De Saussure, Roman Jacobson, Louis Hjemslev, Roland 

Barthes, Charles Morrice ve Noam Chomsky göstergebilimle uğraşan başlıca kuramcılardır. 

Görsel göstergebilim kuramının gelişmesinde “Fransız düşünür Roland Barthes’ın çalışma-

larının önemi büyüktür. 1964 yılında ‘Panzani’ makarnalarının reklam fotoğrafını inceleyen 

Barthes, resimde görülen nesnelerin, algılanan renklerin betimlemesini yaptıktan sonra 

resmin içerdiği bildirileri çözümlemiştir” (Karahan, 2004).

Roland Barthes “Göstergebilim İlkeleri” isimli çalışmasını yapısal dilbilimden esinlenerek 

ikili karşıtlıkların oluşturduğu dört büyük başlık halinde sunar. Bunlar:

I. Dil ve Söz

II. Gösterilen ve Gösteren

III. Dizim ve Dizge

IV. Düz anlam ve Yan anlamdır (Barthes, 1979, s. 22).

Gösterilen ve Gösteren, Dizim ve Dizge, Düz anlam ve Yan anlam başlıkları, çalışmayla 

uygunluğu bakımından seçilmiş ve analiz başlıklarına eklenmiştir.

Çalışmada, seçilen firmaların reklam afişlerinin çözümlenmesinde kullanılan başlıklar aşa-

ğıdaki gibidir:

A. Gösterge Çözümlemesi

1. Gösterge

2. Gösteren

3. Gösterilen

4. Düz Anlam 

5. Yan Anlam 

B. Dizisel ve Dizimsel Çözümleme

C. Genel Değerlendirme ve Küresel Mesajlar

A. Gösterge Çözümlemesi

Gösterge çözümlemesinde, Roland Barthes’ın şeması üzerinden her bir göstergenin de-

taylı bir analizi yapılmıştır. Bu çözümlemede Gösterge, Gösteren ve Gösterilen, Düz anlam 

ve Yan anlam tablolaştırılmış şekliyle verildikten sonra her bir göstergenin analizi detaylı 

bir şekilde yazılmıştır.



152 KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN AFİŞ TASARIMLARININ GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
SELMA KORKMAZ - DOÇ. ARMAĞAN GÖKÇEARSLAN / SANAT YAZILARI, 2015; (32): 139-164 

Barthes’in kuramında, anlamlandırmanın iki düzeyi bulunmaktadır. Bunlar; düz anlam ve 

yan anlam düzeyidir. Afiş düz anlam bakımından detaylı bir şekilde Roland Barthes’ın şe-

ması ele alınarak çözümlenmiştir. Düz anlam bakımından ele alınan afişte yan anlama kay-

madan çözümleme yapılmıştır. Yan anlam bölümü de Roland Barthes’ın gösterge şemasıy-

la açıklanmış ve afişte asıl verilmek istenen mesajlar yan anlam bakımından incelenmiştir.

B. Dizisel ve Dizimsel Çözümleme

Bu bölüm, Roland Barthes’ın ikili karşıtlıkların oluşturduğu başlıklardan, Dizge ve Dizim 

başlığı altında oluşturulmuştur. Afişte yer alan ikili karşıtlıklara yer verilmiştir. Bu kapsamda 

ikili karşıtlıklar tablolaştırılmış ve genel analizleri yapılmıştır. Afişin çözümlenmesinde oluş-

turulan bu farklılıklar, verilmek istenilen mesajın öğelerini ortaya çıkarmaktadır.

C. Genel Değerlendirme ve Küresel Mesajlar

Bu bölümde reklam afişinin görüntüsel anlatımı genel olarak incelenmiştir. Bu inceleme 

yapılırken, afişte kullanılan kodların kullanımları da açıklanmıştır. 

Kodların göstergebilim açısından da büyük önemi bulunmaktadır. İncelenen görsel öğenin 

içine konulan mesajların doğru okunabilmesi, yapılan tasarımın kültürel değerler bakımın-

dan analiz edilebilmesi kodlar sayesinde olmaktadır. 

Sonuç olarak, afişin bütününü göstergebilim ilkeleriyle ayrıntılı bir şekilde çözümledikten 

sonra, küresel bazda genel bir analiz yapılmıştır.

Google Reklam Afişinin Çözümlenmesi 

Google Markasının Doğuşu

Google Inc. (NASDAQ: GOOG); internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojile-

ri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet 

tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir. Kârının büyük kısmını Ad Words programı aracılığıyla 

reklamlardan elde etmektedir. Google kelimesi, matematikte 10 üzeri 100 olarak hesap-

lanan rakamı tanımlamakta kullanılan “gugol” (googol) teriminin basitleştirilmesiyle ortaya 

çıkmıştır. Terim, arama motorunun web üzerinde yer alan sonsuz denebilecek miktarda-

ki bilgiyi organize etme misyonunu yansıtmak için seçilmiştir. Google’ın oluşum süreci, 

1995’lere kadar dayanmaktadır. Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin ilk tanıştık-

larında 24 ve 23 yaşlarında üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerdi. 1996 yılında bera-

ber çalışmaya başladılar ve “Back Rub” adını verdikleri arama motorunu geliştirdiler. 1998 

yılında, Larry ve Sergey çalışmalarını geliştirmeye devam ederken, satın aldıkları terabyte 

kapasiteli diskleri Larry’nin yurt odasına yerleştirdiler. Böylece Google’ın ilk veri merkezi 

hayata geçmiş oldu. Bir süre alıcı arayan ikili potansiyel bir alıcı bulamayınca, kendi baş-

larına devam etme kararı aldılar. Uzun süre para sıkıntısı yaşadılar. Eylül 1998’de üç kişilik 

kadroya sahip şirketlerini bir arkadaşlarının garajına yerleştirdiler. Bu arada günlük 10.000 
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arama sayısına yaklaşan beta aşamasındaki site gazetelerin ilgisini çekmeye başladı. Aralık 

1998’de PC Magazine, en iyi 100 internet sitesi ve arama motoru arasında Google’ı da 

gösterdi. Böylece Google gittikçe artan bir hızla tanınmaya başladı. 1999 yılında, hızlı bir 

büyüme sürecine giren şirket sekiz elemana ve günde 500.000 sorguya erişti. En sonun-

da geliştirilmesi başlangıç için tamamlanan site 21 Eylül 1999’da beta yazısını kaldırdı. 

2000 yılında, Googleplex adını verdikleri ve şu anda da kullanılan şirket merkezinde yeni 

bir çalışma anlayışı geliştirdiler. Bugün dünyanın en iyi arama motoru olarak kabul edilen 

google, dünyanın en değerli şirketlerinden biri haline gelmiştir (https://www.asistpatent.

com.tr/).

Hedef Kitle: Yetişkin Kitle

Hedeflenen Amaç: Hedef kitlesi tarafından tıklanmasını arttırmak

Reklam Veren: GoogleTürkiye

Alan: Ürün ve Hizmet

Reklam Ajansı: Grey İstanbul

Sanat Yönetmeni: Can Pehlivanlı, Nezih İçöz, Sungu Hacışabanoğlu

Ürün: Telekomünikasyon Hizmetleri

Yayınlandığı Yer: Türkiye

Tasarlandığı Yer: Türkiye

Yayınlandığı Tarih: Ekim 2010

Görsel 1. Google Reklam Afişi
Sosyal Medya Türkiye. Erişim: 03.06.2015, http://www.socialmediatr.com/blog/grey-istanbulun-a-

dwords-billboard-reklamlari-business-insiderin-gundeminde/

Tablo 1. Google reklam afişinin kimlik bölümü.
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(A) Gösterge Çözümlemesi

Google reklam afişinde toplam 5 adet gösterge (hayvan, araç, savaş alanı, zemin, nesne) 

kullanılmıştır.

Gösterge Gösteren Gösterilen (Düz Anlam / Yan Anlam)

G
O

O
G

LE
 R

EK
LA

M
 A

Fİ
Şİ

 

Koyun Asker şapkası 

takan ve ayağında 

komando bıçağı 

olan bir koyun

Düz Anlam: Asker şapkası takan ve 

ayağında komando bıçağı olan bir koyun

Yan Anlam: Asker / çaresizlik / 

durgunluk / savaş karşıtlığı / yalnızlık

Askeri 

savaş 

araçları

Tank, Top arabası Düz Anlam: Yeni model bir tank ve eski 

model bir top arabası

Yan Anlam: Savaş şartlarının acımasızlığı 

/ güçlü - güçsüz / gelişmiş – gelişmemiş

Duman ve 

Patlama

Sıcak çatışma Düz Anlam: Savaş alanı

Yan Anlam: Savaş – ölüm / karamsarlık

Çamurlu 

toprak

Çatışma alanı Düz Anlam: Zarar görmüş çevre

Yan Anlam: Savaşın doğaya verdiği zarar

Kaya 

parçası

Zorlu koşullar Düz Anlam: Kaya parçası

Yan Anlam: Zorlu koşullar

Tahta 

parçaları 

Sınırlarda kullanılan 

çapraz tahta 

parçaları

Düz Anlam: Tahta parçaları

Yan Anlam: Özellikle savaş alanlarında, 

sınırlarda kullanılan tahta parçaları

1. Koyun:

Afişte kullanılan koyun figürü sabit, hareketsiz haliyle çaresizlik ve sürüye uyma mesajını 

taşırken, üzerinde taşıdığı askeri miğfer ve kesici bıçak savaş koşullarına vurgu yapmakta-

dır. Aynı zamanda koyunun boş gözlerle doğrudan objektife bakması google’ın “did you 

mean/bunu mu demek istediniz” sloganı açısından farklı bir anlatımı da içinde barındır-

maktadır. Hatalı bir arama sonucunda ne gibi yanlış içeriklerle karşılaşılabileceği ve bunun 

Google tarafından nasıl düzeltildiği ifade edilmektedir. 

2. Askeri Savaş Araçları:

Afişin genel görünümüne bakıldığında mizah içerikli bir anlatım görülüyor olsa da dikkatli 

bir çözümleme yapıldığında; afişte, önemli küresel mesajların yer aldığı görülmektedir. Bu 

Tablo 2. Google reklam afişinin gösterge analizi.
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kapsamda savaşların koşullarına işaret eden, güçlü teknolojiye sahip orduların, teknoloji 

bakımından güçsüz orduları yok etmesini anlatan tasvirler ön plana çıkmaktadır. Afişteki bu 

görüntü orantısız güç kullanımı ve dünya kaynaklarının adaletsizce paylaşılmasına da vurgu 

yapmakta ve global dünyada çok sık karşılaşılan güçlüyle güçsüzün savaşına bir gönder-

me yapmaktadır. Afişin sağ üst köşesinde zarar görmemiş ve ateş eden modern bir tank, 

sol üst köşesinde ise dumanlar ve ateşler içerisinde kalmış eski bir top arabası, savaşların 

eşitsizliğine de vurgu yapmaktadır. 

3. Duman ve Patlama:

Afişte kullanılan duman ve patlama efektlerine afişin üst bölümünde yer verilmiştir. Afişte 

kullanılan bu efektlerle sıcak çatışma izlenimi verilmeye çalışılmıştır. 

4. Nesne:

Afişte nesne kullanımı az olmakla birlikte, ön kısımdaki kaya parçası zorlu koşulları ve 

doğayı hatırlatırken, arka plandaki savunma tahtaları 2.Dünya Savaşında çekilmiş video ve 

fotoğrafları hatırlatmaktadır. 

5. Zemin:

2. Dünya savaşı filmlerini anımsatan afişin arka zemininde kullanılan bölgenin yeşil ve 

çamurlu yapısı savaşın çatışma alanını görselleştirmiştir. Aynı zamanda gösterilen zeminle, 

savaşın doğaya ne kadar zarar verdiği anlatılmak istenmiştir. 

(B) Dizisel ve Dizimsel Çözümleme

Aşağıda, afişte yer alan karşıtlıklara yer verilmiştir.

Güçlü Güçsüz

Gelişmiş Az gelişmiş

Yönetenler Yönetilenler

Yaşam Ölüm

Afişin içerisine yerleştirilen bu kodlamalar ile hedef kitle üzerinde keskin bir karşıtlık algısı 

oluşturulmaktadır. Bu bakımından afişteki koyun tasviri ve genel betimlemeler dikkate alın-

dığında, savaşın koşulları, güçlü-güçsüz uluslar, gelişmiş-az gelişmiş ordular, yöneten-yö-

netilenler, yaşam-ölüm, çaresizlik mesajları dikkat çekmektedir. 

(C) Genel Değerlendirme ve Küresel Mesajlar

Afişin görüntüsel anlatımı genel olarak incelendiğinde; Google reklam afişinde arka 

zeminde savaş karesini anlatan bir fotoğraf kullanılmıştır. Bu fotoğrafta savaşlarda kullanı-

Tablo 3. Google reklam afişinin dizisel çözümlemesi.
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lan bir top arabası ve bombalanan bir yer ve sınır bölgelerde kullanılan bir ağaç malzemesi 

göze çarpmaktadır. Fotoğraf karesinin ön tarafında kullanılan koyunun başındaki asker 

şapkası ve ayağında konumlandırılan bıçakla, koyun insansı özelliklerle (antropomorfik) 

ilişkilendirilerek sunulmaktadır. 

Fotoğraf karesinde kullanılan koyunun anlamı araştırıldığında birçok yorum yapmak müm-

kün olmaktadır. Anti-militarist söylemlerde, grafik ürünlerde “savaş ve koyun” figürleri kul-

lanıldığında eleştirel bir çağrışım oluşmaktadır. Bu afişte, askerler başkaları tarafından, 

çeşitli çıkarlar doğrultusunda öne sürülmüş kişiler, sürüye uyan koyunlar gibi gösterilmek-

tedir. Dolayısıyla Google afişindeki koyun figürü de bu manada kullanılmıştır. 

Afişin genel yapısına bakıldığında 4 farklı obje göze çarpmaktadır. Savaş alanını andıran 

zemin, afişin tam ortasında asker şapkalı koyun, afişin sol alt köşesinde oldukça büyük bir 

taş parçası ve sağ alt köşede beyaz bir dikdörtgen kutunun içinde “Did you mean? / Bunu 

mu demek istediniz?” yazısı ve Google logosu bulunmaktadır. 

Bu afişte ana öğeyi oluşturan; asker şapkalı koyun ve savaş görüntüsünü andıran arka 

zemin planıdır. Koyun, savaşın ne için yapıldığını bilmeden, savaş ortamına giren askerle 

ilişkilendirilerek, mesaj çarpıcı bir şekilde verilmeye çalışılmıştır. Bu afişte genel olarak 

verilmek istenen mesajda, koyun sürüsü gibi hareket eden askerlere atıfta bulunulmakta, 

savaşa giren askerler koyuna benzetilmektedir. Burada yöneten-yönetilen ilişkisi içinde, 

yönetilenlerin koyun gibi algılandığı görülmektedir. Afişte kullanılan fotoğraf, pasif düzen-

lemede çekilmiştir ve kurgulama tekniğinden yararlanılmıştır.

Afişteki kodlamalar incelendiğinde, küresel anlamda savaş denildiğinde akla gelen te-

mel öğelerden farklı nesnelere, görsellere ulaşılmaktadır. Bu noktada ana karakter olarak 

seçilen koyun; masum ve temiz duygularla ne yapacağını bilmeyen bir insan modelidir. 

Orduda en düşük rütbe kabul edilen er statüsünü de çağrıştıran koyun görseli, şiddet 

karşısında ne yapacağını bilmeyen, sürü psikolojisiyle hareket eden bireyi yansıtmaktadır.

Google’da arama yapan internet kullanıcılarının yerine düşünen yapay zeka (did you mean 

/bunu mu demek istediniz) algoritması afişin en önemli kodlaması ve mesajıdır. İnternet 

kullanıcısını hata yapma ihtimaline karşı “We know what you are searching for, even when 

you don’t / Biz ne aradığınızı biliyoruz hatta siz bilmeseniz bile” ifadesi, biz sizin yerinize 

düşünürüz mesajını vermekte, google’ın kusursuzluğu ve doğru sonuçları ekrana getirme 

özelliği vurgulanmaktadır. 

Afiş tasarımının arka planında yoğun bir savaş hali söz konusuyken, ön bölümdeki hareket 

etmeyen koyun tiplemesi de önemli bir kodlamadır. Afişe ilk bakıldığında savaşçı bir koyun 

izlenimi verilirken, dikkatli bir incelemede tam tersi bir sonuca ulaşılmaktadır. Bu kapsam-

da, zorla savaşa sokulmuş ve üzerindeki temiz haliyle savaşa tam da katılamamış bir asker 

benzetmesi yapılabilir.
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Sonuç olarak, afişteki küresel mesajlar göstergebilim kapsamında incelendiğinde, 

koyun figürünün belirgin olarak vurgulanması “çaresizlik, zorunluluk ve düşünememe” gibi 

eleştirel anlamları taşımaktadır. Afiş kapsamında, bireylerin savaşlara kendi özgür irade-

lerinden ziyade sürü psikolojisiyle ve küresel çıkarların bir gereği olarak zorunluluktan 

girdikleri yorumu da yapılabilir.

Mizah içerikli bir anlatımla betimlenen afişte, ayrıntılı bir çözümleme yapıldığında, mizahın 

arkasında ciddi bir eleştiri olduğu görülmektedir. Savaşan ve savaşı gerçekleştiren, meka-

nikleşen savaş araçları bağlamında şiddetin yönetilenler için acımasızlığı vurgulanmaktadır. 

Google kullanıcılarının karşısında çok sık bir şekilde çıkan “did you mean / bunu mu de-

mek istediniz” mesajını vurgulayan afiş tasarımının küresel anlamda genel semboller içer-

diği de ortadadır. Miğfer ve bıçağıyla ne yapacağını bilemez haldeki bir koyun ve patlayan, 

duman altı olan bir bölge, bozulmuş arazi savaşın ‘karanlık’ yüzüne işaret etmektedir. Aynı 

zamanda kullanıcıların yanlış aramalar yapması sonucunda ‘komik’ içeriklerle karşılaşılabi-

leceğinin anlatıldığı afişte kullanılan göstergelerin yan anlamları dikkat çekmektedir.

Google’ın bu afişi, anti militarist siyasi bir anlam taşımaktadır. Çünkü savaşla ilgili karikatür 

gibi görsel ürünlerde kullanılan koyun ve savaş figürleri; cehaleti, başkalarının çıkarı için 

yapılan bir savaşta olmaması gereken bireyi, çaresizliği ve yok oluşu simgelemektedir. 

Google Afişinde Bulunan Küresel Mesajlar;

- Bilgiyi üreten de yönlendiren de biziz mesajı,

- Sizin doğru bilemediklerinizi biz düşünürüz mesajıyla, google’ın bilgi konusunda  

kusursuz olduğu izlenimi,

- Yöneten biziz mesajı,

- Google’ın üstün ve yöneten taraf olduğu mesajları, incelenen analizde tespit edilmiştir.

McDonald’s Reklam Afişinin Çözümlenmesi
McDonald’s Markasının Doğuşu

İlk McDonald’s restoranı, 1940 yılında Dick ve Mac McDonald tarafından California San 

Bernardino’da açıldı. O zamanın modasına uygun olarak, “arabaya servis restoranı” ola-

rak çalışmaya başlayan bu restoran uzun süre başarısını devam ettirdi. 1948’lere gelindi-

ğinde, McDonald’s kardeşlerin artan rekabetle başa çıkabilmek için geliştirdikleri sistem, 

dünyanın en büyük “hızlı servis restoranı” zincirinin de doğmasına yol açtı. Kağıt bardak 

ve peçeteler ile servis yapmaya başlayıp, sundukları zengin menüyü hamburger, cheese-

burger, patates kızartması, içecek ve tatlı ile kısıtlayarak menüdeki çeşitliliği azalttılar ve 

hamburgerin fiyatını yarı yarıya düşürdüler. Mutfak düzeni, az sayıda eleman ile verimli 

çalışma sistemi esasıyla tekrar düzenlendi. Bunun yanı sıra arabaya servis yerine, self-servis 

ve paket servise yöneldiler. Böylece, artık sadece gençlerin değil, çocuklu ailelerin de uğ-

rak yeri olmaya başladılar. Kısa zamanda bu düzen ile yüksek cirolara ulaşmayı başardılar. 

Kullandıkları milk-shake makine sayısını 8’den10’a çıkarmak için, bir milk-shake makinesi 

satıcısı olan Ray Kroc’a başvurduklarında, Ray Kroc oldukça şaşırdı. 1950’li yılların başında 
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Ray Kroc bu restoranı gözleri ile görmek için California’ya gitti. Bu düzen ile çalışan res-

toran sisteminde potansiyel gören Kroc, McDonald’s’ın ismini kullanma hakkını aldı. Ray 

Kroc, Amerika Birleşik Devletleri’nin dört bir köşesine yayılan bir zincir yarattı. 1961 yılında 

ise McDonald’s’ın tüm isim haklarını satın aldı. Restoran sayısının artması ile bu zinciri tek 

başına yürütmektense, çok gelişmiş bir “franchising” sistemine oturtmayı tercih etti.1965 

yılında McDonald’s halka açıldı ve 1966’da McDonald’s hisseleri, New York Borsası’nda 

işlem görmeye başladı. 1980’lere gelindiğinde, McDonald’s dünyanın en büyük şirketleri 

arasında yer alıyor ve hisse senetleri New York’un yanı sıra Tokyo, Paris, Münih, Frankfurt 

ve Toronto gibi önemli ticaret merkezlerinin borsalarında da işlem görüyordu. 1990’ların 

başında McDonald’s, Rusya ve Çin gibi özel bir konuma ve farklı koşullara sahip iki pazara 

daha girerek, “dünya markası” olduğunu bir kez daha kanıtladı (www.mcdonalds.com.tr).

Hedef Kitle: Çocuk, Genç ve Yetişkin Kitle

Hedeflenen Amaç: Satışlarını Artırmak

Reklam Veren: McDonald’s A.Ş.

Alan: Yiyecek-İçecek Hizmetleri

Reklam Ajansı: CCP, Heye Vienna Austria

Sanat Yönetmeni: Dietmar Kveiz

Ürün: Fastfood

Yayınlandığı Yer: Avusturya

Tasarlandığı Yer: Avusturya

Yayınlandığı Tarih: Nisan 2003

Görsel 2. McDonald’s reklam afişi. Toplumsal Analiz. Erişim: 03.06.2015, 
http://www.toplumsalanaliz.net/2014/05/subliminal-mesaj-ornekleri-1-18.html

Tablo 4. McDonald’s reklam afişinin kimlik bölümü.
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Tablo 5. McDonald’s reklam afişinin gösterge analizi.

(A) Gösterge Çözümlemesi

McDonald’s reklam afişinde toplam 3 adet gösterge (bebek, hamburger, logo) kullanılmış-

tır.

Gösterge Gösteren Gösterilen (Düz Anlam / Yan Anlam)

M
C

D
O

N
A

LD
’S

 

R
EK

LA
M

 A
Fİ

Şİ
 

Bebek Hamburgeri emen 

bir bebeğin yüzü

Düz Anlam: Hamburgeri ısıran bir 

bebeğin yüzü

Yan Anlam: Anne sütü emen bebek / 

doğallık / temizlik

Hamburger Göğüs formunda 

hamburger parçası

Düz Anlam: Hamburger parçası

Yan Anlam: Göğüs / sağlık / güvenilir-

lik / Yararlılık / bağımlılık / temel besin

Firma 

logosu 

Ön plana çıkartılan 

firma logosu

Düz Anlam: Firma logosu

Yan Anlam: Güvenilir firma

1. Bebek:

Afişte kullanılan bebek göstergesi, yakın profilden fotoğraflanarak tasarımda kullanılmıştır. 

Bebeğin yüzünün sol tarafı net bir şekilde canlı renklerle görselleştirilmiştir. Afişte kullanı-

lan bebeğin henüz anne sütünden kesilmediği tasarıma bakınca anlaşılmaktadır. Tasarım-

da, bebeğin ağzına büyük bir iştahla aldığı hamburger parçası, anne göğsünü ağzına aldığı 

izlenimini vermektedir. 

Anne sütü emen bebek izlenimi verilen afişte, hamburgerin ne kadar sağlıklı bir gıda oldu-

ğu izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Vermek istediği mesaj bakımından kullanılması cesaret 

isteyen bu reklam afişinde; hamburgerle, bebekler için temel besin kaynağı olan anne 

sütünün eşit derecede yararlı olduğu vurgulanmıştır. Firmanın hamburgerine olan güveni 

bu şekilde görselleştirilmiştir. 

Afişte kullanılan bebek imgesi aracılığıyla, dünyanın her yerinde değişmez bir gerçek olan 

anne sütünün yararıyla, hamburgerin karşılaştırılması bir dünya firması olan McDonald’s’ın 

güvenilir ve sağlıklı olduğu izlenimini vermektedir. Ayrıca bebek tek başına saflığın ve te-

mizliğin sembolüdür. Bu afişte McDonald’s firması kendini bebeğin sağlığı ve temizliğiyle 

de ilişkilendirmektedir.

2. Hamburger:

Afişte diğer dikkat çeken gösterge hamburger görselidir. Üzerinde susamları olan ham-

burgerin üst tarafının bir kısmı canlı renklerle fotoğraflanmıştır. Bu hamburger, bir göğüs 
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formunu çağrıştırmaktadır. Hamburgerin göğüs formunu çağrıştırması, afişte kullanılan be-

beğin hamburgeri ağzına alış şeklinden kaynaklanmaktadır.

Son yıllarda sağlıksız ve zararlı olduğu düşünülen, özellikle çocukların uzak durması ge-

reken bir yiyecek olarak görülen hamburger göstergesinin bu şekilde verilmesiyle, McDo-

nald’s firmasının hamburgerinin diğer firmaların hamburgerinden farklı olduğu anlatılmak 

istenmiştir. Aynı zamanda, anne sütünün bebek için bağımlılık oluşturduğu düşünüldü-

ğünde, McDonald’s hamburgerinin de hedef kitlesi için bağımlılığa neden olan bir yiyecek 

olduğu bu afişle gösterilmek istenmektedir.

3. Logo:

Afişte dikkat çeken diğer bir unsur, firmanın logosudur. Logo orijinal renkleriyle ve gö-

rüntüsüyle afişin sağ alt köşesinde oldukça büyük bir şekilde yerleştirilmiş. Logo yalnız bir 

biçimde kullanılmış, herhangi bir sloganla desteklenmemiştir. Afişte göstergelerin azlığı 

ve sadece logonun kullanılması, akılda kalıcılığın görsellikle vurgulanmasını sağlamıştır. 

Müşteri kitlesi tarafından bu şekilde dikkat çekmek amaçlanmıştır.

(B) Dizisel ve Dizimsel Çözümleme

Aşağıda, afişte yer alan karşıtlıklara yer verilmiştir.

Sağlıklı Sağlıksız

Güvenilir Güvensiz

Zararsız Zararlı

Afişin içerisine yerleştirilen bu kodlamalar ile hedef kitle üzerinde keskin bir karşıtlık algısı 

oluşturulmaktadır. Bu kodlamalarla, sağlıksız bir yiyecek olan hamburgeri yiyen müşterile-

re, afişte kullanılan göstergelerle tam aksini söyleyerek, McDonald’s firmasındaki yiyecek-

lerin ne kadar sağlıklı olduğu gösterilmektedir. 

Son yıllarda hamburgerin zararlı olduğu üzerine çıkan yorumlara bu görselle karşılık veren 

firma, hamburgerine olan bağımlılığı / güveni bu tasarımla göstermiştir. Hamburgerinin 

sağlıklı, güvenilir ve zararsız olduğunu müşteri kitlesine ileterek; hamburgerinin anne sütü-

nün yerine geçebileceğini görselleştirmiştir.

(C) Genel Değerlendirme ve Küresel Mesajlar

Afişin görüntüsel anlatımı genel olarak incelendiğinde; McDonald’s reklam afişinde, 

bir bebek tarafından ısırılan bir hamburger görülmektedir. Afişteki bebek, anne sütü emer 

şekilde konumlandırılmıştır. Anne sütü olarak da hamburger kadın göğsü formunda gör-

selleştirilmiştir. 

Tablo 6. McDonald’s reklam afişinin dizisel çözümlemesi.
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Anne sütünün yararları dikkate alındığında, hamburgerin de zararlı olmadığı ve anne sütü 

kadar yararlı olduğu izlenimi verilmek istenmektedir. Afişte kullanılan renkler canlı ve par-

laktır. Görselin bir kısmı bulanıklaştırılıp, vurgulanmak istenen daha net bir şekilde gösteril-

mektedir. Bebeğin ağzıyla emdiği hamburger kısmı net bir şekilde verilmektedir.

Afişin sağ alt köşesinde düz bir şekilde konumlandırılmış, McDonald’s logosu orijinal renk-

leriyle ve tasarımıyla, oldukça büyük bir şekilde tasarıma yerleştirilmiştir.

Göğüs formu verilen hamburgeri, bebeğin anne sütüymüş gibi emiyor olması bu fotoğraf-

taki ana öğeyi oluşturmaktadır. Bu afişte genel olarak verilmek istenen mesaj McDonald’s 

firmasının hamburgerlerinin sağlıklı ve yararlı olduğunu hedef kitlesine iletmektedir. Afişte 

kullanılan fotoğraf, pasif düzenlemede çekilmiştir ve kurgulama tekniğinden yararlanıl-

mıştır.

Afişteki kodlamalar incelendiğinde, çarpıcı sonuçlar ve yorumlar ortaya çıkarılabilmek-

tedir. Tasarımda ‘sağlıklı’ olarak gösterilen göstergenin, anne sütüyle pekiştirilerek veril-

mesi en göze çarpan göstergedir. Hamburgerin göğüs formuna sokularak bebeğin ağzına 

verilmiş olması izleyicilerin aklına anne sütü emen bir bebeği getirmektedir.

Tasarımda dikkat çeken en önemli kodlama, kullanılan bebeğin hamburgeri ağzına alış 

şeklidir. Anne sütünün ne kadar sağlıklı olduğu ve bebek için temel besin kaynağı olduğu 

dünyanın her tarafında kabul edilebilir bir gerçektir. Firma, bu afişle müşterilerine hambur-

gerinin zararsız ve güvenli olduğu mesajını iletmektedir. Bunu da yararlıymış gibi yaparak 

tasarımına yerleştirmiştir. 

Sonuç olarak, afişteki küresel mesajlar göstergebilim kapsamında incelendiğinde, 

bebek için; temel besin yiyeceği olan anne sütünün, hamburgerle ilişkilendirilmesi en 

dikkat çeken unsurdur. Bununla hamburgerin ne kadar sağlıklı olduğu izlenimi verilmeye 

çalışılmıştır.

Afişte, McDonald’s firmasının sağlıklı, güvenilir ve zararsız hamburger ürettiği izlenimi yara-

tılmaya çalışılmıştır. Dünyanın her tarafında genel olarak kabul gören anne sütünün sağlıklı 

olduğu tanısı, kurgulama tekniğiyle oluşturulmuş, firma büyük bir cesaretle bu afişi kitle-

lerle paylaşmıştır. 

Dünyanın her tarafında kabul edilir bir gerçek olan anne sütünün sağlıklı ve güvenilir 

olduğudur. Bebeğin belirli bir yaşa kadar anne sütüyle beslenmesi dünyanın her yerinde 

sağlık alanında uzman kişiler tarafından ön görülen bir gerçektir. Bebeğin belirli bir yaşa 

kadar bütün yiyecek ihtiyacını karşılayan anne sütünün bir hamburgerle kıyaslanması kabul 

edilebilir inandırıcılığa sahip değildir. Etik olarak da incelenmesi gereken bu reklam afişi 

dünyanın her tarafında eleştiri konusu olabilecek bir tasarımdır. Özellikle fast-food yiye-

ceklerinin zararları düşünüldüğünde hamburgerin bu şekilde sunulmuş olması firmanın 

kendine güvenini bu şekilde müşterilerine sunması ayrıca bir inceleme konusudur. 
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McDonald’s Afişinde Bulunan Küresel Mesajlar;

- Fastfood tipi beslenme alışkanlığına yönelik olumsuz eleştirilere cevap verilmesi,

- Hamburgerinin müşteri kitlesi için bağımlılık oluşturan bir yiyecek olduğu 

mesajı,

- Firmanın ürettiği hamburgerlerin anne sütü kadar sağlıklı olduğu mesajı, 

incelenen analizde tespit edilmiştir.
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Öz: Bu yazı Fatma Bucak’ın “Blessed are who you come / Ne mutlu gelen sana” işinin tetik-

lediği sorular vasıtasıyla günümüz sanatında yapıt ve seyirci arasındaki geleneksel ilişkinin 

dönüşümüne yeniden bakar. Bucak’ın yapıtı seyirci - gözlemci – figüran - katılımcı rollerinin 

sınırlarını belirsizleştirirken sanatçı, seyirci ve yapıt arasındaki dengenin değişen koşullarına da 

vurgu yapar ve alışık olduğumuz seyir düzenine dair ön kabullerimizi ortaya serer. Bu metnin 

amacı da Bucak’ın performansı üzerinden seyirci ile sanatçı arasındaki ilişkiyi sorunsallaştıran 

günümüzün katılımcı, diyalojik, ilişkisel estetiğinin tanımladığı yeni seyirci modellerini tartışma-

ya açmaktır.

Anahtar Sözcükler: Seyirci, Kamu, Katılımcı Sanat, Diyalojik Estetik.

Abstract: This text reviews the shift in the conventional relation between artwork and its audi-

ence through the questions triggered by Fatma Bucak’s work “Blessed are who you come / 

Ne mutlu gelen sana”. While blurring the boundaries between audience-observer- bit player-

participant, Bucak’s work emphasises the changing conditions of the balance between artist, 

audience and the art work and reveals our presuppositions about the order of spectacle. Thus, 

the aim of this text is to discuss new models of audience defined by the contemporary partici-

patory, dialogical an relational aesthetics that question the relation between audience and the 

artist through Bucak’s performance.

Keywords: Audience, Public, Participatory Art, Dialogical Aesthetics.
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Zaman içerisinde sanat yapıtlarında ortaya çıkan biçim değişiklikleri, görmenin 

kendisinin tarihsel olarak uğradığı mutasyonların en çarpıcı delilleri değil mi?

(Crary,  2004)

Bir çift çıplak ayakla açılıyor Fatma Bucak’ın 2012 tarihli Blessed are who you come/ 

Ne mutlu gelen sana videosu. Kuru topraklar üzerinde duran Fatma Bucak’ın ayaklarına 

odaklanmıştır kamera ilk planda. Ayaklarında toprağın, tırnaklarında toprağın birikintisini 

görürüz. Bileklerine inen kara örtünün kesik izi bir kefen bezi gibi makassızdır. Ekran yeni-

den kararır ve bu yakın plan çekim yerini Fatma Bucak’ın bastığı toprakları peyzaj içinde 

gösteren bir kadraja açılır (Görsel 1). Bucak’ın çıplak ayaklarıyla üzerinde durduğu top-

rakların nereye ait olduğuna dair ipuçları yavaşça belirir böylece. Bir harabenin yıkıntıları 

arasında, sanki bu yıkık binayı yeniden ayağa kaldırmak için yan yana dikilmiş bir grup in-

sanın arasında gezinmeye başlar Bucak. Sonra bir an durur ve tanrılara adak adar gibi, dua 

eder gibi, yakarır gibi ellerini göğe doğrultur. Yumruklarını sıkarken avuçlarında sakladığı 

yumurtaların suyu akar avuçlarından. “Yumurtalarını kırdı” diye seslenir harabenin içinden 

biri. Yaşamın ince kabuğunun kırıldığı yerde, ölümün yasının renginde bir çaputla örtülmüş 

bedeniyle kara bir gölge gibi dolaşmaya devam eder sonrasında Bucak. Bir harabenin 

yıkıntılarını ayağa kaldırmaya çalışır gibi, geçmiş bir zamanı etten kemikten bir kaide üze-

rinde inşa eder gibi duvarları olmayan harabenin içinde bir yıkımın anısını ayağa kaldırır.

Görsel 1. Fatma Bucak, 2012, Ne Mutlu Gelen Sana: Türk - Ermeni sınırında söyleşi /Blessed are who 
you come: Conversation on the Turkish Armenian Border. Fatma Bucak: Düşüşe dair bir Hikâye daha = 

Yet another story about the fall. (2013). İstanbul: Arter, s. 58. 

Bu “çok garip şeyler yapan” kadın, (Bucak’ın performansına birinci elden tanıklık eden 

harabenin sakinlerinden birinin tabiriyle) neden orda olduklarını bilemeyen figüranlarla 

harabenin duvarları arasında, harabenin taşları ile insanların bedenleri arasında, şimdiyle 

geçmiş arasında mekik dokur onları bu ritüelin ağlarıyla birbirine örerek (Görsel 2). Duvar-

ları paramparça bir iç mekânın içinde volta atarken yıkıntıların bıraktığı boşluğu, yokluğu 

dokur buradan gidenlerin bıraktığı boşluğu diriltir, sağaltır gibi.
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Görsel 2. Fatma Bucak, 2012, Ne Mutlu Gelen Sana: Türk - Ermeni sınırında söyleşi / Blessed are who 
you come: Conversation on the Turkish Armenian Border. Fatma Bucak: Düşüşe dair bir Hikaye daha = 

Yet another story about the fall. (2013). İstanbul: Arter, s. 58. 

Bu “garip” performansın nasıl okunması, anlamlandırılması gerektiği üzerine düşünürken 

biz, Bucak’ın ritüelinin birinci elden tanıkları, katılımcıları, ekranın öte yanında kalan diğer 

karakterler düşüncelerimize eklenmeye başlar. Olan bitene anlam vermeye çalışan karak-

terlerin aralarındaki konuşmalar alt yazı gibi, performansın seslendirmesi gibi çalışır. Ancak 

anlatıyı aşina olduğumuz bir dile tercüme ederek tekil bir anlamı bize aktaran alt yazının 

aksine bu sesler yapıtın olasılıklarını çoğaltır. Sanatçının kurgusunun içine sığmayan huy-

suz izleyici, kadrajın içine yerleştirildiğinde sanatçının kontrolünü bozup yapıtı beklenme-

dik yerlere çeker, beklenmedik biçimlere sokar. Bucak’ın kurduğu kontrollü kadrajın sınır-

ları denetim tutmayan bir alana açılır. Aklımız Bucak’ın sahnelediği performanstan seyirci 

olarak bize kendi varlığımızı hatırlatan, bizim galeri içindeki konumumuza ayna tutan bu 

“figüranların” varlığına kayar sürekli. Performansın “yevmiyeli” (yapıtın Salt Ulus’daki sergi 

metninde vurgulandığı üzere) figüranları ile galeri mekânındaki seyirci arasında iki farklı 

seyir biçimi, iki farklı seyirci karşı karşıya gelir ve sanat yapıtının değişen doğası ve seyirci-

nin rolü üzerine düşündürür bizi. 

Seyircinin Muamması

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Orta Çağ Ermeni şehri Ani’de gerçekleştirilen bu 
iş, farklı kimlik ve kuşaklardan kişiler arasındaki kültürel yerinden edilmeler konusunu 
işler. Ani yakınlarındaki bir köyden on iki yaşlı ve bir genç erkek, yevmiye karşılığında 
Fatma Bucak’ın performansına katılır. Çekimi bir gün içerisinde tamamlamak için yü-
rütülen ön hazırlıklar ve köyün sakinleriyle yapılan söyleşiler iki haftadan uzun sürer. 
Erkekler, vaktiyle muhtemelen kilise olan bir harabenin önünde oturur ya da ayakta 
dururken, Bucak ekmeğini paylaşmak üzere aralarında sessizce dolaşır…(Ne Mutlu Ge-
len Sana: Türk - Ermeni sınırında söyleşi işinin Salt Ulus’daki sergi metninden)
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Seyirci ile sanatçı arasındaki ilişkiyi rakamlarla tasvir eden, nicel verilerle tanımlayan sergi 

metninin dili, sanat üretiminin öte tarafında duran seyircinin konumuna dair alışkanlık-

larımıza işaret eder. Sessiz bir tefekkür içinde kendinden müstakil bir yapıtın dünyasına 

dalmaya alışık geleneksel seyirci, yapıtın içine dâhil olurken nicel bir muammaya dönüş-

mektedir sanki. Ani yakınlarından 12 yaşlı ve 1 genç erkeğin katılımıyla, 2 haftadan uzun 

süren çalışmaların ardından gerçekleştirilen 1 günlük çekimin galeri mekânındaki sunumu 

seyirciye biçtiğimiz nitelikleri düşündürür. Örneğin, “yevmiyeli” katılımcı tabiri seyircinin 

nesneleştiği, pasifleştiği geleneksel bir ilişki biçimine karşı günah çıkarma olarak seyirciye 

dair değişen kaygılara da dikkat çeker. 

“Farklı kuşaklardan 12 erkek ve bir genç erkek”, Başak Doğa Temür’ün de belirttiği gibi 

“performans gerçekleşirken izliyor, gördükleriyle ilgili yorum yapıyor, karşılarında olan bi-

tene dair bir hikâye anlatıyor” Bucak’ın sahnesinde (Temür, 2013, s. 14). Böylece sanatçının 

sınırını çizdiği performansın alanını bulanıklaştırıyorlar hikâyeyi farklı uçlarından çekerek. 

Fatma Bucak’ın belirttiği gibi izleyicisine arkasını dönmeden inşa edilen bu kurgu her türlü 

nicel tanımlamanın, sınırlamanın dışına çıkarıyor ekrandan izlediğimiz performansı böyle-

ce. Sahnenin bu ele gelmez sakinleri Bucak’ın inşa ettiği kurguyu kırarken seyircinin ko-

numuna dair alışık olduğumuz biçimlerin dışında bir önerme de getiriyorlar aynı zamanda. 

Farklı Seyir Biçimleri 

Seyirciler ve sanatçı arasında “hareketin kontrolü” ortaklaşa belirlenirken yapıtın müellifi-

nin (author) yapıt üzerindeki otoritesi (authority) seyirciyle paylaşılır. Bucak’ın bu aynı zemi-

ni, sahneyi paylaştığı on üç adamın yanında acemice, sakar ve hatta zaman zaman eğreti 

duruşu biraz da bundandır. Türkiye-Ermenistan sınırında gelişen bu karşılaşmada seyirciler-

le sanatçının ortaklaşa hareketi, koreografisi Bucak’ın yapıtını biçimlendirirken, sahnedeki 

“figüranların” baskın karakteri galeri içindeki kendi seyirci konumumuzla Bucak’la aynı 

zaman dilimini ve mekânı paylaşan bambaşka bir seyirci profili arasındaki yarığı sezdirir 

bize. Ekranın içinde ve dışında konumlanan iki ayrı seyirci, iki ayrı seyir formu sanatçı ile 

seyircinin koordinatları kayan ilişkisini ön plana çıkarır. 

Rosalyn Deutsche bu iki seyir biçimi arasındaki farkı “seyirci” ve “kamu” arasında çizdiği sı-

nır üzerinden açıklar. Deutsche sanat seyircisini (audience) kamusundan (public) ayırırken; 

görmeyi objektif bir şekilde evrensel doğruları su yüzüne çıkaran, dünyayı bir hamlede 

kavrayan bir eylem olarak algılayan klasik anlayışa bir karşı duruş halinde gelişen yeni 

öznellik ve özneler arası ilişki biçimlerine dayandırır tezini (1999). 19. yüzyıl kültüründen 

miras aldığı anlamıyla seyirci “bir müze ya da tiyatroda bir gösteriyi edilgen bir biçimde 

seyredişiyle” son derece sınırları belirli bir sanat sahnesine işaret ederken, “kamu” bu sı-

nırların bulanıklaştığı, seyircinin alanıyla sanatçının sahnesinin birbirine karıştığı başka bir 

sanat deneyiminin öznesidir (Crary, 2004, s. 18). Dolayısıyla sanatın “kamu”su aisthesis ile 

poisesis arasındaki, sanatsal üretimin duyusal evreni ile ondan alınan hazzın duyusal ev-

reni arasındaki, yani sanatçı ile seyirci arasındaki karşılaşmayla biçimlenir yapıt (Ranciere, 

2008). Sanatın seyircisi böylece daha katılımcı ve değişken bir rol alır.
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Geleneksel anlamıyla sanat seyircisi tek kaçışlı perspektifin açtığı pencereden dünyayı 

somut, sınırları belli, dışsal ve anlamlı bir nesne olarak kurgulayan bir tavrın öznesidir 

(Deutsche, 1996, s. 323). Aşkın bir iktidarın “topluluğun birliğini ve anlamını” kurduğu ve 

idamesini sağladığı kapalı bir sistem içinde belirlenir bu özne (Deutsche, 1996, s. 273). 

Dünyaya hâkim bir konumdan yaklaşan bu öznenin tarafsız, nesnel bakışına olan inanç 

yerini şüpheye bırakırken onun tasvir ettiği dünya modeli ve bu modeldeki seyirci özne 

de yerinden edilir Rosalyn Deutsche’ye göre (1996, s. 294). Anlamın muallâk kaldığı bir 

“açıklık”la tanımlanan kamu fikri ve bu açıklığın öznesi tam da bu inancın şüpheye evrildiği 

yerde başlar. Seyrin yerini hararetli bir diyalogun aldığı noktada bir “kamu”nun belirmeye 

başladığını söylerken Rosalyn Deutsche, geleneksel seyir rejiminin kurduğu ilişkilerin öte-

sinde farklı bir oluşa işaret eder. “Kamu” bir “açıklık, erişilebilirlik, katılım” ifade eder onun 

tanımında. 

Sanatın Seyircisi ve Kamusu

Öznenin bu değişen konumu farklı dünya algılarının, farklı toplumsal yapıların bir sonucu-

dur özetle. Kendisini önceleyen sınırları belli dünya, ortak dünyamızın temellerinin mual-

lâklaştığı bir kaygan zemine dönüşürken, öznenin rolleri de değişmektedir. Artık toplum 

“mutlak bir temele dayanan hiyerarşik bir organizasyon değil” (Deutsche, 1996) anlamın 

sürekli yeniden kurulduğu, ortaklığın, müşterekliğin her seferinde yeniden inşa edildiği 

bir yapı olarak anlaşılır. Toplumun sınırlarını belirlediğine inanılan aşkın gücün sorgulan-

masıyla meydana gelen “iktidarın, kanunun ve bilginin, ötekiyle olan ilişkinin temellerini 

oluşturan öğelerin temel belirsizliği” üzerine kurulur kamusal1 olan ve bu dünyanın öznesi 

(Deutsche, 1996, s. 273). Sanat kamusu ve sanat seyircisi arasındaki ayrım da bu zemin 

üzerinde belirlenir. “Public” ile “audience” farklı ortaklık, birliktelik, topluluk ve öznellik 

biçimlerine tekabül ettiği kadar sanat yapıtıyla farklı ilişki kurma şekillerini de ima eder. 

Deutsche’nin seyircinin karşısına koyduğu kamunun tanımında önemli olan bir diğer nok-

ta ise kamusalın politik olanla olan ilişkisidir. Ona göre kamu “katılım ve politik eylemle” 

meydana gelir (1996, s. 288). “Topluluğun birliğini ve anlamını garanti eden” aşkın iktida-

rın kapalı sisteminin yerine yeni bir özne biçimi yeni bir toplumsal organizasyon ima eder 

(Deutsche, s. 273). Alan Badiou’nün belirttiği gibi politika “yeni bir yaşam olanağı, yeni bir 

dünya olanağı” yaratmanın peşindedir (2013). Dolayısıyla bambaşka bir rejimin, toplumsal 

yapının işaretidir “kamu”nun ait olduğu, içinde bulunduğu düzlem. Bu anlamda sanat de-

neyiminde seyircinin rollerinin değiştiği yeni ilişki biçimleri üzerine düşünmek kamusalın 

ve kamunun açtığı tartışmaların ve kaçınılmaz olarak politika ve sanat arasındaki ilişkinin 

de ele alınmasını gerektirir. Bu anlamda Jacques Ranciere politik olarak tanımladığımız 

sanat yapıtlarında seyretme eyleminin, seyircinin varlığının temel problemlerden biri oldu-

1 Ezgi Bakçay ve Begüm Özden Fırat, zaman zaman Türkçeye çevirmekte zorlandığımız “kamu” kavramını “özel 
fantezilerin kördüğümünden” kurtulan müşterek arzuların harekete geçirdiği beden, kamusallığı ise gene bu müşte-
rekliğin oluşturduğu “geçici zaman-mekân-beden” alanı olarak tanımlar (2013).
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ğunu belirtirken Deutsche’ninkine benzer bir çizgiyi takip eder. Alışıldık anlamıyla politik 

sanat, seyir edimini edilgen bir eylem olarak algılarken sanatı da kitleleri politik bir eylem 

içinde harekete geçirmede bir araç gibi tasavvur eder. Ancak bu tavırda sanatın sunabile-

ceği olasılıkları hafife alma riski bulunur der Ranciere: “hala ticari bir idolün reçineden bir 

röprodüksiyonunun bizi ‘gösteri’ imparatorluğuna karşı direniş içine sokacağını ya da bir 

zulmün fotoğrafının bizi adaletsizliğe karşı harekete geçireceğine inanma eğilimindeyiz” 

(2008).

Sanatçının etik ödevini ön plana çıkarıp, gerçeklik ile onun deneyimini sunan sanat ara-

sında kendini etik bir gerekliliğe dayandıran “dolayımsız” bir ilişki kurduğunu iddia eden 

böylesi bir tutum yalnızca seyirciyi değil sanatın olasılıklarını da küçümser Ranciere’e göre. 

Seyirci pasif, edilgen bir özne olarak kurulurken sanatçı da pedagojik, etik bir rol kuşanır. 

Bu yaklaşımda altta yatan ön kabul, seyircinin biçimlendirilmeye, yönlendirilmeye açık bir 

özne olduğu algısıdır. Yani hiyerarşik bir ilişki varsayılır seyirci ve sanatçı arasında.

Sanatçının Değişen Rolü

Ranciere’in “etik aracısızlık” olarak tanımladığı yukarıda bahsedilen bu yaklaşım Klasik Yu-

nan tiyatrosunun korosunda en mükemmel örneğini bulur bu “etik dolayımsızlık” modeli 

(2008). Sahneyi aktörlerle paylaşan koro, seyirci ile oyuncu arasında garip bir yerde durur. 

Bu anlamda Fatma Bucak’ın sahnesindeki izleyiciler klasik Yunan korosunu akla getirse de 

temel bir fark bu iki seyir biçimini birbirinden ayırır. Yunan tiyatrosunun korosu karakterin 

iç dünyasını, sahnelenen performansın ötesini aktarır izleyiciye. “Oyunda ortaya atılan ‘tar-

tışma’yı alevlendiren ... seyirciye yazar adına seslenen koro, Eski Komedya türünde Atinalı 

yurttaşın kafası ve vicdanı” rolündedir der tiyatro eleştirmeni Ayşegül Yüksel (1990, s. 561). 

Yani koro seyirciyi bir yurttaş olarak yeniden kurar, topluluğu bir arada tutan değerleri 

yeniden üretir. Kahramanın hikayesinde koronun yaptığı vurgular, seyrettiğimiz meselden 

çıkarılacak dersi, bizi bir arada tutan toplumsal anlaşmanın kurallarını vurgular.

Bucak’ın vesile olduğu karşılaşma ise bir topluluğu temsil etmek ya da topluluğun kodlarını 

yeniden üretmekle ilgilenmez. Onun korosu sahneyi ana karakterle paylaşır paylaşmasına 

ama hikâyede neler olup bittiğine dair söyledikleri bir spekülasyondan öteye geçmez, bir 

topluluğun “vicdanı ve kafası” olma gibi etik bir misyonu bulunmaz, sınırları belirli bir top-

luluğun kodlarını yeniden üretmez. Yazarın her şeyi bilen, kuran konumunun aksine olup 

bitene dair hiçbir fikri yoktur bu başıbozuk koronun. 

Aslında bu hikâyenin yazarı olarak düşünecek olursak Bucak’ı, onun da alışıldık bir yazar ta-

nımına uyduğu söylenemez. “Neden Ani Harabeleri, neden sınır köyleri, bu topluluğun ce-

vabı ne olabilir?” diye sorarken Fatma Bucak biz ve onlar ayrımının yakıcı bir tezatlık içinde 

durduğu zor bir coğrafyanın hududunda, bir araya getirdiği topluluğa da yöneltir aslında 

bu cevapsız sorularını (Temür, 2014, s. 21). Neden bu harabenin yıkıntıları arasında durduk-

larına dair, Bucak’ın ritüelinin manasına dair hiç bir malumatı olmayan bu sınır köylüleri bir 

tuhaf koro vücuda getirir. Her ağızdan başka bir ses çıkarken çokseslilik kakafoniye, kaosa 
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dönüşür. Ancak kafası karışan, yerinden edilen yalnızca seyirci değildir. Sanatçı da seyirci 

ile aynı belirsiz düzlemi paylaşır. Bucak’ın performansını seyrederken seyircininkine benzer 

bir şaşkınlığı sanatçıda da bulmamızın ardında bu yerinden edilme yatmaktadır. 

Bucakla aynı zemini paylaşan seyirci yalnızca onun konumunu değil, galeri içinde bizle-

rin de güvenli konumumuzu sarsar. Ekranın öte tarafında duran bizler ise bu belirsizliğin 

açtığı alanda başka türlü bir karşılaşmayı tecrübe ederiz. Sahnedeki sanatçıyı yerinden 

eden, sanatçının sahnesini dönüştüren izleyici, galerinin içinde konumlanmış bizlerin de 

işi deneyimleme biçimimizi, yapıt karşısındaki konumumuzu sarsar. Kimin seyirci, kimin 

sanatçı olduğu birbirine karışmıştır. Kendi seyir konumumuza şüpheyle yaklaşırız. Brian 

O’Doherty’nin “klasik dönem”in sanatçı ve izleyiciyi estetik deneyimin karşıt uçlarına koya-

rak kutuplaştırdığını iddia ettiği tavrının aksine bu yaklaşımda sanatçı ve izleyici arasındaki 

“husumet” farklı bir düzleme çekilmiş gibi gözükmektedir (2000, s. 96 - 97). Yapıt kendisini 

seyircisine açar, onunla birlikte biçimlenir ve bu farklı karşılaşma sanatın geleneksel özne 

konumlarını sorunsallaştırır.

Sanatçıyı üstün bir varlık olarak etik bir misyonla izleyicisinin dünyaya bakışını değiştirme 

görme eğilimindeki “ortopedik” bir estetik yerine izleyiciyle ortaklaşa ve kolektif bir şekilde 

gerçekleşen bir etkileşim, diyalog sürecidir ön planda olan (Kester, 2004, s. 88). Sahnesini 

paylaştığı her izleyiciye eşit bir göz hakkı verir. İşte tam da burada bir “kolektif bakışın” 

ihtimali oluşur (Belting, 2011). Sanat tarihçisi Hans Belting’e göre, ancak böylesi kolektif 

bir bakışla merkezi perspektifin, geleneksel seyir biçiminin alanı genişleyebilir. Dünyaya 

açılan pencere böylece kolektif bir düzlemde yeniden organize edilebilir. Bu yeni düzen 

hem pencereden bakan özneyi hem de onun baktığı dünyayı yerinden eder. “Topluluğun 

doğal düzeni her seyirci aynı şekilde görme hakkını kazandığı zaman restore edilebilir. 

İşte o zaman bir kişinin geri kalanına göz kulak olmasındansa insanlar kendilerini temsil 

edeceklerdir” (Belting, 2011, s. 197). Seyirciyle beraber, seyircisini de konuşmaya katarak 

merkezi perspektifin iktidarı merkezileştiren düzenini dağıtır. 

Birlikte yaşamanın olanaklarının iflas ettiği bir sınırda geçen “konuşma”, Bucak’ın işaret 

ettiği tarihin keskin hatlı topluluk fikrini; beraberliğin, topluluğun yara aldığı bir tarihi anım-

satır bizlere, bahsi geçen topluluğa göz kulak olmadan, onlar adına duyup onlar adına gör-

me iddiası taşımadan. Bucak topluluğu kuran dinamikleri işleyiş içinde gösteren bir durum 

yaratırken topluluğun sınırlarına, ben ve öteki arasındaki mübadeleye işaret eder. Ayağını 

bastığı coğrafyanın politik arterlerinden kaynağını bulan Blessed are Who You come ortak 

bir anlam üzerinde, ortak bir hareket biçimi üzerinde ortak bir zeminde uzlaşmaya çalışan 

bir grup insanın tereddütlerine, çekişmelerine, gerilimlerine sahne olur. Bir mikro toplu-

luğu, bir komüniteyi bir arada tutan bağları ve sonrasında bu bağları darmadağın eden 

kompleks ilişkileri oluş halinde, ona vücut veren çelişkileri içinde sunacak bir karşılaşmaya 

vesile olur Bucak. Bir topluluğu temsil etmektense “fiziksel ve diyalojik etkileşim” yoluyla 

onu yeniden canlandırır (Kester, 2004, s. 58). Her bir birey içinde kök salmış toplumsal 

anlaşmanın bireysel uyum ve direnç noktalarını açığa çıkarır 
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Diyalojik sanat, litoral sanat, ilişkisel sanat, katılımcı sanat, yeni tip kamusal sanat, komünite 

merkezli sanat gibi farklı isimlerle anılan günümüz sanatının birçok kategorisinin teme-

linde Bucak’ınkine benzer bir merakı bulabiliriz. Toplumsalın dinamiklerine dair bu merak 

sanatın diline yalnızca bir tema olarak değil biçimsel bir sorun olarak da girmiştir. “Blessed 

are who you come” topluluğun doğası üzerine bir düşünüş, bir deneyim sunduğu için 

farklı ilişki biçimleri yaratmayı dert edinen bu kategorilerin çerçevesinde düşünülebilinir 

bu nedenle. Grant Kester’in de belirttiği gibi, “bu tarz işlerde tartışma, diyalog, konuşma 

işin ayrılmaz bir parçasıdır” (2004, s. 8). Günümüz sanatında toplumsal olana dair bu ilgi, 

sosyalin alanını yalnızca bir kaynak, ilham alınan, dert edinilen bir alan, problem olarak 

değil, biçimsel olarak da ilgilendirir (2004, s. 27). Topluluğun işleyişi, kişilerarası iletişim 

sadece bir “teorik aygıt” ya da “geleneksel sanat pratiğine bir eklenti”(Bourriaud, 2002, s. 

44) değil, bir biçim problemi olarak da yapıtı belirler. İzleyicinin “fiziksel ve kognitif etkile-

şimi işin ayrılmaz bir parçasıdır” (Kester, 2004, s. 51). Bu anlamda sanat yapıtı “fiziksel bir 

nesne” olmaktan çıkarmış ve “diyaloğu, fikir alışverişini katalize eden sosyal bir süreç” ha-

line gelmiştir (Kester, 2004, s.105).Geleneksel sanat eserinde “bitmiş bir nesne” üzerinden 

gelişirken diyalog Kester’in diyalojik olarak tanımladığı ve seyirci ile sanatçının bir açıklıkta 

buluştuğu bu tip işler gerek sanatçıda gerek seyircide iz bırakan bir karşılıklı etkileşime, 

paylaşıma, ilişkiselliğe dayanır. 

Bucak’ın yapıtı seyirci-katılımcı-sanatçı rollerini belirsizleştirerek izleyiciyi sahneye çeker-

ken, sanatçı ve yapıt arasındaki ilişkiyi şok, saldırı gibi yöntemlerle yerinden etmeye kararlı 

avangart tavrın mirasını taşısa da, günümüz sanatının sosyal bağlar kurmaya çalışan, sana-

tın alanını insan ilişkilerinin alanı olarak tanımlayan stratejilerine daha yakındır (Bourriaud, 

2002, s. 44) . Yapıtla izleyici arasında değişen ilişkiyi düşünmenin yeni biçimleri olarak 

ortaya çıkan bu sanatsal stratejiler farklı bir seyirci özne, farklı bir sanat deneyimi tanımlar. 

Bu yaklaşım sanatçıyı “işbirliği içinde durumlar üreten” bir figür olarak, izleyiciyi ise “bir 

işbirlikçi ya da katılımcı olarak” konumlandırır (Bishop, 2012, s. 2). Yani diyalogun açık 

sistemi içinde, bir kapanmadan çok sürece işaret eden, çözüm üretmekten, fiziksel nihai 

bir nesneye odaklanmaktan ziyade iletişimin kendisine, seyirci ile yapıt-sanatçı arasındaki 

dinamiklere odaklanır.

Bucak’ın seyircide yarattığı merak, hayret, kayıtsızlık ve şüpheyle karışık tepkiler, seyircinin 

aralarında dolanan bu yabancıya karşı tavırları; aidiyetin sınırlarını çizen, bizden olmayana 

bakışa şahit eder bizi. Bu başıbozuk çok sesli koro arasındaki konuşmalar birbirini tutan, 

kontrol eden, sınırlayan ve belirleyen bir topluluğun ortak dilini seslendirir. Beraber yaşa-

manın kurallarını belirleyen, bizi ötekine bağlayan topluluğun yasasını, seyircilerden biri 

çekip gitmeye yeltendiği zaman diğerlerinin müdahalesiyle kadrajın içine yeniden çekili-

şinde hissederiz. Kendi denkleri arasında nasıl karşılanacaklarına dair kaygıları yüzünden 

bir yabancının uzattığı somunu oruç vakti kabul etme konusundaki tereddütlerini seslen-

dirirken içlerinden bir kaçı, “biz” ve “onlar” arasındaki hassas dengenin işleyişine şahit olu-

ruz. Bütün bunlar önceden planlanan bir senaryo içinde ve bir temsil ilişkisi içinde değil, 

Bucak’ın çerçevesini çizdiği bir karşılaşmanın ucu açık olasılıkları dâhilinde gerçekleşir. 
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Bir somunu paylaşarak çoğalan adil bir beraberlik umuduna adanmış bir anı tahayyül eder 

sınırdaki harabenin yıkıntılarının içinden Bucak. Bu paylaşım bizi bir arada tutan kuralları, 

şartları, ortaklıkları görünür kılan bir karşılaşma yaratır. Kara bir çaputun içinden çıkarıp 

ekmeğini bölüşürken bu aynı toprağa ayak bastığı, aynı yıkıntının boşluğunu doldurduğu 

diğer on üç karakterle, aklımıza son yemek sahnesi gelir; gitmeden önce yenilen son ye-

mek, paylaşılan son somun: en temel, en yalın, yaşamsal bir ortaklık. Herkese pay ettikten 

sonra ekmeğini, elinde kalan son parçayı da toprağa basar. Sonra yüzünü bu ekmeğe yu-

mar “toprağın şarkısına ve insanın çığlığına” yüz sürer gibi (Görsel 3). 

Görsel 3. Fatma Bucak, 2012, Ne Mutlu Gelen Sana: Türk - Ermeni sınırında söyleşi /Blessed are who 
you come: Conversation on the Turkish Armenian Border. Fatma Bucak: Düşüşe dair bir Hikaye daha = 

Yet another story about the fall (2013). İstanbul: Arter, s. 58. 

Deleuze ve Guattari için sanatın ödevi budur: “resim ve müzik renklerden ve seslerden 

yeni tonlar, plastik ve melodik manzaralar ya da ritmik karakterler yırtıp çıkararak onları 

toprağın şarkısına ya da insanın çığlığına yükseltir... hala kayıp olan bir topluluğun umutlu 

düşüncesi ile” (Ranciere, 2008). Ranciere, Deleuze ve Guattari’nin bu önermesini toplulu-

ğun doğasına dair bir söylem olarak okur; sanatın ödevi ortak bir ifadenin peşine düşmek, 

“ya da ortaklığı, komüniteyi anlatmak, ifade etmek” tir (2008). İnsanları birbirine bağlayan 

“gündelik hayatın alışıldık dokusundan yeni bir kumaş dokumak” ya da komünitenin, top-

luluğun “yeni ifade biçimlerini” üretmektir (Ranciere, 2008). Sahnesini paylaştığı bir grup 

sınır köylüsünü birbirine dokur, onları birbirlerine temas ettiren bir sahne yaratırken toplu-

luğun rengini, ritmini su yüzüne çıkarır Bucak. Kaynağını üstünde durduğumuz zeminden, 

ayağımızı bastığımız gerçekliğin toprağından alan, başka bir dünya tahayyülü, daha farklı 

bir dünya ihtimali vücuda getirmektedir böylece. Bir garip koroyla harabenin duvarları ara-

sında, harabenin taşları ile insanların bedenleri arasında, şimdiyle geçmiş arasında mekik 
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dokurken Bucak paramparça bir iç mekânın içinde koca bir boşluğu dokur. Bu “doku”nuş 

seyirciyi kamuya, sanatçıyı işbirlikçiye dönüştürür, galerinin pasif aktörlerini ters köşeye 

yaslar ve bambaşka biraradalık biçimleri, bambaşka topluluk tahayyüllerini harekete ge-

çirir.
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Öz: Bu araştırmanın amacı; “İkarus’un Düşüşü Sırasında Bir Manzara” adlı eserin konusal bü-

tünlüğünü ve tematik ilişkide sorgulanan düşünceyi ele alıp incelemektir. Araştırmada elde 

edilen bulgularda “İkarus’un Düşüşü Sırasında Bir Manzara” adlı eser mitolojik bir öyküden 

yola çıkılarak yapılmıştır. İlk olarak Bruegel ile ele alınan konu kendinden sonra birçok sanatçı 

tarafından yeniden yorumlanmıştır. Araştırma içerisinde farklı sanatçıların aynı konuyu nasıl 

resmettiklerine bakılarak karşılaştırma yapılacaktır. Böylece hem yorum farklılıkları görülecek 

hem de sanatçıların plastik anlamda teknikleri sorgulanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: İkarus’un Düşüşü, Resimde İfade, Hans Bol, Marc Chagall.

Abstract: The aim of this study is to consider and examine the thematic integrity of the piece 

“Landscape with the Fall of Icarus” and the thought queried in the thematic relation. The find-

ings obtained throughout the research indicate that the artwork “Landscape with the Fall of 

Icarus” was painted under the influence of a mythological story. The subject that was first con-

sidered by Bruegel was later reinterpreted by numerous artists following him. How the same 

subject was painted by different artists will be observed and a comparison will be made based 

on that. This way, both interpretative differences will be seen and the techniques of the artists 

in terms of plastic will be questioned. 

Keywords: The Fall of Icarus, Expression in the painting, Hans Bol, Marc Chagall.
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Giriş

Pieter Bruegel, 16. yüzyılda yaşamış Felemenk bir sanatçıdır. Bosch, Tintoretto ve El Gre-

co’yla birlikte Bruegel de eserlerinde simgesel öğelere yer vermiştir. Bruegel çağdaşların-

dan farklı olarak köy hayatını, köylülerin emeğini ve toplumun geri plandaki karakterlerini 

ele alan bir sanatçıdır. Köy yaşamının doğal görüntüsü, köylülerin samimi davranışları, şa-

tolar, atlılar ve değirmenler eserlerinde resmettiği imgelerdir. “Bruegel tarlalarda çalışan, 

oyun oynayan veya dans eden sıradan insanların resimlerini yapmıştır. Daha önce hiçbir 

ressam bu gibi şeyleri resimlerinde göstermemiştir” (Malam, 1998, s. 5). Bruegel yaşadığı 

dönemin tanığıdır. Toprak işçisini yüceltir. Eğlence ve güldürü öğeleri resminde sıkça kul-

lanır. Şimdiki zamana odaklanır. Resimlerindeki figürleri geniş bir perspektifte dağınıktır 

ancak resmin genel kurgusu yakalandığında belirli bir amaç dâhilinde yerleştirildiği fark 

edilecektir. Çünkü çoğu resimleri mesaj içeriklidir. Bu mesaj topluma dönük bir ironidir. 

Tintoretto ve hatta El Greco gibi o da, uzun, sıska figürlerle, geniş ve alışılmamış gö-
rünümlerden en şaşırtıcı düzenlemeler oluşturmayı seviyordu, ama Bruegel gibi bu 
düzenlemeleri serserileri, askerleri, sakatları, dilencileri ve gezgin tiyatro oyuncularıy-
la insanoğlunun aptalca davranışlarını yaşamdan alınan sahnelerde göstermek için 
kullanıyordu (Gombrich, 1997, s. 385). 

“Bu dönemin sanatçıları arasında, dünyevi yani dindışı resmin üstadı (Yaşlı) Pieter Brue-

gel (1528-1569)’dir. Köy kökenli olan sanatçı, üstün bir gözlemle, çağının bütün hayatını 

sahne sahne göz önüne sermektedir” (Turani, 1990, s. 390). Bu etkide dikkat çeken en 

önemli unsur; yaşadığı dönemin tarihsel olaylarını içselleştirerek kurgulamasıdır. Resim-

lerinde hafif tepeden bakılan geniş açılı bir ölçek uygulamıştır. Böylece tek bir resimde 

birçok sahneye tanık olunur. Genellikle konuları yaşadığı çağı anlatır. Köylüler ve çocuk 

oyunları sevdiği konulardır. Her resminde bir merkez noktası bulunur. Figürlerin dağılımı 

tıpkı örümcek ağı gibi merkezden çevreye dağılan bir kümelenme şeklinde oluşur. Mekân 

içerisinde genellikle kalabalık insan yığınları dikkati çeker. 

İnsanların günahları ve budalalıkları üzerine çeşitli yorumlarda bulunur, Tanrı’yla ve 
yaşadığımız dünyayla olan kişisel ilişkilerinden bahseder. Ahlaki dersleri ise genel-
likle üstü kapalı şekilde resimlerine dâhil etmiştir; böylece daha zeki olanlar resmin 
yüzeysel gerçekçiliğini aşıp altında yatanları görebileceklerdir (Gibson, 2006, s. 1-2).

Resimlerinde her figürün işlevi ve ona yüklenilen anlamlar farklıdır. Resimlerindeki nes-

nelerin sembolik anlamları yaşadığı çağın kültürüyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla Brue-

gel’in eserlerindeki yaklaşım biçimlerini öğrenmek için onun yaşadığı dönemin kültürel 

geçmişini iyi bilmek gerekir. Örneğin 1564 yılında yaptığı “Haç Taşıyan İsa” adlı eserindeki 

değirmenci, hayat ve kader ekmeğinin ununu öğüten Tanrı’ya benzetilmiştir. Böylece de-

ğirmencinin büyük kayanın üzerinden tepeden bakması ve değirmeniyle birlikte unu öğü-

tüp ekmeğe dönüştürmesi ona kutsal bir görev yüklemiştir. Bir diğer örnek ise sanatçının 

1558 tarihli “İkarus’un Düşüşü Sırasında Bir Manzara” adlı eseridir (Görsel 1). Bu eserin sol 

köşesinde ağacın altında yatan gizlenmiş bir insan cesedi vardır. Çiftçi atına bağladığı saba-



179SANAT YAZILARI 32
ÖĞR. GÖR. EVRİM ÖZESKİCİ

Görsel 1. Pieter Bruegel, 1558, İkarus’un Düşüşü Sırasında Bir Manzara. 
Brüksel, Belçika: Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Müzesi. Erişim: 10.01.2015,

http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=2&articleID=1081&bhcp=1

nıyla birlikte sanki hiçbir şey olmamış gibi hemen yanından geçip gitmektedir. Muhteme-

len çiftçi durumun farkındadır ancak görmezden geldiği belirgin şekilde anlaşılmaktadır.

Eser Analizi   

Eser 1558 yılında ahşap üzerine yağlıboya tekniğiyle yapılmıştır (Görsel 1). “Resim her 

şeyden önce maniyerist bir tablodur ve maniyerizmin özelliklerinden biri, öznenin önemi 

ile büyüklüğünün ters orantılı oluşudur” (Danto, 2012, s. 137). Bruegel’i döneminde diğer 

çağdaşlarından ayıran resim tekniği dikkati çekmektedir. “Bruegel’in çağdaş panoramik 

eserinde manzara artık ‘gerçek’ bir dünyayı değil kendi içinde kapalı bir evreni yansıt-

maktadır” (Krausse, 2005, s. 28). Eserlerinde geniş bir perspektif algısıyla oluşturulmuş bir 

mekân duygusu önemlidir. Aynı zamanda bu mekâna sığdırılmış onlarca karelik görüntüler 

yer alır. Bu kadar çoğunluğun içerisinde küçük ayrıntılar asla gözden kaçırılmamıştır. Adeta 

minyatür gibi her bir karenin detaylandırması yapılmıştır. Resimde kahverengi, yeşil ve sarı 

tonlar hâkim olup tek baskın renk (öndeki çiftçinin kıyafeti) kırmızıdır. İzleyiciyi güneşli bir 

havada sakin bir atmosfer karşılar. Ufka doğru açılan bir körfez görülmektedir. Sağ ve sol 

taraftarda beyaz dağlar sıralanmıştır. Gemiler o dönemin tarihi hakkında bilgiler vermek-

tedir. Oldukça gerçekçi bir anlatımla resmedilmişlerdir. Eserin sol tarafındaki dağların ya-

macında kurulmuş bir liman vardır. Resmin merkezinde çoban yer alır. Bu tarz bir yaklaşımı 

Bruegel, hemen hemen her resminde uygulamıştır. Böylece merkez noktası köşegenlerle 

birleşerek gözün görme edinimindeki dağınıklığı toplamaktadır. Resmin sol alt kısmında 

kılıç ve onun yanında para kesesi vardır. Hemen sağında ise çuval görülmektedir.                

Resmin sol tarafında ilginç bir ışık vardır (Görsel 1). Işık yakınlaştırıldığında ölü bir insanın 

kafası dikkati çekmektedir. Bruegel’in buradaki yaklaşımı sorgulandığında ilginç bir anlam 
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ortaya çıkar. Öndeki çiftçi muhtemelen cesedin farkındadır ancak görmezden geldiği açık-

tır. Bir Felemenk atasözü şöyle der: “Bir adam öldü diye pulluklar durmaz.” Dolayısıyla ölüm 

dahi olsa hayat devam eder. 

Eserin sağ alt kısmında ise balıkçı yer alır. Ancak onun hemen önünde bir kişinin boğul-

ma anı resmedilmiştir. Yakından bakıldığında bu kişinin mitolojik kahraman İkarus olduğu 

anlaşılacaktır. Soldaki dağların hemen yakınında bir kale inşa edilmiştir. Bu kale mitolojiye 

göre Labyrinthos’tur. 

Sonuç olarak eser, İkarus ve babası mimar Daidolos’un kral Minos tarafından kaleye hapse-

dilmesini ve onların kaçışını konu alan bir mitolojiyi anlatır.     

Mitolojik Öykü: “İkarus’un Düşüşü”

Efsanede hırslarına gem vuramayan, arzularına düşkün ve kendini doğaya üstünlüğünü 

kabul ettirmeye çalışan mitolojik kahraman İkarus’un öyküsünü anlatılır. İkarus’un babası 

mimar Daidolos‘tur. Kral Minos, Daidolos’tan bir labirent yaptırmasını ister. Labirent yapılır 

ve Daidolos, kralın gözünden düşünce oğluyla birlikte bir kuleye hapsedilir. Kral Minos 

denizin kontrolünü ele geçirdiğinden Daidolos uçarak kaçmak için bir plan yapar. Plana 

göre Daidolos, kendisi ve oğlu için kuş tüylerinden bir kanat tasarlar. Küçük tüyleri balmu-

muyla büyükleri ise iple dikerek tutturur. Son hazırlıklarını yapan baba oğlu için bir uyarıda 

bulunur. Daidolos der ki: 

Oğlum öyle dikkatli uçmalısın ki… Aşağıdan uçarsan kanatların rutubetlenir yukarıdan 
uçarsan güneş kanatlarındaki balmumunu eritir ve düşersin. Bunun için yanımdan 
uzaklaşmamalısın.” Ancak İkarus babasının sözünü dinlemez. Yükselebildiği kadar 
gökyüzüne uçmaya devam eder. Bunun üzerine balmumu erir ve denize düşerek bo-
ğulur (Bulfinch, 2011, s. 181-182).

Hikâye trajik bir olayı anlatmaktadır. Bruegel bu hikâyeyi kendi çağına uyarlayarak resmet-

miştir. Resimde İkarus’un düşüşü belirgin şekilde görülmektedir (Görsel 1). Ancak balıkçı 

da dâhil olmak üzere hiç kimse olayı umursamamaktadır. Öyle görünüyor ki Bruegel ese-

riyle bizlere; sınırların aşılması, geleneksel kalıplardan uzaklaşılması ve özgürlüğün kazanıl-

ması açısından (İkarus kahramanıyla) ahlaki bir ders vermek istemiştir. 

Resimde İfade, Atmosfer ve Anlam

“İkarus’un Düşüşü”nün her karesinde ayrı bir olay örgüsü vardır. Bu bakımdan resmin genel 

yapısına bakılarak sıradan bir manzara resmi demek pek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 

Çünkü Bruegel yaşadığı dönemdeki çağdaşlarından farklı bir bakış açısına sahiptir. Sanat-

çının kaygısı; dönemin toplumsal koşullarını ve özelliklerini barındırarak temaya ulaşmaktır. 

Bruegel’i diğer sanatçılardan ayıran bir başka özelliği de anlatılmak istenen asıl durumu 

resimde gizlemesidir. Onun resimlerinde asıl durumlar çoğu zaman önemsiz bir detaymış 

gibi resmedilir ve resmin bir köşesine yerleştirilir ya da diğer alanlarla birlikte bir bütünlük 

sağlanarak gözden kaybedilir. 
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Bu resim, Bruegel’in İncil’de değil antik mitolojide yer alan ve dini olmayan bir konu-
yu işlediği tek eseridir. Bu resimde, yalnızca tanrıların uçabileceğine dair eski inanışı 
tasvir edilmektedir. Modern zamanlarda yaşayan bizler için uçmak, çoktan çözüm 
bulunmuş olan “teknik” bir problem olabilir. Ancak bu mitin toplumsal bir anlamı da 
vardır; bunu, yaşamda kendilerine ayrılan alanın üstüne çıkmak isteyenlere ne olaca-
ğını anlatan bir mesel olarak görmek mümkündür (Bonn, 2006, s. 64-66).

İkarus karakteri resmin merkezinden ziyade sağ köşede bir ayrıntıdır. Öyle ki resimdeki 

karakterin İkarus olduğunu sol arka taraftaki kaleyle sağ altta boğulan kişi arasında ilişki 

kurarak anlaşılabilmektedir. Mitolojik bir öyküyü anlatmak için manzaranın genel görüntü-

sünde durağan bir yapı sezilebilir. Bu tarz bir resmin kavramsal sorgusu parçadan bütüne 

gidilen bir yaklaşımla ele alınmalıdır. İkarus’un buradaki konumu tamamen sembolik bir 

anlama bürünmüştür. Eserin yapıldığı tarih Felemenk’in İspanya’nın egemenliği altına gir-

diği sürece denk gelir. 

Bu süreç araştırma kapsamında önemli bir bulguyu işaret etmektedir. İkarus’un durumu 

trajik bir olaya dönüşse dahi daha yükseğe çıkma arzusu ve gösterdiği cesaret, resimdeki 

temayı oluşturur. Dönemin toplumsal koşulları göz önüne alındığında bu yaklaşım Bruegel 

için oldukça iddialıdır. 

“Bruegel’in hayatının ileriki dönemlerinde İspanya Kralı 2. Philip Hollanda’nın yönetimini 

ele geçirdi. Tüm bölgede şiddet hüküm sürmeye başladı. Bruegel resimlerinin İspanya ta-

rafından kontrol edilmesine karşı çıktı” (Klein, 2006, s. 4-5). Felemenk Kralı kendi ülkesini 

koruyamaz hale gelmiştir. İspanyol askerleri ülkenin her yerini ele geçirmiş ve binlerce in-

sanı işkencelerle öldürmüştür. Bruegel, böyle bir duruma sessiz kalmamış ve izleyiciye bir 

mesaj vermek istemiştir. Geleneksel resim anlayışının dışına çıkan bir yaklaşımla ülkesinde 

yaşanan trajik duruma tepkisini göstermiş ve izleyiciye bunu aktarmıştır.

Sonuç olarak resmin konusu mitolojik bir sahneyle anlatılırken teması metaforik bir anlama 

dönüşmüştür. 

İkarus Antik Miti ve Sanatçıların Yorumları

İkarus antik mitini ilk olarak resmeden Bruegel olmuştur. Bu mitolojik öykü Bruegel’den 

sonra birçok sanatçı tarafından yorumlanmıştır. Şüphesiz her sanatçı kendi dönemiyle ve 

üslubuyla farklı tarzlarda resmetmişlerdir. Kimi zaman tıpkı Bruegel gibi ayrıntılı resimleme 

tekniği kullanılmış kimi zamanda tek bir karede olay anına odaklanılmıştır. Bazen de sanat-

çının yaşantıları İkarus’un mitolojisinde anlam bulmuştur. 

Araştırma kapsamı içerisinde elde edilen bulgularda Hans Bol ve Marc Chagall, tıpkı Brue-

gel gibi eserlerinde İkarus’u konu almışlardır. Ancak İkarus mitini farklı dönemlerde, kom-

pozisyonlarda ve üsluplarda ele almışlardır. 
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Görsel 2. Hans Bol, 16. yüzyılın ikinci yarısı, İkarus’un Düşüşü’nün Manzarası. 
Antwerpen, Belçika: Mayer van den Berg Müzesi. Erişim: 11.01.2015,

http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=2&articleID=1081&bhcp=1

Hans Bol aynı konuya farklı bir bakış açısı getirmiştir. Eserin merkezinde İkarus ve babası 

Daidolos yer almaktadır (Görsel 2). Bol figürlerini tıpkı Bruegel’e benzer şekilde geniş 

perspektif kurallarına göre yerleştirmiştir. Adeta minyatür gibi her detay incelikle işlenmiş-

tir. Renkler yaşadığı dönemin atmosferini anlatırcasına buğulu ve mistiktir. Yeşil, kahve ve 

sarı renk tonları hâkimdir. Resimde en çok dikkati çeken unsur; Bruegel’in eserinden farklı 

olarak Bol’un figürleri İkarus’un düşüşüne şaşkınlık ve panik halinde tepki göstermesidir. 

Sağdaki balıkçıların kaçışları, soldaki çiftçinin gökyüzündeki olaya gösterdiği şaşkınlık ve 

atın yüzündeki tepkisel mizaç kompozisyonda bambaşka bir kurgu yaratmıştır. 

İkarus karakteri Marc Chagall’ın üslubuyla modern sanatın bir parçasına dönüşmüştür (Gör-

sel 3). Ele alınan mitolojik konu; kompozisyon, renk ve figürlerin yaklaşımı bakımından 

diğer sanatçılardan farklıdır. Kompozisyonda belirli ölçülere bağlı kalmak yerine figür ve 

renklerin iç içe girdiği metaforik anlamlar yoğunluktadır. Bunun yanında resimlerinde eks-

presif bir yönelim dikkati çekmektedir. “Biçimden çok iç deneyimin dolaysız çeşitlenmesi-

ne varmayı amaçlayan Chagall’ın sanatı, onu Alman Ekspresyonizmin çabası ile birleştirdi” 

(Richard, 2005, s. 46). 

Sanatçının Rusya’nın Vitebesk yakınlarındaki Liozno’da geçirdiği çocukluk anıları resimle-

rinde oldukça önemli bir yere sahiptir. “Chagall, yapıtında mutluluk ve iyimserlik parlak, 

canlı renklerle ifade etmiş. Temsil ettiklerinden kopmuş olan bu renkler çocuksu bir eğ-

lence havası taşıyor” (Buchhoiz ve diğerleri, 2012, s. 435). Chagall, “İkarusun Düşüşü” adlı 

resminde de benzer bir durum sergilemiştir. Geçmişte yaşadığı deneyimleri, adeta çocuk 

resimleri gibi, spontane bir şekilde resmetmiştir. Böylece sanatçı mitolojik öyküyü kendi 

yaşantılarıyla birleştirerek modern sanatta farklı bir yorum getirmiştir. 
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Görsel 3. Marc Chagall, 1975, İkarus’un Düşüşü. Paris, Fransa: Modern Sanat Ulusal Müzesi.
 Erişim: 11.01.2015, http://lebriz.com/pages/lsd.aspx?lang=TR&sectionID=2&articleID=1081&bhcp=1

Sonuç

Bruegel, “İkarus’un Düşüşü Sırasında Bir Manzara” adlı eserinde İkarus’un düşüşü efsa-

nesini konu edinmiştir. Efsaneden de anlaşılacağı üzere İkarus’un babasının sözünü din-

lemeyerek hırsına yenik düşen ve ölçülülüğüyle kendini kontrol edemeyen bir karakteri 

anlatmaktadır. Resim, ilk bakışta izleyiciye trajik bir olay örgüsü sunmaktadır. Ancak eserin 

tematik ilişkisi sorgulanırsa çok daha farklı gerçekler elde edilmiş olacaktır. Eserin yapıldığı 

tarihe bakılırsa yaklaşık olarak İspanya ile Hollanda arasında yaşanan Seksen Yıl Savaşı’nı 

işaret etmektedir. Süreç olarak İspanya’nın Hollanda üzerinde uyguladığı katı kurallar ve 

dini baskılar hüküm sürmektedir. 

Öyle görünüyor ki İkarus karakteri resimde bir sembole dönüşmüştür. İkarus’un güneşi 

görmek ve daha yukarı çıkmak adına verdiği mücadele gerçekte bir cesaret örneğidir. Do-

layısıyla tematik ilişkide sorgulanan düşünce geleneksel kalıpların yıkılması ve özgürlüğün 

kazanılması için verilen mücadeledir. Bruegel’in İkarus efsanesi kendisinden sonra birçok 

sanatçı tarafından ele alınmış ve yorumlanmıştır. Ancak Bruegel’i diğerlerinden farklı kılan 

özellikler vardır. Bruegel, dönemindeki zulümlere ve katliamlara karşı meydan okuduğunu 

(İkarus karakterini kullanarak) izleyiciye metaforik bir anlamda vermeye çalışmıştır. Bu-

nun yanında resimde, yaşadığı dönemin tarihiyle ilgili bilgiler vererek izleyiciye geniş bir 

perspektiften yaşatmaya çalışmıştır. Perspektifin kurgusuyla birlikte her açıdan farklı bir 

ayrıntıyı ele almış ve bu durum tıpkı bir bulmaca gibi eserde gizem yaratmıştır. Bol’un 
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İkarus imgesi bir fotoğraf karesi gibi aşamalı olarak resmedilmiştir. Yukarıdan aşağı doğru 

düşen İkarus’tur. Resimdeki figürlerin şaşkınlığından ve İkarus’un ardıllarından başka resmi 

gizemli kılacak bir olay örgüsü yoktur. Dolayısıyla Bol, Bruegel’den farklı olarak İkarus’un 

düşüş anına odaklanmış ve resmin kurgusunu İkarus’a yönlendirmiştir. Chagall ise bu sa-

natçılardan tamamen farklı bir yorumlamaya ulaştığı gözlemlenmiştir. Resminde büyülü bir 

atmosferden ziyade sıradan bir anın görüntüsü ortaya çıkmıştır. Anlatılmak istenen imge 

ön plana alınmış diğerleri geri planda ayrıntıdan uzak bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.     

Sonuç olarak, Bruegel’in resim tekniği ve konusal bütünlüğü çağdaşlarından farklı olmuş-

tur. Bruegel köylü imgesine yüklediği anlamla ve resim tekniğiyle gerek çağında gerekse 

sonraki dönemlerde adından sıkça bahsedilecek bir sanatçı olmuştur. 
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Öz: Acılarını resmeden kadın olarak bilinen sanatçı Frida Kahlo, kendisinden daha iyi kimseyi 

tanımadığını ifade ederek en iyi tanıdığı yüzü sanat yapıtı haline dönüştürmüştür. Umut Ağa-

cı adlı yapıt da bu otoportrelerden birisidir. Sanatçının iç dünyasını yansıtan bu tür yapıtları 

anlamak için yapıta nasıl yaklaşılmalıdır? Sanat yapıtına nasıl yaklaşılacağı sorusu, insanın 

sanatı fark etmesiyle birlikte yaşamı boyunca sorguladığı bir sorundur. Sanatın ve dolayısıyla 

sanat yapıtının ortaya çıktığı sürecin başlangıcından günümüze kadar, çeşitli çözümleyici ve 

felsefi yaklaşımlar, farklı sanat akımlarının ve kuramlarının ortaya çıkması için yeni kapılar 

oluşturmuştur. Bu çalışmada kullanılan göstergebilim analizinin Frida Kahlo’nun Umut Ağacı 

adlı sanat yapıtındaki zengin imgeleri ve sanatçının ruh dünyasını çözümlemede doğru bir kapı 

olduğu düşünülmektedir. Başka bir deyişle, yapıtın biçim ve içerik çözümlemesi göstergebilim 

analiziyle ortaya konulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Frida Kahlo, Umut Ağacı, Göstergebilim.

Abstract: Frida Kahlo, known as the woman who paints her sorrow, stated that she knows 

no one better than herself and has turned the auto portrait of her face into artwork. The auto 

portrait known as “Tree of Hope” is one of these auto portraits. How should one approach to 

these artworks to understand the inner self of the artist? This question on how to approach an 

artwork is one that a person asks throughout a life time from the moment of discovering art. 

From the beginning of art and artworks, various analytical and philosophical approaches have 

opened doors to development of new art forms, trends and theories. The semiotic analysis of 

the artwork “Tree of Hope” by Frida Kahlo displays that, it is the right approach for understand-

ing the rich symbology and the spiritual world of the artist. In other words, the structure and 

content analysis of the artwork was revealed by semiotic analysis.

Keywords: Frida Kahlo, Tree of Hope, Semıotics.
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Giriş

Bu çalışmada amaç, estetik bir sanat yapıtı olarak Frida Kahlo’nun Umut Ağacı adlı yapıtını, 

göstergebilim çözümlemesi ışığında irdelemektir. Yapıt, A.J. Greimas’ın göstergebilimsel 

yönteminden ve Hjelmslev’in geliştirdiği kültürel göstergelerin ayrışması çizelgesinden ya-

rarlanılarak çözümlenmiştir. 

A.J. Greimas’ın, göstergebilimi tanımlarken şu ifadeyi kullandığı saptanmıştır: “Gösterge-

bilim, hem “dünyanın insan için”, hem de “insanın insan için” taşıdığı anlamı araştıran bir 

daldır” (Kıran ve Kıran, 2006, s. 317).

İnsanın düşünüş biçimi, duyuşu ve eylemleri, tüm bunları gerçekleştiren bireyin ruhsal 

yapısının nesnelleşmesine tanıklık etmesi durumunda her şey belge niteliği taşıyabilir: Me-

tinler, filmler, sanat yapıtları vb… (Meyring, 2000, s. 36). Bir belge niteliği taşıyan Umut 

Ağacı adlı yapıt, söylemsel düzlem bağlamında incelenerek; göstergeler, düzanlamlar ve 

yananlamlar olarak anlam birimciklerine ayrılarak çözümlenmiştir. Yapıt içindeki imgelerin 

arasındaki zıtlık önemli görüldüğünden, anlamsal ilişkiler düzleminde imgelerin birbirleriy-

le ilişkili karşıtanlamlılıkları irdelenmiştir. 

Umut Ağacı adlı yapıtın gösterge, gösterilen ve gönderge çözümlemesini ortaya koyma-

dan önce, yapıtın anlamlı parçalara ayrılabilmesi açısından resmin kompozisyon kurgusuna 

kısaca değinilmesi gerekmektedir. Yapıtın kompozisyon kurgusu 15. ve 16. yüzyıl klasik 

dönemlerindeki yapıtlara benzeyen bir yapıya sahiptir. Bu çağlarda yapılan resimlerde 

imgeleri bir düzlem üzerinde toplamak genel kabul gören bir ilkedir. Bu tür kompozis-

yonlarda dikkat sahnenin önüne, birbiri ardına paralel sıralanan düzlemlere çevrilidir. Bu 

resimlerde yer alan nesneler, figürler ve manzaraların bölümleri paralel düzlemler üzerine 

sıralanmıştır. Bu özellikteki paralel düzlemler, Frida Kahlo’nun Umut Ağacı adlı yapıtında 

da görülmektedir. Resmin kompozisyonunda uzam yerin altı, yeryüzü ve gökyüzü birbirine 

paralel olarak üç parçaya ayrılabilir (Görsel 1). Frida Kahlo’nun beden(ler)i resmin kompo-

zisyonunu dikey ve yatay olarak iki parçaya ayırmış ve resmin ortasında iki yönde üçgen 

kompozisyon oluşturmuştur (Görsel 2).

Gün ve gece olarak iki parçaya bölünen yapıtın merkezinde iki kadın figürünün yer aldığı 

görülmektedir. Kompozisyonun sağındaki figür kırmızı renkte bir elbise içinde, genişçe 

tahta bir sandalyeye oturtulmuştur. Figürün sağ elinde, üzeri yazılı küçük bir bayrak yer alır, 

ki bu bayrak yapıta ismini vermektedir. Bu küçük bayrağın üzerinde İspanyolca “Umudun 

ağacı sağlam durur” yazmaktadır (Görsel 3). Aynı figür sol eliyle, pembe renkte bir korse 

tutmaktadır. Soldaki figür ise, çıplak bir biçimde beyaz renkteki bir çarşafa sarmalanmıştır 

ve yatar pozisyondaki bu figürün yalnızca yaralı sırt kısmı resmedilmiştir (Görsel 4).
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Görsel 1. Frida Kahlo, 1946, Umut Ağacı / Tree of Hope. (Paralel yapı çizimi). Artnetnews. Erişim: 
02.04.2015, https://news.artnet.com/in-brief/frida-kahlo-letters-at-auction-283964.

Görsel 2. Frida Kahlo, 1946, Umut Ağacı / Tree of Hope. (İki yönlü üçgen kompozisyon).

Görsel 3. Frida Kahlo, 1946, Umut Ağacı / Tree of Hope. (Ayrıntı).

Görsel 4. Frida Kahlo, 1946, Umut Ağacı / Tree of Hope. (Ayrıntı).

“Umut Ağacı” Resminde Gösterge – Gösterilen– Gönderge

Göstergebilim, gösterge dizgelerinin bilimi anlamına gelmektedir. Gösterge kavramı, ilke 

olarak, bu bilimin temelidir (Guiraud, 1990, s. 6). Ferdinand de Saussure’e göre gösterge, 

“bir kavramla bir işitim bilgisini geliştirir” (Saussure, 1979, s. 60).

Dilde işitim imgesi, göstergenin ses yapısı, kavram ise anlamsal içeriğidir. Resimde işitim 

imgesi, biçimlerin yapısı anlamında kullanılabilir. Kendi dışında bir şeyi temsil eden ve do-

layısıyla bu temsil ettiği şeyin yerini alabilecek nitelikte olan her çeşit biçim, nesne, olgu, 

vb. dille ilgili bilimlerde genel olarak gösterge diye adlandırılır (Rifat, 2000, s. 129).
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Dilin temel işlevi, belli bir dilsel topluluğun bireyleri arasındaki bilgi alışverişini sağlamak-

tır. İki ya da ikiden çok kişi arasında gerçekleşen bir iletişim her zaman yazılı ya da sözlü 

bir dilsel dizgenin kullanımını gerektirmez. Bunun dışında insanlar başka dil-dışı iletişim 

dizgeleri de kullanır (Kıran ve Kıran, 2006, s. 53). Bu anlamda resim de bir dil-dışı iletişim 

dizgesidir.

Doğal dil ile yaratılan, geleneksel olarak, yazınsal yapıtlarda kullanılan sözbilimden yarar-

lanarak, söz bilimin oluşturucu öğeleri, değişmecelerden yola çıkarak, resimdeki anlatım 

biçimleri sınıflandırılabilir ve resim, yazınsal bir yapıt gibi okunabilir, çözümlenebilir (Kıran, 

1996, s. 105).

Saussure, biçime “gösteren”, içeriğe de “gösterilen” demiştir ve bu ikili yapısıyla tanımla-

dığı “gösterge”yi iki yüzü birbirinden ayrılamayan bir kağıda benzetmiştir. Gösterge kavra-

mının en çok tartışılan yanı gösterilen yanıdır; gösterilenin, yani kavramın, içeriğin gerçek 

dünyayla olan ilişkisi! Gösterilen, hiçbir zaman gerçek dünyadaki nesnelerin birebir kopyası 

değildir, yalnızca benzerleridir. Dünya hakkındaki duyumlarımızın, algılarımızın bir soyutla-

masıdır (Erkman, 1987, s. 45).

Günümüzde, üç temel gösterge sınıfından söz edilmektedir. Bunlar, görsel göstergeler, be-

lirtiler ve asıl göstergeler’dir. Görsel gösterge, gösteren ile gösterilen arasındaki gerçek bir 

benzerliği içerir; bir portre, portresi olduğu insanı nedensiz bir uzlaşımdan çok benzerlik 

ilişkisiyle anlatır ya da gösterir (Kıran ve Kıran, 2006, s. 57). Bu anlamda, Frida Kahlo’nun 

Umut Ağacı adlı yapıtındaki iki figür bir görüntü, yani bir ikondur.

Kıran’a göre resim, bir tek olsa, sonsuz sayıda da olsa görsel gösterge(ler)den oluşur. 
Görsel gösterge somut bir gösterenle (biçim) soyut bir gösterilenden (anlam, kavram) 
oluşur. Gösteren bir biçimlendirme, olan yazıyla, yazı olmayan biçimlerle, jestlerle, 
sesle anlatılır. Görsel gösterge ise zorunlu olarak görmeye ya da ikinci derecede, 
dokunma duyusuyla anlatılır. Görsel göstergenin somutluğundan söz edildiğinde 
malzeme (boya, tuval, çerçeve, v.b.) resimdeki betimlemeye dayanan somut nesneler 
(ağaç, köpek, ayna. v.b.) geometrik biçimler (kare, daire, pramit, v.b.) anlaşılır (Kıran, 
1996, s. 106).

Resim göstergesi ya da resimleştirme bir düştür. Görsel bir gösterge, doğası gereği dış 

dünya göstergesinin tüm özelliklerini taşımaz. Nesne ile resmi arasında sadece belli sayı-

daki algılama koşulları ortak olabilir; rengi, biçimi v.b. Algılama kültürel bir olgudur; bilgiye, 

birikime ve resim üzerinde anlaşmaya varılmış bir çizgi, bir biçim anlayışını ifade eden bir 

bilgi koduna bağlıdır (Kıran, 1994, s. 94).

Görsel gösterge, dili kullanmadan bilgi ya da iletiler aktaran basit bir araçtır. Bu gösterge-

de sanatçının izleyicisine aktarmak istediği iletiler vardır. Örneğin, resimde sedye üzerinde 

yatan figür resmi, hastalığın belirtisidir.

Yapıtı ele aldığımızda gösteren; Kahlo’nun, belli imgelerden oluşturduğu yağlıboya resmin 

tümüdür. Gösteren ile gösterilen arasında gerçek bir benzerlik olduğu önceki satırlarda 
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belirtilmişti. Bu anlamda, gösterge imgeleri; iki kadın figürü, kırmızı kadın elbisesi ve ta-

kılar, bayrak, güneş, ay, dağlar, verimsiz kuru toprak ve uçurum gibi imgeler teker teker 

insan zihninde düşünce ya da kavram uyandırır. Örneğin, resimdeki ay göstereni zihnimizde 

gerçek bir ay kavramını oluşturur ve bir gök cismi olmasının yanı sıra dünyanın uydusunun 

olduğunu düşündürür. Ya da başka bir örnek; resimdeki kadın figürleri Frida Kahlo’nun ta 

kendisidir.

Gönderge, dil-dışı gerçekliklerdir; soyuttur, somuttur, nesnedir, olaydır, olgudur, niceliktir, 

durumdur, kanıdır. Kimi zaman gerçek dünya çok sınırlı ve dar geldiğinde, gönderge kur-

gusal dünyayı da içine alır (Kıran ve Kıran, 2006, s. 63). Umut Ağacı adlı yapıta bakıldığında; 

yaşam, ölüm, acı, üzüntü, zayıflık, güç, cesaret gibi soyut ve somut göndergelerin olduğu 

görülmektedir.

Söylem Düzlemi: Göstergeler

Düzanlam, temel anlam olarak nitelenen, göstergelerin ilk önce dile getirdikleri, çeşitli 

aktarmalar dışında kalan kavramdır. Göstergeler yalnızca bir kavramı yansıtmakla kalmaz, 

zamanla yeni anlamlar kazanır; ayrıca algılayan kişinin zihninde değişik tasarımların oluş-

masına yol açtığı gibi çeşitli duyguların doğmasını sağlayan duygu değerine de sahiptir 

(Aksan, 1995, s. 78).

Bu anlamda yapıtın söylem düzlemi, A.J. Greimas’ın ve L. Hjelmslev’in kuramlarına göre 

Plastik ve Betisel Öğeler bağlamında incelenmiştir. Plastik Öğeler incelenirken Anlatımın 

Tözü ve Anlatımın Biçimi, Betisel Öğelerde ise İçeriğin Biçimi ve İçeriğin Tözü saptanmıştır. 

Resmi oluşturan göstergelerin düzanlamları ve yananlamları belirtilmiş ve karşıtlıklar or-

taya konulmuştur.

                                                                Anlatımın Tözü

                                          Anlatım  =  Anlatımın Biçimi            

        GÖSTERGE  =                                               ----------------------------

                                          İçerik  =  İçeriğin Biçimi

      İçeriğin Tözü

Plastik Öğeler:

Anlatımın Tözü: Yağlıboya, terebentin, metal, alüminyum levha panel

Bu yapıt Meksika’nın geleneksel resmi olan retablolarda kullanılan teknik ve malzemeyle 

yapılmıştır. Retablolarda resmin yapıldığı metal yüzey ve boya maddesi arasında bir katman 

oluşturmak için alüminyum levhalardan küçük paneller hazırlanırdı. Sanki fresk yapıyormuş 

gibi sanatçı yapacağı şeklin genel hatlarını kurşun kalem ya da mürekkeple çizerdi. Sonra 

sol alt köşeden başlayıp, soldan sağa ve yukarıdan aşağıya, ayrı ayrı her alanı tamamlayarak 

ilerlerdi (Herrera, 2003). Umut Ağacı yapıtının paralel düzlemler üzerine sıralanan yapısı da 

bu tekniğin uygulanmasına uygun bir yapıdadır.
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Anlatımın Biçimi: Umut Ağacı adlı yapıt 55,9 x 40,6 cm ölçülerindedir. Figüratif tarzda 

yapılmış sürrealist bir yapıttır. Resmin ölçülerinin küçük olmasının nedeni “retablo” tekni-

ğinin kullanılmasından ileri gelmektedir. Retablo tekniğiyle yapılan resimlerde olduğu gibi 

perspektif biçimsizdir (Herrera, 2003). 

Resimdeki imgelerdeki renk geçişleri yumuşaktır. Resimde kullanılan renklere bakıldığında 

sarı, kırmızı, mavi, turuncu, kahverengi, beyaz, siyah, gri, pembe renklerinin kullanıldığı 

görülür. Resim dikey olarak ikiye ayrıldığında sol tarafta sarı ve beyaz gibi açık ve aydın-

lık renklerin ağırlıkta olduğu, sağ bölümde ise koyu ve gri renklerin daha baskın olduğu 

gözlemlenmektedir. Frida, 1940 yılının ortalarında, günlüğüne düz yazıya benzer bir şiir 

yazarak renklerin kendine göre olan anlamlarını açıklamaktadır.

 Yeşil: Sıcak ve iyi ışık.
 Kırmızımsı Mor: Aztek.Tlapali
 (Azteklerin resim ve çiziminde “renk” için kullandıkları sözcük.)
 Kahverengi: Köstebek ve kurumuş yaprak rengi. Toprak.
 Sarı: Delilik, hastalık, korku. Güneşin ve sevincin bir parçası.
 Kobalt mavisi: Elektirik ve saflık. Aşk.
 Siyah: Hiçbir şey siyah değildir, gerçek anlamda hiçbir şey.
 Yaprak yeşili: Yapraklar, keder, bilim. Almanya’nın tamamı bu renk.
 Yeşilimsi sarı: Daha fazla delilik ve gizem. Tüm hayaller bu renk takım elbiseler…
 Ya da en azından iç çamaşırları giyerler.
 Koyu yeşil. Kötü haberin ve iyi işin rengi.
 Lacivert: Mesafe. Ayrıca, duyarlılık da böyle bir maviyle ifade edilebilir.
 Gülkurusu: Kan? Kim bilir! (Herrera, 2003, s. 347-348).

Betisel Öğeler:
İçeriğin Biçimi: Resmin bölümleri dikkate alınarak içeriğin biçiminde görülen göstergeler 

sıralanmıştır (Görsel 5).

Görsel 5. Frida Kahlo, 1946, Umut Ağacı / Tree of Hope. 
(Resmin bölümleri).
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1A Bölümündeki Göstergeler: Güneş,  bulut, gökyüzü, tepeler.

2A Bölümündeki Göstergeler: Ay, bulut, gökyüzü, tepeler.

1B Bölümündeki Göstergeler: Çorak toprak, yatan çıplak kadın, kanayan yara, beyaz kumaş, 

sedye. 

2B Bölümündeki Göstergeler: Çorak toprak, oturan giyinik kadın, ortopedik korse, bayrak, sedye. 

1C Bölümündeki Göstergeler: Çorak toprak, uçurum.

2C Bölümündeki Göstergeler: Çorak toprak, uçurum.

İçeriğin Tözü

Çözümlemenin bu bölümünde Umut Ağacı yapıtında belirlenen göstergelerin düz anlam-

ları ve yan anlamları saptanmış, bu yolla resmin temel izleklerine ilişkin izlenimler oluştu-

rulmaya çalışılmış ve Tablo 1’de incelenmiştir. 

Göstergeler Düzanlam Yananlam

Yatan çıplak genç 

kadın

/Canlı/+/insan/+/ye-

tiş-kin/+/vücut çıplaklığı/

/Hasta/+/bitkin/+/ölü/

Oturan giyinik genç 

kadın

/Canlı/+/insan/+/ye-

tiş-kin/+/vücut kapalılığı/

/Sağlık/+/güç/+/çekici/+/

üzüntü/

Kostüm /Cansız/+/sayılabilir/+/

giysi/

/Gelenek/+/gösteriş/

Takı /Cansız/+/parlak/ /Gelenek/+/gösteriş/

Ortopedik korse /Cansız/+/sayılabilir/+ /

giysi/

/Hasta/+/destek/+/

yardım/+/umut/

Beyaz kumaş /Cansız/+/insanyapımı/+/

örtünmeye yarar/

/Kefen/+/saydamlık/

Kanayan yara /vücuttaki derin kesik/ /Hastalık/+/acı/+/çarmıha 

geriliş/+/İsa/

Sedye /Cansız/+/araç/ /Hasta/+/yardım/

Bayrak /Cansız/ /Özgürlük/+/zafer/+/ulus/

Güneş /Cansız/+/parlak/+ /do-

ğal/+/uzak/+/sıcak/

/Aydınlık/+/umut/+/erkek/

Ay /Cansız/+/parlak/+ /do-

ğal/+/uzak/

/Kadın/

Gece /Cansız/ /Karanlık/+/umutsuzluk//+

/korku/+/son/

Gündüz /Cansız/ /Aydınlık/+/yenilik/

Çorak toprak /Cansız/+/kuru/ /Verimsiz/+/susuzluk/+/

ölüm/

Bulut /Cansız/+/doğal/+/uzak/ /Umut/+/yukarı/

Yeryüzü /Cansız/+/doğal/+/uzak/ /Karışıklık/+/aşağı/
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Gökyüzü /Cansız/+/doğal/+ /

yakın/+/açık uzam/

/Umut/+/yukarı/

Uçurum /Cansız/+/doğal/ /Korku/+/tehlike/+/ölüm/

Turuncu /Bir renk/ /Sıcak/+/gösteriş/+/

yaşam/+/canlılık/+/umut/

Kahverengi /Bir renk/ /Belirsizlik/+/sıkıntı/

Pembe /Bir renk/ /Sıcak/+/yaşam/+/kadınsı//

canlılık/+/umut/

Kırmızı /Bir renk/ /Sıcak/+/gösteriş/+/ya-

şam/+/kadınsı/+/çekici/+/

canlılık/+/umut/

Tabloda da görüldüğü gibi yapıtın düzanlamları çok ilksel ve temel düzeylerin işleyişini or-

taya koymaktadır. Resmin yananlamları ise, sanatçının yaşam öyküsüyle paralel gitmekte-

dir. Özellikle resmin bir adı olması nedeniyle, yananlamdaki anlamlandırmalar, öznel, yanlı, 

Meksika kültürüne dayalı ve sanat alıcısına (izleyiciye) göre değişen türdendir. Resimdeki 

betilerin üstanlam ve altanlamlarına bakılacak olursa; İnsan=üstanlam, kadın=altanlamdır.

insan yetişkin dişi (kadın) yatay 

düzlemde

dikey 

düzlemde

Çıplak figür + + + + -

Giyinik figür + + + - +

Yüzeysel Yapı: Sözdizimsel Anlatı ve Anlatısal Anlam

Yapıttaki figürler incelendiğinde, resimde bir öznenin var olduğu görülecektir. Kompozis-

yonun merkezinde iki figür olmasına karşın, sağdaki tek figürün yüzü izleyiciye dönüktür ve 

iletişim içindedir. Ayrıca, nesne ile doğrudan ilişki içindeki figür, yine aynı figürdür. Diğer 

arkası dönük ve çıplak olan beti, yardımcı eyleyen olarak, kompozisyondaki yerini almıştır.

Bu durumda öznenin nesnesi, bir elinde yazılı duran küçük bayrak ve ortopedik pembe 

korsedir. Daha önce de belirtildiği gibi resmin adı da öznenin elinde tuttuğu bayraktaki 

yazıdan gelir.

Eğretileme

Resim dilinde, “gibi, kadar, benzeri, sanki…” araç sözcükler kullanılmadığı için eğretileme-

den sözedilmektedir. Resimde dört tür eğretileme vardır (Kıran, 1996, s. 111-113).

Tablo 1. Umut Ağacı Adlı Resimdeki Göstergelerin Anlambirimcikleri.

Tablo 2. Resimdeki figürlerin durumları.

Anlam 
birimcikleri

Dil göstergeleri
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• Görünmeyen birleşik eğretileme

• Görünen birleşik eğretileme

• Görünen ayrışık eğretileme

• Görünmeyen ayrışık eğretileme

Kahlo’nun bu yapıtında, görünmeyen ayrışık eğretileme vardır. Resimde göstergelerden 

biri, kimi görünmeyen özellikleri yansıtır. Resmin sağ tarafındaki kadın figürü kocaman bir 

ağaç gibi dimdik, sapasağlam ve güçlü durmaktadır. Ama ortada ne ağaç vardır ne de ağa-

cın dimdik, sapasağlam durmasını sağlayan kökleri. Ancak, bu resimde (yapıtın adından da 

yola çıkarak) sağ taraftaki figürün (Frida) sağlam, güçlü bir ağaç rolü oynadığı söylenebilir.

Düzdeğişmece

Organ ile Eylem Arasındaki Bağıntı:

Resimde sağ tarafta bulunan kadın (Frida) figürünün yönü, izleyiciye dönüktür. Resim kah-

ramanının üzgün ve acı dolu ifadesi, sağ gözünden süzülen bir damla yaş, izleyiciye sanat-

çının yaşamındaki zorlu yılları düşündürür.

Bitişik Bağıntısı

Bu düzdeğişmecede, bitişik ya da birbirine çok yakın göndergeler dile getirilir. Resimdeki 

ortopedik korse, kompozisyondaki yatan ve oturan figürlerle, kısaca Frida’nın omuriliği ve 

bel kemiğiyle ilişkilidir.

Sebeple Sonucu Düşündürmek

Sebep ve sonuç ilişkisini çözebilmek için yapıta bakıldığında mantıksal bağlantıların ve 

imgelem gücünün kullanılması gerekmektedir.

Resimde ön planda uçurum görülmektedir. Uçurumun arka planında ise yatan kadın figü-

rünün omuriliğinden akan kanlar ve beyaz bir çarşaf dikkati çeker. Tahmin edilen sonuç; 

Frida’nın uçurumun eşiğine geldiği ya da başka bir değişle, ölümün ucunda olduğudur. Bu-

nunla bağlantılı olarak, beyaz çarşaf kefen olarak anlamlandırılabilinir. Frida ölecek midir? 

Yoksa, ölümün eşiğinden mi dönmüştür? Bu tahminler çoğaltılabilir. Kısacası sonuç, sanat 

alıcısının imgelem gücüne bırakılmıştır.

Sonuçla Sebebi Düşündürmek

Mantıksal yöntem önvarsayım ilişkisine bağlı olduğu için, sanat alıcısı olan kişi imgelem 

gücüyle geriye dönük öykülemeyi daha kolay yapar (Kıran, 1996, s. 116). Umut Ağacı adlı 

yapıtta, sedye üzerinde yatan Frida’nın yaralı durumu, daha sonra gerçekleşebilecek bir 

olayın sebebi olarak da nitelendirilebilir; Frida’nın geçirdiği kaza sonucu geçirdiği ameliyat, 

sedyedeki yaralı durumu ve yaşamının devam edip etmeyeceği düşünülebilir.



194 FRIDA KAHLO’NUN UMUT AĞACI ADLI YAPITI: BİR “GÖSTERGEBİLİM” ANALİZİ
DR. AYBEN KAYNAR TANIR / SANAT YAZILARI, 2015; (32): 185-197

Kapsamlayış

Resimde kapsamlayışın ne demek olduğunu anlamak için, çerçeve kavramını incelemek 

gerekmektedir. Resim teriminde çerçeve, resmin kesildiği alan (champ)dır. Çerçeve, aynı 

zamanda, betimlemenin kapladığı alandır da. Resmin kapsadığı alan genellikle çerçeve-

den taşar; izleyici, çerçevenin dışında görünmeyen, çerçevede gösterilen dünyanın devam 

ettiğini düşünür. Bu durumda, çerçeve sınırları içinde görülen somut, bir de çerçevenin dı-

şında görünmeyen, soyut, ama düşlediğimiz bir dünya bulunmaktadır. Bu durumda çerçeve 

biçimsel bir seçim alanı olarak iki alanı tanımlar; birincisi çerçeve içi alanı, ikincisi çerçeve 

dışı alan. Bu imgesel alan, “görmedeki eksiklik”tir. Bu eksiklik güçlü bir etki yaratır; çerçeve 

dışına yönelmeyi, çerçeve dışındakileri anlamayı ve resmin içiyle dışı arasında bir bağlantı 

kurulmasını sağlar. Bu durumda, her resim izleyicisi görsel verilerle, imgelem gücüyle, kül-

türel göndergeleriyle, bireysel birikimiyle ve resim dili konusundaki bilgisiyle bu çerçeve 

dışı alanı kendine göre oluşturur (Kıran, 1996, s. 118). Bu anlamda Frida’nın Umut Ağacı 

adlı yapıtına bakıldığında, parçayla bütünü anlamak ve imgelem gücüyle zenginleştirmek 

daha anlaşılır olmaktadır.

Parçayla Bütünü Anlamak:

Frida bu yapıtında, uçurum betisinin tümünü vermemiştir. Resimde uçurumun bir bölü-

mü, başlangıcı görünmektedir. Ancak, uçurumun dibi, bittiği alan veya karanlık korkutucu 

yüksekliğine dair hiçbir ipucu gösterilmemiştir. Bu yapıta bakan kişinin imgelem gücüne 

bırakılmıştır.

Çiftleme

Resim dilinde, kompozisyon düzeyinde kopma, çarpma, yırtılma gibi şaşırtıcı, beklenmedik 

öğeler kullanılarak oluşturulan sapmaya çifteleme denmektedir (Kıran, 1996, s. 120).

Resimde ayrı ayrı birçok öğe görünmektedir ve aynı anda anlamlıdır. Yapıtın kompozisyo-

nuna baktığımızda, sağ tarafta ay betisi, sol tarafta güneş betisi görülmektedir. Aynı düzlem 

üzerinde, günden geceye, geceden de güne geçiş vardır. Ayrıca, iki figürün de aynı kişiyi 

betimlediği göz önünde bulundurulacak olursa, beklenmedik bu çiftlemeleri, gün ve gece 

kavramlarıyla eş zamanda anlamlandırılabilirler. Başka bir değişle, sağ ve sol tarafta ayrı 

ayrı duruyorlarmış gibi görünen iki Frida figürü, dikkatli bakıldığında, gece ve gündüzü aynı 

zamanda yaşamaktadırlar. Çiftlemeler, kompozisyonun bütününde apaçık görünmektedir-

ler.

Derin Yapı: Karşıtanlam

Karşıt anlam resimde betilerin, biçimlerin, motiflerin, renklerin, yönlerin, konumların zıtlık 

ilişkisiyle gösterilmektedir (Kıran, 1996, s. 122). İncelenen resimde pek çok zıtlık bir ara-

dadır. Umut Ağacı adlı yapıtın derin yapısı incelendiğinde üç temel karşıtlık dikkati çeker. 
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Bunlar; renk, biçim ve anlam karşıtlıklarıdır. Ayrıntıya inildiğinde ise;

gece/gündüz  sıcak/soğuk

aydınlık/karanlık  büyük/küçük

ölüm/yaşam  çıplak/giyinik

yatay/dikey  ay/güneş 

arka/ön   yeryüzü/gökyüzü 

Görsel 6. Frida Kahlo, 1946, Umut Ağacı / Tree of Hope. (Çapraz ilişki).

Görsel 7. Frida Kahlo, 194,. Umut Ağacı / Tree of Hope. (Yatay/dikey karşıtlığı).

Resimdeki karşıtanlamlılığı açacak olursak; kompozisyonun sağ ve sol olarak ikiye ayrılması 

ile gece ve gündüz karşıtlığı yaratılmıştır. Frida’nın, yaşam-ölüm, gece-gündüz, aydınlık-ka-

ranlık, kadın-erkek gibi imgeleri çoklu anlam katmanlarının, karşıtlıklarının ve dualizmin 

sık kullanıldığı Aztek din ve kültürüne sahiptir (Milner, 1995). Resmin arka planı tamamen 

soğuk renklerden oluşmakta, bunun karşıtı olarak kompozisyonun sol tarafı, sarı ve kahve-

renginin sıcak tonlarını içermektedir. Sanatçı, bu karşıtlığı oluştururken gecenin karanlığı-

nı, günün aydınlığını da belirgin bir biçimde ortaya koyar. Figürlerdeki yatay/dikey karşıt-

lığı aynı zamanda yaşam/ölüm karşıtlığıdır (Görsel 6). Figürlerden birinin arkası izleyiciye 

dönüktür. Bu anlamda, arka/ön karşıtlığı vurgulanmaktadır. Yatan figürün çıplaklığı, oturan 

figürün giyinik olmasıyla bir karşıtlık daha oluşturmuştur. Ay ve güneş betileri, biçim olarak 

birbirleriyle karşıt olmasalar da, renk ve anlam olarak tıpkı yeryüzü ve gökyüzü gibi birbirle-

riyle karşıt anlamlıdır. Ayrıca, resimde dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise, güneş/

Frida(oturan) ile ay/Frida(yatan) arasındaki çapraz ilişkidir (Görsel 7). 
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Sonuç

Portreler doğaları gereği içe bakan resimlerdir. Portresi yapılan kişinin gerçek görünümü-

ne benzemekle kalmayıp onun kimliğini de göstermeye çalışır. Oto portrelerde genellikle 

sanatçının kişiliği, çevresi, duyguları ve ilgi alanları ile ilgili ipuçları bulunur. Frida Kah-

lo’nun yapıtlarındaki ana konu genellikle yaşamdaki ve doğadaki ikililiktir. Yaşam-ölüm, 

doğa-teknoloji, kadın-erkek, karanlık-aydınlık karşıtlığı resimlerinde sık sık kullandığı karşıt-

lıklardır. Umut Ağacı adlı yapıtında da, diğer yapıtlarında sıkça karşılaştığımız ikililik açık bir 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Resimdeki göstergelerin yan anlamları çıkartıldığında resmin 

kompozisyon kurgusunun da karşıtlıklara göre yapılandırıldığı fark edilir. Frida Kahlo’nun 

iki bedeni -yatay ve dikey- ile oluşturulan karşıt anlamlar, göstergelerle resmin karşılıklı 

iki bölümüne yerleştirilmiştir. Resmin kompozisyon kurgusunda ortaya koyulan başka bir 

karşıtlık ise beden-ruh karşıtlığıdır. Sanatçının ruhunun çektiği acıları, yapıtta yer alan her 

iki beden için karşılığını bulduğunu görmekteyiz.

Kimi zaman sanat alıcısı, resme nasıl bakılacağını veya üzerinde nasıl düşüneceğini bilemez 

ve dolayısıyla resmin içindeki gizil anlamları göremez. Bu nedenle, Frida Kahlo’nun Umut 

Ağacı adlı yapıtı, göstergebilim yöntemiyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Resim yorumlana-

rak, gizli kalmış anlamlar belirlenerek yeni bir bakış açısı amaçlanmıştır. Bu çalışma, resim 

inceleme konusuna daha derin bir bakış açısı kazandırılacağı düşüncesiyle yapılmış bir 

çözümleme denemesidir.
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Öz: Bu makalede, Kristeva’nın tanımına göre, bir metnin başka metinlerle kurduğu her tür ilişkiye 

verilen ad olan metinlerarasılık kavramının günümüz sanatındaki karşılığı araştırılmıştır. Yazarın 

özgün üslubunun ürünü olan bütünlüklü metin anlayışından, her metnin bir alıntılar mozaiği ol-

duğu savıyla ayrılan metinlerarasılık kavramına göre; bir metin, içinde farklı ögeleri barındıran, 

parçalı ve çoksesli yapıdadır. Buna göre oldukça geniş bir alanı kapsayan metinlerarasılık, tanı-

mından da anlaşılacağı gibi tarihsel olarak oldukça geriye giden bir zamana yayılmaktadır. Bu 

makalede, öncelikle bu konudaki kuramsal çalışmalara yer verilerek, metinlerarası yöntemlere 

genel bir yaklaşımda bulunulmuş, ardından yirminci yüzyıl başından günümüze kadar sanatta 

metinlerarası ilişki kurma yöntemleri ve zaman içinde geçirdiği değişimler örneklerle tartışıl-

mıştır. 

Anahtar Sözcükler: Metinlerarasılık, Postmodernizm, Sanat, Kolaj, Parçalılık, Heterojenlik, 

Çokseslilik.

Abstract: This article investigates the equivalence of the intertextuality concept, which refers to 

any kind of relation between a text and others according to Kristeva, in today’s art. The intertex-

tuality concept differs from holistic text perception, being the product of author’s unique tone, 

through its argument about the fact that each text is a mosaic of quotations. According to this 

concept, a text has fragmented and polyphonic structure including different elements. Accord-

ingly, intertextuality covering a very wide field expands through a retrospective time as it can 

be understood from its definition. This article adopts a general approach towards intertextuality 

methods by means of theoretical studies in this field and then discusses methods of intertextual-

ity and related changes in art from the beginning of twentieth century to now through examples. 
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Giriş

Portekizli yazar Fernando Pessoa’nın, 1935 yılındaki ölümünün ardından açılan sandığın-

dan yetmiş ayrı kurmaca yazarın adıyla imzalanmış binlerce sayfalık metin çıkmıştır. Bunla-

rın içinde bitmiş yapıtlar olduğu gibi bitmemiş olanlar da vardır. Bunlardan biri olan, Ber-

nardo Soares heteronimi ile imzaladığı Huzursuzluğun Kitabı’nda Pessoa şöyle demektedir: 

Bazen edebiyat çekmecelerimin her zamanki dağınıklığının arasında on yıllık, onbeş 
yıllık, hatta daha eski metinlere rastladığım oluyor. Çoğu bir yabancının eseri gibi 
geliyor, içlerinde kendimi göremiyorum. Biri onları yazmış… ve o benmişim (Pessoa, 
2006, s. 214). 

Bu sözler, bitmiş, belli bir üsluba sahip, çizgisel bir bütünlük taşıyan, tümüyle bir yazarın 

ürünü olarak görülen metin anlayışına karşı olarak öne sürülen metinlerarasılık kavramını 

benimseyen postmodern eleştirinin düşünce biçimine paralellik göstermektedir. Kubilay 

Aktulum Metinlerarası İlişkiler adlı kitabında postmodern yazın ve eleştirinin etkin isimle-

rinden olan Philippe Sollers’in şu sözlerine yer vermektedir: “Her metin, hem bir yeniden 

okunması hem de vurgulanması, yoğunlaştırılması, yer değiştirmesi ve derinliği olduğu 

çok sayıda metnin kesiştiği yerde bulunur” (Aktulum, 2000, s. 8). Buradan hareketle met-

nin, aslında çoksesli ve heterojen bir yapıda olduğu ve metinlerarasılığın yazarın tercihi 

olmaktan çok yazınsallığın bir ölçütü olduğu ileri sürülebilecektir. “Yapısökümcüler belli 

bir kesişme noktasını imleyen, durmaksızın genişleyen böylesi bir ağı metinlerarasılık diye 

adlandırırlar” (Sarup, 2004, s. 81). Modernizmin biriciklik ve homojenlik ilkesine ters olan 

bu anlayış postmodern tutumla örtüşmektedir. Roland Barthes’ın ‘yazarın ölümü’ ve her 

metnin bir yeniden yazım olduğuna ilişkin açıklamaları özgün olmanın olanaksız oluşuna 

vurgu yapmaktadır. Yazarın olmadığı yerde Derrida’nın “metnin dışında bir şey yoktur” ifa-

desinin işaret ettiği metnin kendi üstüne sonsuz bir katlanması var olacaktır. “(…) günümüz-

de metinlerarasılık yalnızca romanda değil, genelde tüm sanat alanlarında-resim, yontu, 

sinema, mimari vb.- artık var olan bir olgudur” (Aktulum, 2000, s. 10). Edebiyat dışı alanlar 

olan sözsel-olmayan sanatlar için metinlerarasılık kavramı yerine göstergelerarasılık kav-

ramını kullanmanın daha uygun olacağına ilişkin tartışmalar olmakla birlikte, bu makalede 

“göstergelerarasılığın metinlerarasılığın özel bir biçimi” olduğu düşüncesinden hareketle 

bu tartışmalara girilmeyerek, sözsel-olmayan sanatlar konusunda da metinlerarasılık kav-

ramı kullanılacaktır (Aktulum, 2011, s. 25). Ayrıca günümüz sanatı kavramsal özellikler 

taşımakta, dilsel alanla yoğun bir ilişki içinde olup disiplinlerarası yöntemle çalışmaktadır. 

Dolayısıyla bu makalede performans, yerleştirme, ilişkisel estetik, fotoğraf, video, metin 

gibi geniş bir alana yayılan çağdaş sanat pratikleri metinlerarası ilişkiler bağlamında genel 

bir değerlendirmeyle ele alınmıştır. 



201SANAT YAZILARI 32
YASEMİN TIĞIN

Kuramsal Çalışmalar

“Önemli olan okumak değil, yeniden okumaktır”
(Borges, 2007, s. 78).

“1950’lerden sonra Saussure’ün gösterge ve dilbilimsel yapılarını model alan ve insan 

kültürünü bir göstergeler sistemi olarak yeniden tanımlayan yapısalcılık, düşünce sistemin-

de radikal bir değişime işaret ettiği denli, metinlerarasılık kuramına da kaynaklık etmiştir” 

(Güçbilmez, 2005, s. 156). Bir metnin kendinden önceki metinlerden izler taşıyacağı ve on-

lardan oluşan bir parçalı yapı oluşturduğu düşüncesine dayalı olan metinlerarasılık olgusu-

nun geçmişi -kavram olarak ilk kez 1960’lı yıllarda Julia Kristeva tarafından ortaya atılmışsa 

da- tanımından da anlaşılabileceği gibi oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu konuda çalışmış 

olan kuramcılar genel olarak her metnin bir yeniden yazma işlemi olduğu konusunda aynı 

düşüncede olmalarına karşın tanımlar ve çözümleme yöntemleri açısından farklılıklar gös-

termektedirler. Rus Biçimcileri yazınsal biçimin evrimini açıklamaya yönelik olarak yaptık-

ları çalışmalarda metinlerarası ilişkilerin varlığından söz etmiş ancak kavramlaştırmamışlar-

dır. Parodi ve pastiş kavramlarını aynı anlamda kullanarak biçimsel gelişmenin bir unsuru 

olarak tanımlamışlardır. Buna göre, bir yazar parodi yoluyla kendinden önceki bir uslubu 

alaya alıp, gülünçleştirerek onun ömrünü tamamlaması amacına hizmet etmektedir. Bu 

kuramcılar tamamen biçimsel gelişme üzerine düşünen, çizgisel gelişmeye dayalı bir anla-

yıştan yola çıkmaktadırlar. Rus eleştirmen Mihail Bakhtin ise Rus biçimcilerinin, tarihsellikle 

sadece biçimin evrimi açısından ilgilenen tutumlarından tamamen ayrılarak, her yapıtın 

belli bir tarihsel ve toplumsal durum ile ilişkili olarak ortaya çıktığı görüşündedir. Bakh-

tin’in, bu düşünceleri temel alarak oluşturduğu, ötekinin sesinin duyulduğu söyleşimcilik 

(dialogism) kuramı metinlerarasılık kavramının oluşumunda etkili olmuştur (Allen, 2000, 

s. 21). “Postmodern yazın ve eleştirisinde olduğu gibi Bakhtin’in yapıtlarında da söyleşim, 

seslerin çokluğu ya da çokseslilik değişmez bir yazınsallık olgusudur” (Aktulum, 2000, s. 

25). Baktin’e göre, dialogism dilin kurucu ögesi olup, iki farklı gösterge dizgesinin ilişki-

lendirilmesi ile ortaya çıkan çift anlamlılığın tarihi antik döneme, Platon’un diyaloglarına 

kadar uzanır. Köklerini güldürürken düşündüren Karnaval geleneğinden alan bu türler, iki 

özelliği bir arada bulundurduklarından söyleşimsel özelliklere sahiptirler. Bu türlerin, çok-

sesliliği olanaklı kılan yapısı, roman türünde devam ederek Dostoyevski’nin romanlarında 

en yetkin biçimine bürünür. Karnaval geleneğinde olduğu gibi çoksesli roman da belli bir 

ideolojinin resmi görüşünü yansıtan ve ötekinin sesi üstünde egemenlik kuran destan gibi 

türlerin tersine farklı seslerin duyulmasını olanaklı kılar. Dostoyevski’nin karakterleri onun-

la tartışan, onun söylediğinin tersini söyleyen bireylerdir (Allen, 2000, s. 24-25).

Bakhtin’in düşüncelerinden yola çıkan Julia Kristeva 1969-74 yılları arasında yazdığı üç 

makale ile postmodern eleştiri alanına metinlerarasılık kavramını sokar. Aktulum tarafın-

dan Kristeva’nın 1969 tarihli Séméiotiké, recherches pour une sémanalyse başlıklı maka-

lesinden aktarıldığına göre; “Her metin bir alıntılar mozaiği gibi oluşur, her metin kendi 

içinde başka bir metnin eritilmesi ve dönüşümüdür” (Aktulum, 2000, s. 41). Dolayısıyla 
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her metin çoksesli ve çokanlamlı olacaktır. Kristeva metni bir göstergeler sistemi olarak 

tanımladığından, bir metnin ilişki kuracağı metinler konuşma dili ve gösterge sistemlerini, 

yazınsal olan ya da olmayan çalışmaları da kapsayan, sınırlarının belirlenmesi güç olacak 

geniş bir alanı kapsamaktadır (Güçbilmez, 2005, s. 161). Kristeva’ya göre “Metinlerarası 

başka metinlere ait unsurları taklit etmek ya da onları olduğu gibi yeni bir metne sokmak 

işlemi değil bir ‘yer (ya da bağlam) değiştirme’ işlemidir” (Aktulum, 2000, s. 43). Kristeva’nın 

yaklaşımı, yazar ve okurun dışarıda tutulduğu, biçimci bir anlayışa sahip oluşuyla Bakhtin’in 

söyleşimcilik kuramından ayrılır. Öğrencisi Kristeva’nın görüşlerini benimseyerek sürdüren 

Roland Barthes, bu kavramın etki alanının genişlemesinde ve postmodern metin anlayışı-

nın yerleşmesinde etkili olmuştur. 

Metinlerarasılık üzerinde çalışarak kendi kuramını oluşturma uğraşı veren Michael Riffa-

terre’in okur odaklı yaklaşımı ise Kristeva ve Barthes’tan ayrılır. Ona göre “Okur bir izden, 

dilbilgisel bir aykırılıktan yola çıkarak metnin anlamını çözer” (Aktulum, 2000, s. 68). Metin-

lerarasılık kavramınının eksiksiz bir tanımını yapmanın olanaksızlığı alanın sınırsızlığından 

kaynaklanır. Gerard Genette Palimpsestes adlı yapıtında “belli bir metni aşarak onu yazının 

bütününe açan şeye gönderen soyut ulama” (Aktulum, 2000, s. 82). metinlerarasılık yeri-

ne metinsel aşkınlık adını verir. Tanımladığı beş tip metinsel aşkınlık türü içinde yer alan 

ana-metinsellik (hypertextualité), pastiş, parodi ve alaycı dönüştürüm yöntemlerini içerir. 

Ana-metinsellik kavramını, bir B metninin daha önceki bir A metni ile kurduğu ilişki olarak 

tanımlayan Genette, bu ilişkinin niyetlenilmiş ve bilinçli olarak kurulmuş olması gerekliliği 

üstünde durmuştur (Allen, 2000, s. 108).

Metinlerarası Yöntemler

Metinlerarası ilişki kurma yöntemleri iki ya da daha fazla sayıda metin arasında ortakbirlik-

telik ilişkisi ve türev ilişkisi niteliğinde olmak üzere iki ana biçim altında toplanabilir. Yapı-

tın ve yazarın adı açıkça belirtilerek kurulan ilişkiler, açık; bir alıntı yapıldığına dair belirti 

bulunmadan kurulan ilişkiler ise kapalı olarak tanımlanır. Buna göre; alıntı ve gönderge 

açık; gizli alıntı ve anıştırma kapalı ortakbirliktelik ilişkileri; yansılama (parodi), alaycı dö-

nüştürüm, öykünme (pastiş) ise bir türev ilişkisine dayanan açık metinlerarası yöntemlerdir 

(Aktulum, 2000, s. 94). 

Bir yazardan bir bölümün kaynak belirterek ve tırnak içinde alınması alıntı iken, kaynak be-

lirtmeksizin gizlice alıntılanması ise aşırma yani gizli alıntıdır. Alıntı ve gizli alıntının yanında 

anıştırma da iki metin arasında ilişki kurmakta çok sık kullanılan bir yöntemdir. “Başka bir 

yazınsal yapıta, sanata, tarihe, kişilere vb. örtük bir gönderme” olarak tanımlanabilecek 

olan anıştırma, bir yazarın sözlerini, üslubunu açıklamaksızın olduğu gibi alan aşırmadan 

farklıdır (Aktulum, 2000, s. 110).

Bir yapıtın, örneğin bir kahramanlık destanının, üslubunu koruyarak sıradan bir konuyu an-

latmak için değiştirilmesi parodi, konu aynı kalmak koşulu ile üslubu sıradanlaştırılırsa alay-

cı dönüştürüm söz konusudur. (Aktulum, 2000, s. 118). Bu kavramlar kesin çizgilerle belir-
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lenmiş ayrımlarla tanımlanmamakta, farklı kaynaklarda farklı tanımlar kullanılabilmektedir. 

Bazen hepsi parodi olarak adlandırılmakta, bazı kaynaklarda pastiş ve parodi olarak iki ayrı 

metinlerarasılık yönteminden söz edilmektedir. Bu kaynaklarda, parodinin, referans metnin 

dönüştürülmesini amaçladığı genellikle üstünde uzlaşılan bir konu olarak görülmektedir. 

“Parodi özellikle modern sonrasında kullanıma sokulan bir strateji olarak ise konvansiyon 

haline gelmiş normları yıkmayı hedefleyen bir yazarlık tutumunun eşlikçisi olarak değer-

lendirilebilir” (Güçbilmez, 2005, s. 164). Pastiş ise üslubun yergi amacı olmaksızın taklit 

edilmesidir. Bir yazarın üslubunu taklit ederek kendi metnini yazmak suretiyle pastiş yön-

temini uygulayan yazarın, eleştiri amacı olduğu gibi övgü yapmak niyeti de olabilir. Parodi, 

genellikle gülünçleştirmek amacı güderken, pastiş, üslubun taklit edilmesini amaçlayan 

bir taklit ilişkisi olma özelliğindedir. Pastişte dönüştürme, yeni bir metin oluşturma ya da 

eleştirme hedefi yoktur.

Birçok kuramcı ve eleştirmen postmodern çağda yeniden üretim teknikleri tarafından öz-

günlüğün alt edildiğini düşünmektedir. Bu görüşte olan Fredric Jameson, Postmodernizm 

adlı kitabında bu olguyu pastiş ile ilişkilendirerek şöyle demektedir: “Bireysel öznenin kay-

bolması, bunun formel sonucu olarak kişisel üslubun giderek varlığını yitirmesi, bugün 

‘pastiche’ olarak adlandıracağımız neredeyse evrensel uygulamayı ortaya çıkartmaktadır” 

(Jameson, 1992, s. 45). Ona göre, pastiş, parodi gibi ölü bir dilde yapılan konuşma olmakla 

birlikte pastiş parodinin gizli niyetlerinden yoksundur. Jameson, mimari ve sinemadan ver-

diği örneklerle nostalji duygusunun geçmişin ölü biçemlerine öykünülerek ifade edildiği 

postmodern dünyada metinlerarası bir noktada olunduğundan söz etmektedir. “Postmo-

dern bağlamda metinlerarası kodlar ve pratiklerin gerçeklikle bağlantının yitirilmesinden 

dolayı hâkim duruma geldiği söylenebilir” (Allen, 2000, s. 183). Medya teknolojilerindeki 

gelişmeler ile gerçeğin yeniden üretim teknikleriyle üretilebildiği postmodern dünyada 

sanat yapıtının değerine ilişkin geçerli düşünceler de değişecektir. Walter Benjamin’in 

1930’larda yazdığı Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı baş-

lıklı makalesi postmodern dönemde sanat yapıtının durumuna ilişkin önemli bir referans 

noktasıdır. Benjamin’e göre, modern teknolojik gelişmeler ve yeniden üretim olanaklarının 

ortaya çıkışıyla sanat yapıtının estetik değerine ilişkin geçerli yargılar değişmekte ve sanat 

yapıtının aurası ortadan kalkmaktadır (Benjamin, 2009, s. 50).

Metinlerarası yöntemler arasında yer alan klişe-basmakalıp söz kullanımı, sık yinelendiği 

için sıradanlaşarak ortak kullanım alanına giren alıntı biçimlerdir. Klişeler bir yazarın özgün 

yaratımı olmayıp, bireysel özellikler taşımaz. Herkesin ortak malı olan klişeler daha çok 

toplumsal özellikte olup, belli bir geleneğin taşıyıcısı olarak bir değerler dizgesinin varlığı-

na ilişkindir. Bu yöntemle romantizm, gerçekçilik, sürrealizm gibi akımları belirleyen ayırt 

edici ögeler yeni yapı içinde izlerini sürdürürler. (Aktulum, 2000, s. 152).

Metinlerarasılık İmgeleri: Palempsest, Kolaj, Montaj, Brikolaj

Kolaj, montaj, brikolaj, mozaik, palempsest ve yeniden yazma işlemleri iki metin arasındaki 

ilişki kurma biçimlerini ifade etmek için kullanılmaktadır. 
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Metinlerarasılık bir alıntı işlemi gerçekleştirmektir. Sonuçta metinlerarası alışverişleri, 
metinlerarasının kafada yarattığı izlenimi nitelemek için kullanılan sözcük ne olursa 
olsun (palempsest, kolaj, montaj, brikolaj, yeniden-yazma, alıntı…) her biri metinde bir 
ayrışıklık yaratır. Ayrışıklık her metinlerarası yazının özgüllüğü olur. Çoğu zaman söz 
konusu nitelemeler tek bir metinlerarası işleme eşanlamlı olarak kullanılır (Aktulum, 
2000, s. 215).

Palempsest, ilk metnin kazınarak üstüne başka bir metin yazılması işlemidir. İki metin üs-

tüste gelmiştir ancak önceki metin ikinci metnin altında okunabilmektedir. Kolaj ise farklı 

parçaların bir bütün içinde yer alarak etkileşime sokulması işlemidir. Palempsestin de-

vamlılık, eskinin üstüne yeninin konmasını öne çıkaran yaklaşımından farklı olarak kolajda 

parçalılık vardır. Çok farklı zaman ve alanlara ait parçaların aynı yapıtta bir araya getirilmesi 

ile çizgisellik ortadan kalkarak ikili okuma yapmak olanaklı kılınmaktadır. “Açık yapıt” veya 

“çoğul yapıt” olarak adlandırılan böyle bir metinde bir yandan alıntı yapılan ilk metnin an-

lamına göre okuma yapmak olanaklı iken, öte yandan bu alıntının, yer aldığı yeni metinde 

kazandığı anlam üzerinden okuma yapılabilecektir. Brikolaj, Claude Lévi-Strauss tarafından 

Yaban Düşünce’de tanımlanmış olan bricoleur (yaptakçı) nın eylemidir (Lévi-Strauss, 2004, 

s. 42-43). Brikolör elindeki alet çantasında bulunan sınırlı malzemeyi kullanarak bir yapıt 

oluşturmak zorundadır. Brikolaj imgesi, günümüz sanatçısının daha önce yapılmış edil-

mişlerden oluşan malzeme dağarcığından başka bir olanağa sahip olmaksızın, yapıtını, var 

olanlar arasından seçeceği alıntılarla kuracağı anlamına gelmektedir. Bu durumda ortaya 

çıkan yapıt yeni olsa da özgün olmayacaktır. 

Kolaj, yirminci yüzyılın başlarında Picasso’nun keşfiyle ortaya çıkmış farklı unsurların aynı 

mekanda yan yana getirilmesi ile katmanlı bir yapı oluşturulmasını sağlayan bir tekniktir. 

Sinemadaki montaj tekniği kolajın ortaya çıkışında etkili olmuştur. Farklı alanlara ait parça-

ları bir araya getirerek oluşturulan yapıtın parçalı yapısı çoklu okuma olanağı sağlamakta, 

bu yönüyle aynı geleneğin içinden kurulan metinlerarası ilişki biçimlerinden ayrılır. “Resim 

alanında olduğu gibi yazınsal alanda, alıntı (ve metinlerarası) ile neredeyse eşanlamlı ola-

rak kullanılan kolaj da bir yapıtta, çizgisellik, bütünlük düşüncesini öne çıkaran palemp-

sest’in tersine, ayrışıklık, kopukluk izlenimi uyandırır” (Aktulum, 2000, s. 225). Başka bir me-

tinden kesilerek yapıştırılan ögenin kendi anlamı ile yeni metinde kazandığı ikinci anlam 

Bakhtin’ci söyleşimi açığa çıkararak ikili bir okuma olanağı yaratır. Picasso ve Braque’nin, 

temsil sorununa ilişkin bir çözümleme yapmak amacı ile gündelik hayatın gerçek nesne-

lerini tuval yüzeyinin düzenlenmesine yönelik olarak kullandıkları kübist kolajdan farklı 

olan dadaist kolaj, kompozisyon kaygısı gütmeksizin anlamı öne çıkarır. Heartfield’in de 

aralarında bulunduğu Alman dadacılar kolajı siyasal propaganda amacı ile kullanmışlardır. 

Montaj tekniğinin üçüncü boyutta uygulanmasına olanak veren asamblaj 1950’lerin ikinci 

yarısından sonra ilk olarak Rauschenberg tarafından kullanılmıştır. Postmodern düşüncede 

önem kazanan çizgisellik yerine parçalı metin anlayışına uyumlu bir teknik olarak montaj 

günümüz sanatında da sanatçılar tarafından güçlü bir tercih olarak kullanılmaktadır (Wald-

man, 1992, s. 11-92-93).
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1900’lerden Günümüze Sanatta Metinlerarasılık

Yirminci yüzyıldan önce resim ve heykelde başka yapıtlardan ya da sanatçılardan alıntı 

yapmak belli bir geleneğin sürdürülmesi amacına dayanıyordu. Böyle bir yaklaşımla sanat 

tarihi kendinden öncekinden beslenerek gelişim gösteren bir çizgide ilerleyen bir palem-

psest olarak okunabilecektir. On dokuzuncu yüzyıldan itibaren kişisel üslup düşüncesinin 

gelişimiyle, kendi biricik üslubuna ulaşmanın aşamaları olarak da alıntı ve kopyalama iş-

lemine başvurulmaktaydı. Müzelerin çoğalması ve basılı malzemenin yaygınlaşması farklı 

üslup ve zamanlara ait örneklere ulaşımı kolaylaştırarak, modern sanatçıların alıntılamayı 

bir kaynak olarak kullanmasının önem kazanmasında etkili olmuştur. On dokuzuncu yüzyıl 

sonu ve yirminci yüzyıl başlarında batılı sanatçılar öz-düşünümsel amaçla farklı kültürlerin 

ve zamanların sanatlarına ilgi duyarak araştırmışlardır. Manet, Monet ve Van Gogh gibi 

empresyonist sanatçılar Japon ressamlarından etkilenerek alıntı yapmışlardır. Picasso, Ma-

tisse ve çağdaşları Afrika, Okyanusya heykelciliği gibi ilkel sanatlardan kendi sanatlarında 

faydalanmışlardır. Brancusi ve Rodin geçmiş uygarlıkların heykellerini kendi üsluplarını 

oluşturuken kullanmışlardır. Tatlin köşe rölyeflerini geliştirirken köşeye yerleştirilen Rus 

ikonaları geleneğinden beslenmiştir. 

 Yirminci yüzyılla birlikte imgenin yeniden üretim tekniklerinin gelişmesi, sanat yapıtının 

çoğaltılıp, kopyalanabilmesi olanaklarının ortaya çıkışı, sanatın dış gerçekliği yansıtan bir 

ayna olduğu düşüncesinin sorgulanmasına neden olmuş, bu gelişmeler sonucunda alıntı 

ve her türden metinlerarasılık bir sanat disiplininin kendi üstünde düşünmesinin aracı ha-

line gelmiştir. Bu dönemde başka sanatçıların, ustaların yapıtlarını alıntılamak; daha çok 

kendi pratiğini geliştirmek, kendininkini onların pratikleriyle karşılaştırmak, bir araya ge-

tirmek, değer verdiği bu sanatçılara övgüsünü ve saygısını belirtmek için yapılmaktadır. 

Başka sanatçıların yapıtlarını alıntılamak kadar kendi yapıtını da bir geri dönüş ve üstün-

de düşünme amacı ile alıntılamak sanatçıların başvurduğu bir metinlerarasılık yöntemidir. 

Örneğin; Brancusi’nin farklı malzeme kullanarak yinelediği heykelleri kendi sanatı üstüne 

düşünmek, farklı olasılıkları görmek amacına hizmet eden bir öz-alıntıdır. Yine Duchamp’ın 

Valiz İçinde Kutular (1941) başlıklı çalışması da benzer niteliktedir. 

Kendi yapıtlarından alıntı yapan başka bir sanatçı olan Picasso, aynı zamanda başka sa-

natçılardan alıntılar yaparak, onlardan beslenmiş, yenilik arayışlarında bu yapıtları yeniden 

yorumlayarak dönüştürmüş ve bunu bir yöntem olarak benimsemiştir. Cézanne, Ingres, Van 

Gogh, Manet, Renoir, El Greco, Goya, Rembrandt, Courbet; Picasso’nun yapıtlarından alıntı 

yaptığı ya da yapıtlarını yeniden resmettiği sanatçılardır. Velazquez’in Las Meninas adlı 

resmini birçok defa kendi resminin konusu yapan Picasso’nun yapıtları da başka sanatçılar 

tarafından alıntılanmıştır (Görsel 1). Velazquez’den alıntı yapan sanatçılar arasında Francis 

Bacon da vardır. Velazquez’in Papa’nın Portresi adlı yapıtının çeşitlemelerini “Papa” dizisi 

adıyla, papayı acı içinde bir ölümlü olarak göstermek amacıyla yapmış, böylece Picas-

so’dan farklı bir yaklaşımla kendinden öncekini biçimsel kaygılardan başka bir nedenle 

alıntılamıştır (Görsel 2). 



206 SANATTA METİNLERARASILIK: 20. YÜZYILDAN BUGÜNE 
YASEMİN TIĞIN / SANAT YAZILARI, 2015; (32): 199-213

Görsel 1. Pablo Picasso, 1957, Las Meninas. 
Wikipedia. Erişim: 29.03.2015, http://en.wikipedia.org/wiki/File:PabloPicasso_Meninas.jpg

Görsel 2. Francis Bacon, 1953, Study After Velazquez. Wikipedia. Erişim: 29.03.2015, 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Study_after_Velazquez%27s_Portrait_of_Pope_Innocent_X.jpg
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Görsel 3. Marcel Duchamp, 1919, L.H.O.O.Q. Waldman, Diane. (1992). Collage, Assemblage and the 
Found Object. New York: Harry N. Abrams, s. 137.

Görsel 4. Kazimir Malevich, 1914, Mona Lisa’lı Kompo-
zisyon. Waldman, Diane. (1992). Collage, Assemblage 
and the Found Object. New York: Harry N. Abrams, s. 75.

Marcel Duchamp da, Leonardo da Vinci’den alıntı yaptığı 1919 tarihli L.H.O.O.O. adlı yapı-

tında daha farklı bir yaklaşım içindedir. Sanatçı, Mona Lisa’nın bir reprodüksiyonu üstüne 

sakal bıyık çizip, alaycı bir isim vererek, Leonardo’nun yapıtının parodisini yapmıştır (Görsel 

3). Duchamp, hem Bacon hem de Picasso’dan farklı bir amaçla alıntıya başvurarak, sanatın 

yerleşik değerlerini sorgulamakta, ustalık, deha, başyapıt gibi kavramları gülünçleştiren yı-

kıcı bir tavır sergilemekte, başka bir sanatçının yapıtını kendi sanat önermesini ortaya koy-

mak için parodileştirmektedir. Leonardo’nun aynı yapıtından alıntı yapan başka bir sanatçı 

olan Malevich, 1914 tarihli Mona Lisa’lı Kompozisyon (Görsel 4) adlı kolaj çalışmasında; 

geometrik soyut biçimler ile Mona Lisa’nın bir reprodüksiyonunu aynı tuval üstünde yan 

yana kullanmış, böylece kendi resim anlayışı ile Leonardo’nunkini karşı karşıya getirmiştir. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından sonra kitlesel seri üretimin ve kitle iletişim araçlarının 

yaygınlaşması, sanat yapıtının çoğaltılıp herkes tarafından kolay ulaşılır hale gelmesi, tü-

ketim ekonomisinin hâkimiyet kazanması sonucunda nesnelerin sayıca çoğalıp, estetikleş-

mesiyle birlikte farklı kaynaklardan alıntı yapmak sanatçılar tarafından öne çıkarılmıştır. 

Pop sanatçılarının farklı disiplinler ya da popüler kültür ürünlerinden yaptıkları alıntıları bir 

arada kullanması kitle kültürü ve seçkin kültür ile disiplinler arasındaki sınırların bulanık-

laşmasına neden olmuştur. Duchamp’ın sıradan nesnelere sanat statüsü tanıyan tavrının 

takipçisi olan Rauschenberg ve Jasper Johns geleneksel resim ve heykel yapma yöntemle-
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ri ile günlük yaşamın nesnelerini bir arada kullanmış, Warhol ise imgelerin tekrarına dayalı 

reklamcılık tekniklerinden ve kitle kültürünün ikonlaşmış yüzlerinden alıntılar yapmıştır. Bir 

brikolör gibi davranan bu sanatçılar farklı kaynak ve disiplinlerden ve başka sanatçıların ya-

pıtlarından alıntılar yaparak, bunları bir araya getirmekte, ellerinin altındaki malzemeyi yeni 

bir yapıt oluşturmak için kullanmaktadırlar. Cezanne’ın “Şimdi geçmişin yerini almaz, ona 

bir halka ekler” sözü alıntının doğasını ve 1960’larla birlikte görülmeye başlanan bu yak-

laşımlarla ortaya konulan yapıtların karakterini en iyi biçimde açıklamaktadır (Cezanne’den 

aktaran Aktulum, 2011, s. 71). Birbiri ile ilgisiz kaynaklardan alıntı yapan bir sanatçı olan 

Roy Lichtenstein çizgi romanların görsel dilini Cezanne, Picasso, Mondrian, Matisse gibi 

modernist sanatçılardan alıntıladığı motiflerle birlikte kullanmıştır. Aynı biçimde popüler 

kültür imgeleri ile seçkin kültür imgelerini birlikte kullanan Martial Raysse de Ingres’in ve 

başka ressamların önemli yapıtlarını reklamcılık tekniklerinde yer verilen renk ve sembol-

lerle bir arada kullanarak bu yapıtların parodisini yapmıştır. 

1980 sonrası postmodern dönemde metinlerarası ilişkiler kurmak çağdaş sanat pratikle-

rinde giderek tanımlayıcı bir özellik olma durumuna gelmiştir. Sanatçılar farklı alan ve za-

manlardan alıntıları bir arada kullanarak postmodernizmin bütünlüğü reddeden parçalılık 

anlayışı ile uyumlu bir estetik önermektedirler. Günümüz sanatında sanatçılar bilinçli bir 

tercih olarak, sadece aynı disiplinin ve geleneğin içinden değil farklı disiplinlerden alıntı-

lar yaparak metinlerarası ilişkiler kurmaktadırlar. Çağdaş sanat pratiklerinde felsefe, yazın, 

müzik, sinema, bilim, felsefe, tiyatro, fotoğraf, video gibi çok farklı ve geniş bir kaynaktan 

beslenilmektedir. Bunun yanında başka sanatçıların yapıtlarından açık ya da örtük olarak 

alıntılar yapılmakta, modern akımların biçemleri bugünün malzeme ve konuları ile birlikte 

kullanılarak resim ve heykel geleneği içinden ilişkiler kurulmakta, bu suretle yapıtın farklı 

katmanlar oluşturması sağlanmaktadır. Böylece çoğul okumalara açılan yapıt, izleyicisin-

den de bir dikkat ve birikim talep etmekte, entelektüel düzeyi yüksek bir izleyici kitlesini 

hedef almaktadır. Aynı zamanda sanatçı da entelektüel kapasitesinin genişliği oranında 

zengin bir kaynak kullanımını gerçekleştirerek, yapıtın sanatsal değerine zenginlik katabi-

lecektir. 

Postmodern sanatçılar tarafından, gerçeğin saf temsili olan fotoğraf, kurgulanmış gerçek-

lik üstüne düşünmek için ideal bir metinlerarası araç olarak görülmektedir. Fotoğrafı bu 

amaçla kullanan sanatçılardan Cindy Sherman’ın, 1977-80 arasında yaptığı İsimsiz Film 

Kareleri adlı çalışmaları ile postmodern yaklaşımın erken dönem örneklerinden olduğu 

söylenebilir. Sanatçı, 1950’lerin ikinci sınıf Amerikan filmlerinden aldığı giyim, ışık, kom-

pozisyon kodlarını kullanarak kurguladığı fotoğraf çekimlerinde ev kadını, film yıldızı gibi 

farklı kimliklere bürünmektedir. Sherman, resim, fotoğraf ve filmlerden alıntıladığı tanım-

lanabilir görsel kodları kullanarak, gösteri kültürü tarafından bu kodlar üzerinden üretilen 

yapay kimlikleri ve bu kültürün toplumsal cinsiyet rollerini belirleme gücünü göstermekte-

dir (Görsel 5). Hopkins’e göre bu örneklerde görülen, Jameson’ın sözünü ettiği bağlantısız 

gösterenler, yüzey etkisi gibi pastişe özgü niteliklerdir (Hopkins, 2000, s. 200-202). Barba-

ra Kruger de gündelik yaşamdan aldığı görüntü ve metinleri bir arada kullandığı çalışma-
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larında, fotoğrafın, gerçekliğin dolaysız aktarımı olma özelliği ile kurgulanmış gerçekliğin 

belirlenmiş kodlar ve uzlaşımlara bağlı olması arasındaki gerilimi kullanmaktadır (Allen, 

2000, s. 177). Her iki sanatçı da çeşitli kaynaklardan yaptıkları alıntıları iktidar mekanizma-

ları ve siyasi söylemleri belirleyen dizgelerin yapısökümünü yapmak için kullanmakta, Hal 

Foster’ın sözleriyle bir “gösterge manipülatörü” olarak çalışmaktadırlar. 

Bu sanatçılardan farklı bir yaklaşım içinde olan Sigmar Polke’nin, farklı tarihsel dönem-

lerden çekilip alınan imgelerin dizilimiyle oluşturduğu resimlerinde zamanlar ve mecralar 

iç içe geçmekte, yüksek kültür ve kitle kültürü imgeleri bir arada yer almaktadır. (Görsel 

6) da görülen 1982 tarihli resminde sanatçı bir yandan Max Ernst ve Goya’dan alıntılara 

yer verirken diğer yandan duvar kâğıdı gibi dekoratif ögeler kullanmakta, yanı sıra bir oda 

dekorasyonundan motiflere yer vermektedir. Birbiriyle ilişkisiz ögelerin montajlanması bi-

çiminde oluşan bu dizilimde de Jameson’ın “bağlantısız gösterenler” olarak tanımladığı 

postmoderne özgü derinlik yoksunluğu ve pastiş özellikleri görülebilmektedir. 

Farklı kaynaklardan yaptığı alıntıları kolaj tekniğine özgü yöntemlerle kurgulayan Josep-

hine Meckseper, yerleştirmelerinde tüketim nesneleri, politik semboller, marka imgeleri, 

basılı reklam malzemeleri, gazete küpürleri gibi malzemeyi bir arada mağaza vitrini for-

munda düzenleyerek kullanmaktadır. Görsel 7’de görülen yerleştirme, Karl Marx fotoğrafı, 

orak-çekiç sembolü, Boss markasına ait erkek iç çamaşırı reklamı, siyah file kadın çorapları 

gibi çok farklı alanlardan alıntılanmış ögelerin diziliminden oluşan bir kolaj çalışmasıdır. 

Sanatçı çalışmalarının amacının kapitalizmi eleştirmek olduğunu söylemektedir. Ancak 

Ranciére, kolajın heterojen nesnelerin karşılaşması olarak iki dünya arasındaki bağdaş-

mazlığı ortaya koyabileceği gibi birbirine yabancı iki dünya arasındaki görünmez bağları 

da ortaya çıkarabilir olduğu görüşündedir (Ranciére, 2012, s. 50). Ona göre Meckseper’in 

kolajları ikinci türden anlamları da doğurmakta, “…gerek terörizm, gerek tüketim, gerek 

protesto gerekse gösteri hep genel eşdeğerlik denen yasanın, meta yasasının hükmettiği 

bir sürece indirgendiğini” göstermektedir (Ranciére, 2010, s. 31). Burada bir alıntılama tek-

niği olan kolajın sağladığı çift-seslilik özelliği, Bakhtin’in sözünü ettiği iki söylem türünün 

aynı yapıda söyleşime girmesini olanaklı kılabilecektir. 

Sherrie Levine, çalışma yöntemi olarak metinlerarasılığı benimseyen bir başka sanatçı-

dır. Aralarında Duchamp’ın da bulunduğu önemli erkek sanatçıların eserlerini kopyalayan 

sanatçı orjinallik ilkesini sorgulamaktadır (Görsel 8). Her sözcük ve imgenin kiralanmış 

olduğu düşüncesinde olan sanatçı, bundan böyle özgün bir sanat yapıtı üretmenin olanak-

sız olduğu görüşündedir. Levine, bu düşüncesini şu sözlerle açıklar: “Ressamın ardından 

kopyacı, artık tutkuların, mizahın, duyguların, izlenimlerin değil, bütün bunların bir ara-

ya gelerek oluşturduğu dev ansiklopediden alıntıladıklarıyla vardır” (…) Bir resmin anlamı 

onun kökeninde değil, varacağı yerde bulunmaktadır. İzleyicinin doğumu, ressamın ölümü 

anlamına gelmek zorundadır” (Levine, 2008, s. 284). 
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Görsel 5. Cindy Sherman, 1977, Untitled Film Still No. 6. Hopkins, David. (2000). 
After Modern Art. New York: Oxford University Press, s. 201.

Görsel 6. Sigmar Polke, 1982, This is How You Sit Correctly (after Goya). Hopkins, David. (2000). 
After Modern Art. New York: Oxford University Press, s. 202.
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Görsel 7. Sherrie Levine, 1991, Fountain (after Duchamp). Contemporary Art Daily. Erişim: 29.03.2015, 
http://www.contemporaryartdaily.com/2009/06/after-image-at-paula-cooper/4-3/ 

Görsel 8. Josephine Meckseper, 2005, Shelf No. 31. Erişim: 29.03.2015,
 http://www.andrearosengallery.com/artists/josephine-meckseper/images

2000’li yıllardan itibaren bütün kısıtlamaların ortadan kalktığı, sanatçıların farklı mecra-

lardan imge, görüntü, nesne ve konularını seçmekte özgür davrandığı görülmektedir. Fel-

sefe, mimari, edebiyat, müzik gibi çok farklı alanlardan alıntılar yapan sanatçılar tarihsel 

geçmişlerinden de beslenmektedirler. Modern akımların mirasını yeniden değerlendiren 
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sanatçılar geçmişi ve bugünü kapsayan bir sentez oluşturmak düşüncesi ile hareket et-

mektedirler. Minimalizm, Gerçeküstücülük, Arte Povera, Pop Sanat gibi akımların biçim ve 

konularını alıntılayarak kendi çalışmalarında bir arada kullanmakta, formalist ve modernist 

estetiğin izleri üretimlerinde görülmektedir. Yeni ve özgün biçemler oluşturmak yerine var 

olanları kendi sözlerini söylemekte kullanan sanatçılar, bunları yeni anlam üretmenin aracı 

kılmaktadırlar. 

Sonuç

Michael Riffaterre’ye göre bir metnin başka metinlerle kuracağı ilişki onun yazınsal değe-

rini belirleyecektir. İlk kez 1960’larda Julia Kristeva tarafından Bakhtin ve Saussure’ın gö-

rüşlerine dayanarak kuramlaştırılan metinlerarasılık daha sonra Roland Barthes, J.L. Borges 

tarafından da vurgulanmış, Riffaterre ve Genette’in kuramsal çalışmalarıyla genişletilmiştir. 

Kristeva’ya göre her metin başka metinlerden alıntılar taşır ve başka metinlerin değişime 

uğramasıyla oluşur. Tırnak içine alarak yapılan açık alıntılamanın yanında örtük olarak da 

yapılan ve başka bir metne gönderme içeren metinler katmanlı ve farklı okumalara açık 

olarak okuru etkin kılmak işlevi taşımaktadırlar. Metinlerarasılık geniş bir alanı ve zamanı 

kapsamaktadır. Postmodern edebiyat, müzik, mimari, sinema ve çağdaş sanat pratiklerinde 

yaygın olarak kullanılan farklı metinlerarası ilişki kurma biçimleri vardır. Bu ilişkiler farklı 

disiplinler arasında kurulabileceği gibi aynı disiplin içinden de kurulabilmektedir. Metinle-

rarasılık anlayışına göre, bir yazarın üslubunun özelliklerini taşıyan, bütüncül metin anlayışı 

yerini içinde çok farklı ögeleri barındıran, çoksesli ve parçalı yapıdaki metin anlayışına bı-

rakmıştır. Yirminci yüzyıldan önce resim ve heykelde alıntı, belli bir geleneğin sürdürülmesi 

amacıyla yapılırken, on dokuzuncu yüzyıl sonunda kendi biricik üslubunu oluşturmak için 

başvurulan bir yöntem olmuştur. Yirminci yüzyıl başlarında kendi üstüne düşünmenin bir 

aracı olarak görülen başka sanatçılardan alıntı yapma işlemi, kolajın keşfiyle birlikte farklı 

alanlardan yapılan alıntılarla çeşitlenmiştir. 1960’lardan itibaren disiplinlerarası alışverişler 

ve popüler kültür ürünlerinden yapılan alıntılarla sınırlar ortadan kalkmaya başlamıştır. 

1980’lerden sonra çok farklı alanlardan ve kendilerinden önceki akımların mirasından 

alıntılar yaparak beslenmekte tamamen özgür davranan sanatçılar metinlerarasılığı sanat-

larında temel bir yöntem olarak benimsemişlerdir.
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Öz: Başarılı kurgu karakterlerin özellikleri incelendiğinde karakterin konuştuğu dilin de çoğu 

zaman kendine özgü ve yeni bir anlayışta oluşturulduğu görülebilir. Donmuş klişe bir dilin ak-

sine yeni, farklı bir dil aynı zamanda bilinmedik duyguları ifade edebilme gücüne sahiptir. Bu 

nedenle etkin bir kurgu karakterin konuştuğu dilin özenle tasarlanması gerekir. Gilles Deleuze, 

dilin başarılı bir kurgu karakterin yaratılmasındaki yeri ve önemini minör edebiyat yaklaşımıyla 

ortaya koyar.

Anahtar Sözcükler: Yersiz-yurtsuzlaşma, Kurgu Karakter, Dil, Minör Edebiyat, Çoğunluk Dili, 

Azınlık Dili.

Abstract: When the successful fiction characters are inspected, it can be observed that these 

cahracters often also talk a language which generally owns a special and peculair language 

which has often  a new understanding.  In opposition to a frosted, cliche language, a differ-

ent language has also the power to express unknown feelings. Therefore, the language that 

is spoken by an efficient fiction chatacters has also to be designed delicately. Deluze, points 

out the importance of the language in the creation of a successful fiction character with his 

aspect of minor literature.

Keywords: Deterritorialization, Fiction Characters, Language, Minor Literature, Majority Lan-

guage, Minority Language.
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Giriş

Edebiyatta, sinemada ya da çizgi dünyasında yaratılan kurgu karakterlerin, sosyal, kültü-

rel, fiziksel ve psikolojik özelliklerinin önemlilerinden bir tanesinin karakterin konuştuğu 

dil olduğu söylenebilir. Karakteri farklılaştırarak özgünleştirebilen dil olgusu, geçmişten 

günümüze yaratılmış önemli karakterlerin ciddiyetle çalışılmış bir yönü olarak karşımıza 

çıkar. Burada söz konusu olan dil basmakalıp, klişe veya donmuş bir dil değil yeni bir dildir.   

Farklı, bilinmedik duyguları ifade edebilecek yeniden üretilmiş bir dilin özgün bir karakter 

yaratımındaki önemi birçok çalışmada vurgulanmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden 

Deleuze ve Guattari’nin dil yaklaşımları, karakter dil ilişkisinin anlaşılması ve özgün ka-

rakterler yaratılmasında yeni ufuklar açmıştır. Bu nedenle çalışmada Deleuze’un minör 

edebiyat yaklaşımı tanıtılırken aynı zamanda kurgu karakterlerin oluşturulma sürecinde dil 

olgusunun etkileri incelenecektir.

Konuyu detaylı ele almadan önce dil ve karakter tanımlarını yapmak işlevsel olacaktır. Dilin 

tanımını A. Haluk Yüksel şu şekilde yapar; 

Toplum içinde yaşayan insan, ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile yine toplum içindeki 
insanlarla iletişim kurmak zorundadır. Bu iletişim ise simgeleştirme yolu ile gerçekleş-
tirilir. Başka bir deyişle maddi ya da manevi olgular kavramsallaştırılır. Ancak böylece 
iletişim kurmak mümkün olur. İşte bu kavramlaştırma ve kavramlaştırılan olguların 
belli bir dizge içinde dile getirilmesi ‘dil’i oluşturur. Kısacası dil, her şeyden önce 
anlamların ve kavramların taşınmasında kullanılan bir simgeler sistemi olarak nitelen-
dirilebilir (Yüksel, 1987, s. 34).

Öte yandan, dilin ya da sözün karakterlerin oluşumundaki yeri ve önemine sinema yazarı 

ve eleştirmeni Nijat Özün şu sözleriyle dikkat çeker;

Bir filmde,  kişilerin düşünce, istek duygularını belirtmek için çıkarttıkları seslerin 
hepsi sözü oluşturur. Bunlar bir konuşmadan bir söylevden, bir monologdan, bir oku-
madan başlayıp, acı ya da sevinç belirten ünlemlere dek değişir. Dolayısıyla kişilerin 
yaradılışlarını, özelliklerini, ilişkilerini, tepkilerini vermekte sözün sinemada payı bü-
yüktür. Bir kişinin söylediği söz ile bu sözü söyleyiş tarzı, kişinin kendine özgü sözcük 
dağarcığı büyük bir önem taşır; çünkü bütün bunlar o kişinin bilgisini, görgüsünü, 
deneyimini, yaradılışını, toplumsal durumunu açığa vurur (Özün, 2008, s. 146).

Özgün bir karakter aynı zamanda özgün bir dil konuşmalıdır. Basmakalıp, klişe bir dil ko-

nuşan bir hikaye kişisinin karakterden daha çok “tip” olduğu ifade edilebilir.  Karakterin 

tanımını Jale Parla, Edith Hamilton’a da atıfta bulunarak şu şekilde yapar;

Edith Hamilton, artık klasikleşmiş “The Greek Way” başlıklı çalışmasının sonunda şöyle 
yazar: “Karakter Yunanca bir sözcüktür; ama Yunanlılara ifade ettiği anlam bize ifade 
ettiği anlam değildi. Onlar için birinci anlamı bozuk para üzerine basılı işaret demekti; 
ikinci anlamı “ise kişinin, şu ya da bu davranışıyla, belirli bir olay sırasında ve kısa bir 
süreyle, onu diğerlerinden ayıran özelliğiydi.  Örneğin, Agamemnon’un karısı Klyta-
imestra, bir kraliçe olarak belirlenmiş kişiliğinden, kocasını öldürmeye karar verdiği 
zaman ayrılıyor, ama intikamını aldıktan sonra gene “kraliçeliğine” dönüp bir kraliçe 
gibi davranıyor ve yaşamını böyle sürdürebiliyordu. Dolayısıyla, Yunanlılara göre Klyta-
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imestra’nın intikamcı kişiliği bir sapmaydı. Hamilton’ın söylemeye çalıştığı şudur: Eski 
Yunan’da “karakter” sapkın bir özelliği gösteriyordu; bugün bizim anladığımız anlamda 
karakteri ifade eden sözcük ise ethikos ve ethos’tu. Bu sözcükler, Aristoteles’in Poeti-
ka’daki değinmelerinden çıkarsadığımıza göre, kişinin, konumunun kurallarına uygun 
davranmasıydı. Kısaca, kişiliği belirleyen konum ve o konumun gerektirdiği davranış 
biçimleriydi. Bundan sapmalar ise “karakter” olarak vasıflandırılıyor ve geçici bunalım-
lar sayılıyordu (Parla, 2005, s. 1). 

Parla’nın ifade ettiği “sapmaları” göstermeyen ya da bilindik, klişe özellikleri taşıyan hikaye 

kişileri yani “tipler” konuştukları dil bakımından da yeni açılım ortaya koymaz. Yeni bir dille 

ortaya çıkan özgün hikaye kişisinin, karakterin gelişim sürecine katkısı bir tip’e göre kıyas-

lanmayacak kadar büyük olmuştur. Toplum belleğinde iz bırakmış ya da dünya edebiyatına 

yön vermiş evrensel karakterlerin kendine has özgün özelliklerini topluma ulaştırırken aynı 

zamanda farklı yeni bir dil yarattıkları görülür. Deleuze, bu yeni dilin ya da yeni iletişim 

kodunun çözümlemesini Minör Edebiyat söylemiyle yapar.

Minör Edebiyat

Minör edebiyatı anlamak için öncelikle majör edebiyat kavramına kısaca değinmek faydalı 

olacaktır. Majör edebiyat ve kullandığı dil net kurallar diziniyle belirlenmiş bir anlamda 

dondurulmuş bir yapı oluşturur. Kelimelere yüklenen anlam, cümle kurguları dil bilgisi ve 

gramer gibi öğeler katı kurallarla sabitlendiğinden, yeni yaratıcı anlam ve duygu ifadeleri-

ne olanak sağlamaz. Majör yaklaşım edebiyatın birimlerinde halihazırda var olan yapı taşla-

rını korur, yeni olan yaklaşımlara direnerek genel uzlaşı zemini içerisinde varlığını korumu 

eğilimindedir. Majörlük insanın ya da tarif edilip sınırları çizilmiş ulusun temsili olmasına 

karşın, minör edebiyat kolektif yapıları önceler, geneli ya da klişe karakterleri (özneleri) 

dışlarken kimliklerin ya da azınlık yapıların kendilerini rahatlıkla ifade edebileceği yeni 

üslupların oluşmasına olanak sağlar. 

Bu verilerden hareketle majör edebiyat ve onun karakterleri (özneleri), kuralları baştan 

belli bir yere ait donmuş bir dili kullanmalarından dolayı, tarif edilmiş olanı tekrar etmek-

ten öteye geçemez. Örneğin, ‘kadın’ imgesi çocuk doğuran ve bakan, sevgi ve şefkatin 

somutlaşmış hali olarak kabul edildiğinde majör olur. Oysa minör söyleme göre kadını 

belli tariflere hapsetmek olası değildir, çünkü tek bir normda kadın tarifi olması mümkün 

ve işlevsel olmayacaktır. Kadın çok daha karmaşık bir yapıdır, kadın oluş süreklilik ve değiş-

kenlik içeren bir süreçtir bu nedenle bir tarife hapsetmek kadın imgesini majör yapacaktır. 

Kesin söylem ve genelleme yerine, çoklu yapı ve tanımlara olanak sağlayan dünya görüşü 

ile kadının artık tek bir tanımı yoktur. Minör söylemin en önemli açılımlarından bir tanesi 

dilin yaratıcı ve dönüştürücü bir süreç olarak öncelemesidir. Deleuze ve Guattari majörlük 

sorununu aşmak ve dil üzerinden edebiyatı, dolayısıyla karakteri yaratıcı bir sürece katmak 

için minör edebiyat söylemini öne sürerler. Deleuze ve Guattari yorumcusu Claire Colebro-

ok’un yorumlarıyla her iki felsefecinin minör edebiyat ve dil konusuna yaklaşımlarından 

faydalanmak yerinde olacaktır. Colebrook minör edebiyat söylemini şu şekilde açıklar;
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Deleuze’un sanatı felsefe ve bilimden ayırdığını biliyoruz. Sanat dünyayı veya konum-
lanmış özneleri temsil etme gücüne değil ama halihazırda verili olmayan duyguları 
tahayyül etme, yaratma ve çeşitlendirme gücüne sahiptir. Sözgelimi, edebiyatta bu tür 
duygular iletişim ve temsile bağlı olmayan bir dilini ses haline gelen bir dilin (kekeme 
bir dil) veya duyular dünyası (örneğin Alice Harikalar Diyarında’nın absürt dünyası) 
yaratan bir dilin güçleridir. Bu tür bir edebiyat Deleuze ve Guattari’ye göre minör 
edebiyattır ( Colebrook, 2004, s. 141).

Minör edebiyat, günlük dil içerisinde fark edilemeyen ya da ifade olanağı bulamayan duy-

guları ortaya çıkartır. Bunu yaparken yerleşik dil (majör) geleneklerini sarsar ve dönüştürür. 

Deleuze ve Guattari minör edebiyat bağlamında Kafka’nın yapıtlarına özel önem vermiştir. 

Kafka bir Çek Yahudi’sidir ve yaşadığı toplum içerisinde bir azınlığa dahil olmasından kay-

naklanan kendiliğinden politik bir duruşu vardır. Kafka ile ilgili başka önemli bir noktada 

gerçek anlamda özdeşleşeceği bir kültüre ve dile ait olmamasıdır. Çek ülkesinin Alman 

etkisinde kalan kesiminde büyümesi onu Almanca yazmaya yöneltmiştir. Yabancı bir ülke-

de yabancı bir toplumun içerisinde ve başka bir toplumun diliyle konuşup yazmak, Kafka’yı 

hem fiziki anlamda hem de edebiyatında ve dil kullanımında yersiz-yurtsuzlaştırmıştır.

Kafka Almanca yazar fakat bu bildiğimiz anlamda Alman toplumuna ait kuralları baştan 

sona belli Almanca değildir. Almancanın Çek ülkesinde yaşayan Yahudi bir azınlık tara-

fından yeniden üretilmiş ya da yeni ihtiyaçları ve duyguları da ifade edebilecek şekilde 

dönüştürülmüş halidir. Bu dil aynı zamanda kimliğin temsilinden çok kimlik yaratılmasına 

neden olur, bir Çek Yahudisi ağzıyla Almanca konuşmak bir anlamda yeni dilin yarattığı 

kimliklerin göstergesi gibidir.  Özetle minör edebiyatta dil kimliği gösteren ya da ifade 

eden bir araçtan çok kimliğin yaratılmasına neden olan bir araca dönüşür.  Colebrook, 

Deleuze’un dil tanımını ve kimlikle ilişkisini şu şekilde açıklar; “Dili konuşucuları üreten 

yaratıcı ve yeğin bir olay olarak görmek yerine, konuşucular arasındaki bir mesaj aracı ola-

rak düşünürüz. Oysa Deleuze konuşucuların, dile bağlanımların sonucu (ürünü) olduğunu 

göstermek ister” (Colebrook, 2004, s. 148). Böylece Yahudi azınlığın oluşturduğu Almanca 

üslubuyla konuşmak bir anlamda Kafka’nın karakterlerinin kimliklerini de belirler ya da 

yaratır. Almanca’nın dönüştürülmüş şekliyle yazan Kafka kendiliğinden, o ana değin ifade 

olanağı bulamayan duyguları yaratıcı bir süreç içerisinde anlatma gücüne erişmiştir. Kafka 

Almancayı kendi işine geldiği gibi eğip büker ve hatta kırar. Böylece Almanya’ya ait dili 

dönüştürerek yeni bir dile ve ifade gücüne ulaşır. Majör dil artık minördür ve dil kırıkları 

yeniden tasnif edilerek okuyucuya yeni duygu ve anlamlar üretecek şekilde öğretilir. Bu 

nedenle Deleuze, dili bir yere ait olmaktan çıkarıp yersiz-yurtsuzlaştıran Kafka’nın edebi-

yatını minör edebiyat olarak adlandırır. Colebrook, Deleleuze’un Kafka yapıtlarını minör 

edebiyat olarak değerlendirmesini şu şekilde açar;

Minör edebiyat büyük edebiyattır, ille de azınlıkların edebiyatı olması gerekmez; her 
ne kadar bu söz konusu olsa da! Kafka büyük bir yazardı, ama Çek halkının temsil tinini 
yakaladığı için değil,  standart bir “halk” kavramı olmadan yazdığı için büyük bir ya-
zardı. Kimliği olan bir varlık olarak değil, verili olmayanın, “gelenekteki bir halkın ”sesi 
olarak yazdı. Aynısı bütün büyük yazarlar için geçerlidir. Shakespeare tam da yapıtları 
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birleşik bir insan imgesi, hatta birleşik bir Shakespeare imgesi sunmadığı için “minör” 
bir yazar addedilir ( Colebrook, 2004, s. 143).

Ancak özellikle günümüzde salt edebi metinlerinden bağımsız oluşan popüler Shakspea-

re imgesinin oluşturduğu ekonomik ve kültürel meta olma hali majör bir yapı oluşturur. 

Çünkü Shakspeare imgesi, belli aşamadan sonra bir aidiyetin temsilcisi olur. Tüm bu yapay 

ve oluşturulmuş imajlardan bağımsız olarak ya da hiç bilinmeyen bir yazar olarak yapıtları 

değerlendirilirse, Shakespeare yeniden minör olacaktır. 

Görüldüğü gibi minör yapıtlar, zaman içerisinde belli kural ve tarifler içerisine alınıp don-

durulması, ya da temsilci bir yapıya dönüşmesi, kendini sürekli olarak dönüştürüp yenilen-

mesini engeller ve majör bir yapıya dönüşmesine neden olur. Bu saptamalardan hareketle 

karakterin dilinin, ifade şansı bulamayan duyguları da ifade edebilmesine olanak sağlaya-

cak şekilde yenilenip dönüştürmesi, minör bir yaklaşım olarak işlevsel olacaktır. Deleuze 

dilin yaratıcı bir sürece dönüşerek yeni anlamları ifade edebilmesini serbest dolaylı söylem 

ve mastar üzerinden gerçekleşebileceğini ileri sürer.

Dolaysız Söylem, Serbest Dolaylı Söylem ve Mastar

Dolaysız söylem, karakterlerin sözlerinin anlatıcı tarafından aynen aktarılmasıdır. “-Ettiği 

söylenir,” “-diği söylenir” gibi. Buna karşın serbest dolaylı söylemde de bir anlatıcı vardır, 

ancak konuşucu karakterin konuşma üslubunu kullanarak olayları aktarır, böylece konu-

şucunun kim olduğu belirsizleşir. Kesin öznelerin ortadan kalkmasıyla birlikte okur,  kimin 

konuştuğu hakkında net yargılara varamaz, yazar mı, karakter mi ya da kim? Anlatıcı net 

değildir, böylece süreç bir tür bulmacaya ama öğretici bir bulmacaya dönüşür.  Karakterin 

üslubuyla olayların aktarılması,  söz konusu üslubu kullanan karakter ve onun dahil olduğu 

azınlığın genel duygu ve değer yargılarının kendiliğinden tanımlanmasına ve ek bir çaba 

harcamadan ifadesine neden olur. Deleuze bu durumu serbest dolaylı söylemin dile ge-

tirdiği yeni duygu ifadelerine olanak sağlayan yaratıcı bir süreç olarak olumlar. Colebrook, 

Kafka’dan bir örnek vererek konuyu şu şekilde açıklar;

Değişim öyküsü, Gregor’un dokunaklı ölümünden sonra ailesinin bir tasviriyle son 
bulur. Burjuva ailesi ve ‘mutlu son’ üslubuyla yazılmıştır. Aşağıda aktarılan paragrafı 
anlatan ne Kafka ne de özgül bir karakterdir; basmakalıp sonuçlardan ve daima nor-
mal seyredecek bir hayattan söz edilir:

“....durumlarını iyileştirmek isterlerse, şimdiden tezi yok, hemen başka bir yere çıkma-
lıydılar. Daha ucuz ve küçük ama daha kullanışlı bir apartman dairesi kiralamalıydılar. 
Burası, Gregor’un bulunduğu bugünkü daireden de daha iyi bir yer olmalıydı. Kızları-
nın gitgide daha canlı konuştuğunu gören Bay Samsa’yla karısı hemen aynı zamanda 
fark ettiler ki, yanakları azıcık solgunlaştıran o güzellik kremine rağmen, Grete şu son 
aylarda pek çok gelişmiş, serilip serpilmişti. Şimdi her tarafı dolgun, güpgüzel bir genç 
kız olmuştu. Karı koca birden sakinleştiler. Hemen kendiliklerinden birbirlerine bak-
tılar: İkisi de Gerete’ye şöyle iyi bir koca bulmak zamanı geldiğini aynı anda düşünü 
verdiler. Son durağa geldiklerinde, Gerete hepsinden önce ayağa kalkıp da o körpe 
vücudunu şöyle bir güzel gerdiği zaman, kızlarının bu hareketinde yeni kurdukları 
hülyalarını doğrulayan, iyi niyetlerini cesaretlendiren bir şeyler sezer gibi oldular.
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‘Daha ucuz ve küçük ama daha kullanışlı’nın, ‘iyi niyetler’in ve ‘güpgüzel bir genç kız’ 
kullanımına dikkat edin: Tüm bunlar sorgulamayan orta sınıf sıradanlığının sesinin 
ifadesidir. Sanki kızın genç bedeni, ölü bir burjuva ahlakı diliyle kaplanmış gibidir” 
(Colebrook, 2004, s. 149). 

Serbest dolaylı söylemin yaratıcı bir anlatım düzlemi oluşturmasının nedeni budur. Bu yak-

laşımla birlikte, anlatıcı silinir ve anlatılan karakterin ya da toplumun tanınmasında aracıları 

ortadan kaldırılarak, doğrudan doğruya karakterin ya da topluluğun terimleriyle olaylar 

aktarılır. Böylece anlatıcı, duyguların ve olayların doğrudan okuyucuya aktarılması hat-

ta okuyucuyu hikayenin içine doğrudan katmak için bir araca dönüşür. Minör edebiyat 

yaklaşımında mastar da önemli bir yapı oluşturur. Serbest dolaylı söylem gibi mastar da 

dil ve konuşucular arasındaki ilişkiyi dönüştürür. Günlük konuşmada bir olayı ya da bir 

eylemi ifade ederken, örneğin; “ben su içiyorum” veya “ben top oynuyorum” gibi özneli 

cümle kalıpları kullanılır. Bu da son derece doğaldır, çünkü dil başkalarından alınan ya 

da öğrenilen bir olgudur. Ancak bu durum eylemi ve duyguyu bir öznenin kesin yargısına 

hapseder. Deleuze’un minör edebiyat yaklaşımıyla bu sorun öznenin kaldırılmasıyla aşılır. 

Eylem özneden bağımsız olarak “su içmek” ya da “top oynamak” şeklinde dönüşür. Böyle-

ce, -mak, -mek mastarları duygunun ve anlamın özgürleşmesini sağlar. “Su içmek” ya da 

“top oynamak” hiçbir özneyle sınırlandırılmayarak eylemin veya duygunun birçok yönde 

yaratıcı bir şekilde gelişmesinin önü açılır. Colebrook, Deleuze’un mastar yaklaşımını şu 

örneklerle açıklar;

Batı düşüncesi (ve aşkınlık mantığı) dil modelini bir önerme veya yargı olarak ön var-
sayar.  Dünyayı gözlemleyen ve daha sonra bu dünyanın belli niteliklerini sözcüklerle 
ifade eden bir özne vardır. S P’dir şeklinde bir önerme biçimi bir özne veya bir töz 
koyutlar; bu bir varlıktır. Sonradan belli niteliklere sahip olacak bir varlıktır: “Ağaç 
yeşildir.”  Ama mastar, tıpkı fiil gibi, eylem veya olay potansiyelini edimselleştirdiği 
varlığın öncesine yerleştirir. “Ağaç yeşildir”  yerine “yeşil olmak” veya “ağaç olmak” 
gibi farklı oluşları veya potansiyelleri düşünmek daha iyidir. Deleuz’e göre dilin öner-
melerden bu şekilde uzaklaşması bir anlam olayıdır. Anlam sanaldır ve cisimsel de-
ğildir; bedenlerin edimsel olarak oldukları hallerin ötesine geçen bir beden gücüdür” 
(Colebrook, 2004, s. 150).

Kelimelere anlamlarını biz yükleriz, ancak bu bir bakıma cisimleri, anlam ve duyguları tek 

bir anlam boyutuna hapsetmek anlamına gelir, böylece bu dili konuşan karakterde kısır ve 

klişe bir anlam ve duygu dünyasında gezinmek zorunda kalır. Bu sorunu aşmak yukarıda 

da ifade edildiği gibi özneden ve cisimleri sabitleştiren önermelerden kurtulmakla olur. 

Deleuze’un mastar yaklaşımı eylemi mastar halinde getirerek anlamın kendiliğinden ço-

ğullaşmasına fırsat verir.

Kaptan Cook 1770’te Avustralya’ya varmıştır. Yeni kıtanın bulunması ‘keşif’, ‘karaya çıkış’ 

veya  ‘yeni yurt bulma’ olarak isimlendirildiğinde bir anlam belirlenmesi geçekleşmiş 

olur. Bu eylem hem karaya çıkanları hem de yerlileri dönüştürme gücüne sahiptir. Ancak 

Avustralya yerlileri daha sonraları bu olayı bir ‘istila’ olarak adlandırdıklarında yeni bir an-

lamlandırma olayı gerçekleştirmiş olurlar. Dolayısıyla bir eylem bakış açılarına göre veya 
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bulunulan konuma göre birbirinden bütünüyle farklı algı ve anlam oluşturur. Böylece dil 

üzerinden kişilerin yaptığı eylemler dönüştürülür ve gerek Avustralya, gerekse yerliler bir 

varlık ve olgu olarak yok farz edilmekten kurtularak bir faktör olarak ortaya çıkar. Colebro-

ok konuyu şu şekilde açar;

Dil temsil, adlandırma veya önermelerle değil; ama insanların, yasaların ve kültürlerin 
dünyaları gibi diğer maddi dünyalarla etkileşimde bulunan anlam dünyaları yaratmay-
la ilgilidir. Mastarlar, serbest-dolaylı üslup ve yeni adlar, bizi dilin olayları ve hareket-
leri olanaklı kılma gücüne daha çok yaklaştırır (Colebrook, 2004, s. 151).

Aborjinler için ülke kavramı nesnel bir yapı değildir ve onu sadece Avustralya ismi temsil 

edemez, dolayısıyla Avustralya politik dönüşümü ülkeye yalnızca bir Aborjin ismi vermek-

le üstesinden gelinecek bir sorun değildir. Çünkü yerliler için ülke kavramı eylemenin, 

yapmak, etmek’in veya koşmak, avlanmak, resmetmek, toplanmak gibi kavramların olanak 

bulduğu yerdir. Görüldüğü gibi mastarlar dilin sadece bir isimlendirme aracı olmaktan 

çıkartarak, yapan eden veya eyleme gücü olan bir işlevselliğe dönüştürür. Deleuze dilin 

salt tasvir, temsil ve önerme olarak bir işlerlik görmesi yerine, daha çok dönüştürücü ve 

yeniden üretici gücünün önemini vurgular. Olayları ve eylemleri ters yüz eden tuhaf ve 

saçmayı duygu iletiminde bir üslup olarak üreten “Alice Harikalar Diyarında” konuyla ilgili 

yerinde bir örnektir. Deleuze’e göre Dilin anlam dönüştürücü gücü Lewis Carroll edebiya-

tında ve karakterlerinde net bir şekilde görülebilir.  Colebrook Deleuze’ün yaklaşımını şu 

şekilde açar;

Carroll olayları ve oluşları edimsel ve maddi taşıyıcılarından özgürleştirir; örneğin 
“Alice Harikalar Diyarında”da rastladığımız “kedisiz sırıtma” gibi. Saçmanın (anlam-
sızın) kullanımıyla Carroll, anlamın türeyişini de gösterir. Köpan Avı’nda “köpan” gibi 
sözcükler dünyaya iliştirdiğimiz yaftalar veya betimlemeler değildir.; zaten verili bir 
anlamları yoktur. Carroll’un edebiyatı dili yeni şekillerde birleştirerek hayali hayvanlar 
ve cisimleşmemiş olaylar yaratıyordur. Tepkisel temsilden çok etkin yaratış olarak dili 
olumlar (Colebrook, 2004, s. 151).

Yukarıda ifade edildiği gibi dilin kökeninde anlamsızlık veya uydurulmuş seslerin süreç içe-

risinde (ortaklaşarak) anlam kazanması eylemi yatar. Ancak dil, kaçınılmaz olarak kendi ku-

ral ve temsil etme sınırlarını da oluşturur ve bir anlamda klişeler yumağına dönüşerek yeni 

anlam ve duyguların ifadesinde ister istemez tutuculaşır. Bu noktada Carroll edebiyatının 

yaratıcı ve dönüştürücü işlevselliği devreye girer, ilk bakışta anlamsız ve saçma gelen olay-

lar, edimler ve kelime öbekleri, bir süre sonra kendi dilini ve anlam alış verişini mümkün kı-

lar. Alice’in tuhaf dünyayı ilk başta anlamsız ve saçma bulmasına karşın, hikayenin ilerleyen 

aşamalarında bu absürt dünyanın mekaniğini anlamaya başlamasıyla birlikte, olayların ve 

yeni duyguların çekiciliğine kendini bırakır. Bu etki benzer olarak seyirci veya okuyucuda 

da ortaya çıkar. Tuhaflık, kendi özgün dünyasını yaratır, bu yeni dünyada bilinmedik duygu-

larının tarif edilmesi ve yaşanması dil üzerinden gerçekleşir. Ayrıca dilin karakterleri yarat-

ma sürecini birçok farklı karakterde gözlemlemek mümkün hale gelir. Tuhaf dil ve dünya 

kendiliğinden tuhaf karakterleri de yaratır. Deleuze için bu tür bir edebiyat minördür. 
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Dilin Yersiz-yurtsuzlaştırılması

Deleuze’un minör edebiyat yaklaşımı içerisinde önemli kavramlardan bir tanesi de dilin 

yersiz-yurtsuzlaştırılmasıdır. Başlangıçta dil, bir öznenin veya bir ‘ben’in ürettiği anlamsız 

işaretler ve sesler olarak ortaya çıkar. Ancak topluluk içerisinde ses, kelime veya işaretler 

kendi yaratıcısından (öznesinden) bağımsızlaşarak, ortak ‘biz’in ürettiği bir anlamın göster-

gesi haline gelir. Artık işaret ya da ses kendi öz varlıklarından başka bir şeyi veya anlamı 

ifade eder hale gelmiştir. Böylece başlangıçta bir ben (özne) tarafından üretilen işaret ya 

da ses kökenlerinden kopartılarak (yersiz-yurtsuzlaştırılarak) bir topluluk içerisinde ‘biz’ ta-

rafından oluşturulan ortak (kolektif) bir anlamın veya duygunun ifadesinde kullanılır ve bu 

şekilde konuşmak mümkün hale gelir.  Dolayısıyla dilin işaretlerin ve seslerin yersiz-yurt-

suzlaşmayla oluştuğunu söylemek yerinde olacaktır. Colebrook, Deleuze’un konuya yakla-

şımını şu şekilde açıklar; 

Dil temelde yersiz yurtsuzdur, kolektiftir, kabileye aittir ve tek bir bedenden veya 
konuşucudan kopuktur. Yurtsuzlaştırma göstergeyi tek bir kökenden özgürleştirerek 
konuşmamızı mümkün kılar: böylece, iletişimde bulunabilir ve kolektif bir toplulukta 
konuşucu olabiliriz ( Colebrook, 2004, s. 158).

Yurtsuzlaştırma bir anlamda kelimelerin, seslerin veya işaretlerin anlamlarından özgürleş-

tirerek dili bir gürültü olarak duymamızı sağlar. Bu bir bakıma tek bir şeyi temsil eden 

seslerin çoğul duyguları ifade edebilmesinin önünü açarak dilin yaratıcı bir süreçle dö-

nüşmesine olanak sağlar.  Artık tekil anlatıcılar ya da kökleşmiş anlam göstergeleri haline 

dönüşmüş kelimeler yoktur, yeni anlam ve duygu dünyalarını ifade edebilecek güce ulaş-

mış taze bir dil vardır. Bu nedenle Kafka’nın hikayelerinde kesin bir anlatıcı (özne), tanıdık 

dil, ya da bir sıralı olay akışı bulamayız. Tüm olgular ve dil bulanık ve nerdeyse bağıntısız 

akar gider, ancak bir okuyucu olarak biz yine de bütünüyle yurtsuzlaşmış dil, kavram ve 

anlamlardan daha önce bilmediğimiz duyguları hissedebiliriz. Bu bir bakıma yeni bir dil 

öğrenmeye benzer, Kafka fark etmeden kendi özgün lisanını okuyucusuna öğretir. Kafka’yı 

minör ve eşiz yapan faktör budur.

Deluze ve Guattari’nin minör edebiyat yaklaşımından bir karakter yaratma noktasında çı-

karacağımız eşsiz dersler olabilir. Deleuze sanatın bir duygu yaratma işi olduğunu söyler, 

öyleyse yaratılan yeni duygunun (bir karakterde ortaya çıkacak) yeni bir dile olan gereksi-

nimini göz ardı edilmemelidir. Dilin bir iletişim aracı olmaktan çok bir karakter yaratmak 

için bir araç olduğu ön kabulünden hareketle, yaratılan karakter ne konuşuyorsa ‘o’olduğu 

unutulmamalıdır. Tiyatro, edebiyat, reel sinemanın yanı sıra çizgi dünyasında özellikle ani-

masyon filmlerinde minör yaklaşıma uygun film ve karakterler üretmek olasıdır. Tuhaf, ucu 

açık ve sürekli dönüşen bir dünya yaratmak, çizgi film dünyası içerisinde kendiliğinden 

var olan olgulardır. Çünkü çizgi filmler reel dünyayı temsil ederken, bire bir taklit etme 

yerine onu dönüştürüp yorumlayarak gerek biçimsel gerekse içerik olarak yeni sonuçlara 

ulaşırlar. Örneğin, reel insan görüntüsü ve daha birçok görsel eleman abartı, deforme, eğip 

bükme, oranların dengesini değiştirmek gibi birçok yöntem kullanılarak karikatürleştirilir 
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ve böylece insanı temsil eden insandan başkalaşmış bir biçime ulaşılır. Artık insanın gerçek 

suretinden özgürleşmiş (yurtsuzlaşmış) bir yeni karaktere ulaşılmıştır. 

Ek olarak yeni biçime bürünmüş karakterin konuştuğu dilde yeniden üretildiğinde ya da 

yeniden üretilen dilin yarattığı karakterleri çalıştığımızda, karşımıza Deleuze’un tarif ettiği 

farklılıkların öncelendiği minör dünyalar çıkması olası hale gelecektir. Bu nedenle Car-

roll’ın Alice Harikalar Dünyasında romanı birçok kez animasyon film olarak görselleştiril-

miştir. Çünkü Carroll’un tarif ettiği minör farklı dünya, esasen çizgi filmlerin tam da aradığı 

şeydir. Minör animasyon filmleri yaratma konusunda en önemli örneklerden bir tanesi, 

Japon anime ustası ve yönetmeni Hayao Miyazaki’dir. Özellikle son dönem çalışmalarında 

tuhaf, absürt olguları, gerek görsellik gerekse dil üzerinden filmlerine katabilmiştir. Sürekli 

dönüşüp değişen, belli bir donmuş imajdan kurtulmuş karakterleri yaratıcı bir anlatının 

elemanlarına dönüşür ve böylece kurguladığı minör dünyada birbiriyle ilintisiz olgular bir 

araya getirilerek bilinmedik dünyaların bilinmeyen duyguları izleyiciye tanıtılır. Örneğin, 

otobüs olarak işlev gören dev kedi veya sürekli bir metamorfoza uğrayan belirsiz karakter-

ler gibi daha birçok tuhaf buluş özellikle Japon anime dünyasında gittikçe daha fazla yer 

bulmaktadır.
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