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Sanat Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki 

kez (Mayıs ve Kasım) 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 yayımlanır.

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

lıdır. 

Yayın İlkelerine ve aşağıda belirtilen Makale Yazım Kurallarına uymayan makaleler 

değerlendirmeye alınmaz.

MAKALE YAZIM KURALLARI

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

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

kısmından sisteme üye olarak makalesini ve makalesinde yer alan görselleri siste-

me yüklemelidir. 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: 
Dr. Öğr. Üyesi 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

YAYIN İLKELERİ ve MAKALE YAZIM KURALLARI
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.

Örnek 2:   

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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Elektronik Kaynaktan alınan görseller
Görsel 2.  Sanatçının Adı Soyadı, Çalışmanın Yılı, Çalışmanın Türkçe Adı /  
                 Çalışmanın Orijinal Adı. 
                 Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl. 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. goo.gl/sqFQw
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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 10).  



viii

Örnek 9:   

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.
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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. Ağ adresi
Artun, Ali. (2014). “Sanatın Özerkliği Üzerine”. e-skop. Erişim: 20.10.2014. goo.gl/Kq9UbG

Elektronik Kaynak-Anonim Ağ Sayfası
Kaynağın Adı. Erişim: Gün Ay Yıl. Ağ adresi
Wikipedi. Erişim: 20.10.2014. goo.gl/xuNntG

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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Öz: Günümüz kentlerinde belirgin biçimde gözlemlenen nüfus artışı ve bunun getirdiği hızlı 

yapılaşma, insanı doğal çevresinin tahrip edildiği, gereksinimlerine yeterince karşılık bulamadığı, 

sınırlı bir mekânda yaşamak durumuyla karşı karşıya bırakmaktadır. Öncesinde daha iyi bir 

yaşam sürmek adına göç edilen kentler günümüzde yalnızlık duygusunun daha derinden 

hissedildiği, geleceğin belirsiz, geçmişin ise hızla silindiği mekânlara dönüşmeye başlamıştır. 

Kentlerin yıllar içerisinde geçirdiği bu dönüşümün insan yaşantısı üzerindeki yansımalarının 

önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirilebilecek olan sanatın kentle olan ilişkisi, 

üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Kent, Kültürel Bellek, Mekân, Sanat, Mimari.

Abstract: In today’s cities, the clearly observed population growth and thus the rapid 

urbanization confronts human beings with a life in a limited space where their natural 

environment has been destroyed and their needs cannot be met adequately. The cities that 

have been migrated into in order to live a better life earlier have begun to turn into places 

where loneliness is felt more deeply, the future is uncertain and the past is perished. The 

relationship of the art to the city, which can be regarded as one of the important indicators 

of the reflections of this transformation of cities in years on human experience, has been 

emphasized.

Keywords: City, Cultural Memory, Site, Art, Architecture.
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her dönem kendinden sonrakini hayal ederken, 

bir yandan da kendinden öncekini gözden geçirir ve düzeltir

(Foster, 2009, s. 254).

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de kentlerin insan yaşantısı üzerindeki etkisi tartışıl-
maya devam eden bir konudur. Bu bağlamda öncelikli olarak kent kavramının ne olduğu 
ve insanla olan bağının ortaya konması gerekmektedir. Kent, Türk Dil Kurumu Kentbilim 
Terimleri Sözlüğünde, 

“sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun, yerleşme, barınma, gidişge-
liş, çalışma, dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az kimsenin 
tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve 
küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi” (goo.gl/dvr5D2).

olarak tanımlanırken, zaman, mekân gibi koşullara bağlı olarak tanımında ya da içeriğinde 
sürekli değişimlerin yaşandığı bir kavramdır.

İnsanın yerleşik hayata geçmesinden günümüze kadar uzanan uzunca bir süreci kapsayan 
kent kavramı, sadece yaşantının sürdürüldüğü fiziki bir mekân olmanın ötesinde sosyal, 
kültürel, ekonomik, jeopolitik vb. etkenlere göre şekillenen, zamanla kendine özgü bir 
kimliğe kavuşan, aynı zamanda yaşayanların kente dair bilgi, duygu ve yaşanmışlıklarını da 
kapsayan organik bir yapı olarak değerlendirilmelidir. 

Jonathan Raban kentlerin göstergelerin ve imgelerin üretimleri ile belirlendiğini, boş alan-
ların herşeyden önce anlamdan yoksun oldukları için boş olduklarını ancak boş oldukları 
için anlamsız olmadıklarını, yaşayanların müdahaleleri ile bu boşlukların anlam kazanmaya 
başladığına vurgu yapar. Söz konusu müdahaleler sonucunda kent kimliğinin oluştuğunu 
dile getiren Raban, dolayısıyla tek bir tanımdan yola çıkarak kent kavramını açıklamanın 
mümkün olamayacağını, insanların o kente yükledikleri anlamlar ile tanımının yapılabile-
ceğini ifade eder.  

Kentli insan, birçok sosyoloğun varsaydığının aksine, hesapçı bir rasyonaliteye takmış 
biri değildi. Kent daha çok bireylerin çeşitli roller oynarken kendilerine özgü büyü-
lerini de yaptıkları bir dizi sahneye benzetilebilirdi.(…) Kent, öylesine çeşitli amaçlara 
dönük, öylesine farklı toplumsal etkileşim ağlarıyla örülmüş bir labirentti ki “bir an-
siklopedi, birbiriyle ilişkisiz, hiçbir belirleyici, rasyonel ya da ekonomik plana bağlı 
olmayan renkli bir takım maddelerin birbirlerine eklendiği deli saçması bir karalama 
defteri haline gelir.” (Harvey, 2006, s. 17).

Raban’ın büyü olarak dile getirdiği, bireyin kendi kişisel taleplerini kent üzerinde uygulama 
çabası aynı zamanda bireyin de kendini kente göre düzenlemek zorunda bıraktığı bir du-
ruma işaret ederken, diyalektik bir ilişkinin kurulması gerektiğine vurgu yapar. Eagleton bu 
ikili ilişkiyi “dünyaya yaptıklarımızın ve dünyanın bize yaptıkları arasındaki diyalektik” olarak 
ifade etmektedir (2016, s. 11).

Kentlerin sürekli dönüşüm ve yenilenme içinde değişken bir yapı olarak varlığını sürdür-
mesi, içerisinde yaşayan bireyin kendine özgü kimliğine olduğu kadar toplumun ortak de-
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ğerlerinin oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla kentlerin varoluş koşullarını irde-
lemek aynı zamanda içerisinde yaşayan toplulukların da geçmiş ve bugünkü yaşantısına 
dair bağı ortaya koyması açısından önemlidir. 

Kentlerin Varoluş Koşulları

İnsan doğayla olan ilk karşılaşmasından itibaren hayatta kalmak ve kendisi için güvenli 
bir yer bulmak adına çözümü yine doğanın kendi içerisinde aramak durumunda kalmış, 
bulduğu mağara, kovuk gibi boşlukları yaşantısını sürdürebilmek için güvenli bir alana 
dönüştürmeye çabalamıştır. Zamanla kendine ait sınırlarını belirlediği, kalıcı, özgün yaşam 
alanları oluşturmaya başlayan insan, küçük topluluklardan, birbirleri ile ilişkili, sosyal yapı-
sının örgütlendiği, gereksinimlerine göre düzenlenen bir yapıya, nihayetinde de günümüz 
kentlerine varan uzun bir süreci takip etmiştir.  

En az 500 bin, hatta belki bir milyon yıl boyunca, yani her durumda insanlık tarihinin 
büyük bölümünde insanın sabit bir yaşama ortamı olmadı. Ama yine de herhalde Eski 
Taş Çağı insanları, oradan oraya sürüklenen durup dinlenmez birer gezgin değildi. 
Gerçek anlamda göçebeliğin, hayvanların evcilleştirilmesinden, yani geniş otlaklara 
ihtiyaç duymasından önce ortaya çıkmamış olması çok muhtemeldir. Diğer primatla-
rın bir bölümü gibi ilk insanlar da sınırlı alanlarda gezinmiş, bu arada sadece nüfus 
fazlası yiyecek bulmak için başka yerlere göçmüş olabilir. Hiçbir barınağı olmayan 
insan, önce mağaralarda, sonra da ilkel aletleriyle kazdığı kovuklarda yaşamayı öğ-
renmiştir (Begel, 1996, s. 7-22).

Özellikle savaşlar, göçler, sanayi devrimi gibi sert kırılmaların yaşandığı önemli tarihsel ge-
lişmeler kent ve yaşantısı üzerinde olumlu ya da olumsuz birçok iz bırakırken, içerisinde ya-
şayanları da bu gelişmeler ışığında alanlarını yeniden düzenlemekle karşı karşıya bırakmış-
tır. Sanayi devriminin bir sonucu olarak artan iş gücü talepleri doğrultusunda köylerden, 
kasabalardan şehirlere kayan insan yaşamı ve bunun getirdiği hızlı ve düzensiz yapılaşma, 
yaşanan savaşlar neticesinde kentlerin tahrip edilmesi gibi durumlar kent yaşantısını oldu-
ğu gibi sanatsal ve kültürel yaşantıyı da derinden etkilemiştir. 

Tarihsel süreçte insanın düşünce yapısında yaşanan değişimlere paralel olarak kentlerin de 
mimari ve mekânsal yapılarında değişimler gözlenmiş, sanatsal ve kültürel simgeler de bu 
değişimin birer göstergesine dönüşmüştür. 

Kültür “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler 
ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal 
çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü” olarak tanımlanır (www.tdk.
gov.tr). Dolayısıyla kentin geçmişi ve bugünü arasındaki bağı oluşturan değerler bütünü 
de kent kültürünü oluşturmaktadır. Sanatın kültürel değerlerin oluşmasında olduğu kadar 
aktarılmasında da etkin bir rol aldığı, gerçekleştirildiği dönemin değer yargıları, toplumsal, 
sosyolojik yapı, bilimsel gelişmeler gibi birçok bilginin kuşaktan kuşağa aktarılmasına kat-
kıda bulunduğu açıktır. 
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Dolayısıyla, belirli bir tarihsel gelişime sahip olan kentlerin geçmişi ve bugünü arasındaki 
bağın sağlam bir şekilde kurabilmesinin ancak kente ait verilerin kesintisiz ve eksiksiz bir 
biçimde korunması ile mümkün olabileceği anlaşılmaktadır. Kültürel birikimin göstergeleri 
olarak görülen birçok tarihi yapı gibi anıtlar, heykeller vb. figürler de kentin geçmişine dair 
okumaların yapılabilmesinde etkin rol oynamaktadır.

Gerek mimari gerekse bir sanat yapıtının oluşmasında kültürel çevrenin etkin bir rol üst-
lendiği, hiçbir mimari ya da sanat yapıtının onu kuşatan mekândan soyutlanarak düşünü-
lemeyeceği gerçeği, mimariyi olduğu gibi sanatı da kent kültürünün önemli bir göstergesi 
haline getirmektedir. Belirli bir çevre içerisinde yetişen mimar ya da sanatçı ortaya koydu-
ğu biçim/biçimler ile dönemin kültür ve düşünce yapısına ait bilgiyi dolaylı olarak aktarır-
ken, kültürel devamlılığın sağlanmasına da katkı sağlamaktadır. 

Görsel 1. Kolezyum / Collesium. Roma, İtalya.
cbsnews1. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/yoJ6sZ

Roma’da bulunan Kolezyum, Yunanistan’daki Akropol gibi kökleri geçmişe uzanan birçok 
yapı bugün de kentin fiziki olduğu kadar kültürel dokusuna nüfus etmekte, oluşturduğu 
ruhla çevresin de gelişen yaşantıyı zenginleştirmektedir (Görsel 1). 

Bir kent, ister büyük olsun ister küçük, içindeki evlerin, anıtların, sokakların toplamın-
dan çok başka bir şeydir; tıpkı bunun gibi sadece bir ekonomi, ticaret, sanayi merkezi 
de değildir. Toplumsal ilişkilerin mekânsal izdüşümü olarak kent, dünyevi olanı kutsal 
olandan, çalışmayı eğlenceden, kamuya ait olanı özel olandan, erkekleri kadınlardan, 
aileyi ona yabancı olan her şeyden ayıran sınır çizgileri ağının kendi içinde kesiştiği, 
aynı zamanda da onun yapısını oluşturduğu bir mekân görünümüyle karşımıza çıkar 
(Braudel, 2015, s.120).

Kentlerin oluşmasında önemli bir yere sahip olan düşünce ve inanç sistemleri, sosyo-kültü-
rel yaşam, coğrafi konum gibi sanat da kentlerin kendilerine özgü kimliklerini oluşturması 
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açısından önemlidir. Bu bağlamda mekân, zaman, bellek gibi kavramlar kent kültürünün 
yanı sıra sanatsal üretimlerin de temelini oluşturmaktadır. Elbette kent denildiğinde akla 
gelen öncelikli kavramlardan biri olarak mekân, sürekli değişen ve dönüşen organik yapı-
sıyla sanatsal olanın temsilinde de üzerinde durulması gereken bir kavram olarak değer-
lendirilmelidir. Lefebvre’in de belirttiği üzere mekân, zihinsel olanla kültürel olanı, toplum-
salla tarihselliği birbirine bağlamaktadır (2016, s. 25). 

Mekân kavramı daha çok mimari disipline ait bir kavram olarak düşünülürken, fizik, sos-
yoloji, felsefe gibi farklı disiplinlerin de üzerinde tartışmaya devam ettiği çok yönlü bir 
kavramdır. Sanat tarihsel süreçte de her dönem ele alınan mekân, kentsel değerlerin oluş-
ması, kent belleğinin korunması ve gelişmesi, içerisinde yaşayanların çevre ile sıkı bağlar 
kurabilmesini sağlayan katalizör görevini de üstlenmektedir. Sadece müze, galeri, konser 
salonu gibi sınırlı mekânlarda yürütülen sanatsal faaliyetlerin, kent kültürünün gelişmesin-
de, toplum ve sanatı tam olarak bir araya getiremeyeceğini, halkın sürekli dolaşımda bu-
lunduğu aynı zamanda sanatın da içerisinden beslendiği sokaklara, caddelere, meydanlara, 
gündelik yaşantının içerisine karışması gerektiğini de ortaya koymaktadır. 

Kentin fiziki olduğu kadar tarihi ve kültürel birikimini de günümüze taşıyan yapılar,  top-
lumun manevi değerlerinin yaşaması, unutulmaması için dikilen anıtlar, meydanlar, açık 
alan heykelleri gibi birçok öğe hızlı değişim ve dönüşümler karşısında yaşadığı çevreye 
yabancılaşmaya başlayan insanı bir nebze de olsa bu duygusundan uzak tutmaya çalış-
maktadır. Kentlerin yaşantının hızlı sürdüğü yerler olması, içerisinde yaşayan bireyleri de 
hızlı bir şekilde değişim ve dönüşümlere adapte olmak durumunda bırakmakta, bireyin 
çevresiyle arasındaki bağının güçlenmesi, etrafında olup bitenleri daha iyi gözlemlemesi, 
yaşadığı mekânla iletişim kurabilmesi açısından kente estetik-plastik değer katan, toplu-
mun tüm bireylerine açık alanlarda gerçekleştirilen sanatsal uygulamalar önemli bir yer 
teşkil etmektedir. 

Tarih boyunca kimi toplumlar geçmişi ve bugünü arasındaki bağın kurulmasını sağlayan 
kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarma da sanatın güçlü ve dinamik yapısından fayda-
lanmayı başarabilmişlerdir. Sanatçılar içerisinde yaşadığı toplumun gelenek, görenek, dil, 
inanç sistemleri ve dünya görüşünü gelecek kuşaklara aktaran, kültürler değerlerin taşıyı-
cısı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

İlk anıtlar, dikili taşlar, açık araziye insanın kalıcı damgasını vurması idi. Doğal çevre 
içinde insan izi, “burada ben de varım” demesi. Sanat çevresinin gelişmesi ise, insa-
nın biçimleyici yaratıcılığına sınır tanımaması demek olmuştur. (…) Yüzyıllar boyunca 
çevre yaratılmasında sanatçılar, mimar, ressam, yontucular görev almış, bu çevrelerde 
plastik sanatlar çağlar boyu ayrılmaz bir bütün olmuştur. Sanatçı toplumun yaşam gö-
rüşünün, evrene karşı tutumunun sözcüsü, yorumlayıcısı görevini sürdürmüştür (Ögel,  
1977, s. 1).

Kent içerisinde yer alan mimari ve sanatsal uygulamalar, döneminin genel yaşantısına 
dair birer gösterge olmanın yanı sıra bireylerin entelektüel birikimine, refah seviyesinden 
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çevresine karşı farkındalığının artmasına kadar önemli katkılar sağlamaktadır. Kentin belirli 
mekânlarında konumlanan yapılar, meydanlar, anıtlar, heykeller sayesinde bu alanlar in-
sanların ziyaret ettiği, toplandığı, eylemler gerçekleştirdiği ortak kültürel, tarihi ve benzer 
değerlerini oluşturduğu mekânlara dönüşmektedir. 1889 yılında Fransız Devriminin 100. 
yılı şerefine gerçekleştirilen Dünya Fuarı için inşa edilen Paris’teki Eyfel Kulesi, günümüzde 
de insanların ziyaret ettiği, toplandığı, sanatsal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirildiği 
kentin önemli noktalarından biridir (Görsel 2, 3). 

Görsel 2. 1889, Eyfel Kulesi Dünya Fuarı / Eiffel Tower World’s Fair. 
Livejournal. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/ThwEze

Görsel 3. 2018, Eyfel Kulesi / Eiffel Tower.
Getyourguide. Erişim: 24.02.2018. https://goo.gl/mv37UH
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Görsel 4. 1971-77, Pompidou Merkezi / Center Pompidou. 
Raredelights. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/Ak7Hnv

Yaşayanlarının kent ile kurduğu bağın önemli parçalarından birini oluşturan Eyfel Kulesi 
geçmişi ve bugünü aynı mekânsal düzlemde buluştururken, dönemlere göre değişen top-
lumsal yapıları da ortaya koyan bağdaştırıcılardan biri olması açısından önemlidir.

Özellikle 20. yüzyıldan itibaren sanayi ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerle birlikte 
yaşama katılan yeni malzeme ve teknik olanaklar sanatta olduğu kadar mimaride de daha 
özgün ve yenilikçi fikirlerin ortaya koyulabilmesinin önünü açmıştır. Mimarinin uzunca bir 
süre üzerinde hem fikir olduğu işlevsellik, konfor gibi temel parametrelerle oluşturulan 
yapıların yerini, artık çağın yeni malzeme ve gerçekliğine göre şekillenmeye başlayan ta-
sarımlar almaktadır. Mimarinin bir dönem takip ettiği Louis Henry Sullivan’ın “biçim işlevi 
takip eder” söylemi hızla etkisini kaybederken, mimari de çağının gerçekliğini ortaya koy-
ması beklenen yeni biçim ve estetik anlayışa doğru everilmeye başlar. 

Pompidou Merkezi bir modern sanatlar müzesi kimliğine sahip olmasının yanı sıra döne-
minin gerek zaman-mekân bağlamında gerekse düşünsel, kültürel ve yapısal değişimini 
yansıtan önemli bir semboldür. Richard Rogers ve Renzo Piano tarafından tasarlanan yapı 
Paris’in İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirdiği en önemli mimari projelerden biri-
dir. Yapı çağdaş mimarlık için yenilikçi bir bakış açısının ortaya konduğu, çevresindeki tarihi 
kent dokusuyla olan uyumsuzluğu ve kullanılan malzemelerin farklılığı ile öne çıkar (Görsel 
4). Rogers binayı “halk merkezi, sokak üniversitesi”, güncel, halkla iç içe geçen, yaşantının 
içine nüfus edebildiği dinamik bir yapı olarak tanımlar (Foster, 2013, s. 479).
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Farklı tasarımı ile ön plana çıkan bir başka yapı da Bilbao’daki Guggenheim Müzesidir. Hey-
kelsi mimarinin2 önemli bir örneğini olan bu bina gerçekleştirildiği alanda dev boyutlarda 
tasarlanmış bir heykel gibi yer alırken, özgün biçimiyle kentin kültürel üretim ve kimliğini 
olduğu kadar gelecek hakkındaki vizyonunu yansıtan bir ayna görevini de üstlenir (Görsel 
5).  

2 Blob Mimari 

Görsel 5. Guggenheim Müzesi, Bilbao / Guggenheim Museum.
Guggenheim. Erişim: https://goo.gl/wQe6Zf

Mimari ve sanat birbirinden bağımsız iki farklı disiplin gibi görülseler de form, ışık, kütle, 
boşluk-doluluk gibi ortak kavramlarıyla birbirlerinin destekleyicisi, tamamlayıcısı olmuşlar-
dır. Her iki disiplinde birbirlerine yaklaştıkça daha çok birbirinin içine geçmeye, gerçek-
leştirilen uygulamalar bir süre sonra mimari bir yapımı yoksa heykel mi olduklarına dair 
tanımlamanın yapılmasını güçleştirmektedir. Guggenheim’ın böyle bir nokta da bir heykel 
mi yoksa mimari bir yapı olarak mı değerlendirilmesi gerektiği güçleşmektedir.  Benzer bir 
durum kentin belirli noktalarında yer alan binalarına sanatçıların müdahaleleri sonrasında 
gerçekleşmektedir. Bu binalar öncesinde farklı amaçlar için inşa edilmiş olmasına karşın 
üzerlerinde yapılan müdahaleler neticesinde birer sanat eserine niteliği kazanmaktadır.

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Richard Serra, Gordon Matta Clark, Rachel Whiteread, 
Richard Wilson gibi birçok sanatçı çalışmalarını kent içerisinde yer alan binalar üzerinden 
hareketle oluşturmaya başlamış, onları çalışmalarının birer malzemesine dönüştürmüşler-
dir (Görsel 6).

Sanat tarihsel süreçte uzunca bir dönem sanatın temel konusunu oluşturan doğa betimle-
mesi günümüze yaklaşıldığında yerini birçok sanatçı için üretimlerinin kaynağını oluşturan 
kent olgusuna bırakmıştır. Kent yaşantısı ve beraberinde getirdiği hızlı değişim ve dönü-
şümleri çalışmalarının konusu haline getiren kimi sanatçılar yeni üretimlerinin izini bizzat 
yaşantının içerisinde sürmeye, aynı zamanda kent mekânlarını da (meydanlar, bina yüzey-
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Görsel 6. Richard Wilson, 2007, Yeri Üzerinde Döndürme / Turning the Place Over.
Static. Erişim: 24.02.2018. https://goo.gl/JtfYi4

Görsel 7. Richard Serra, 1981, Eğilmiş Yay / Tilted Arc.
Thewhitereview. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/9njWaT

leri, parklar vb.) deneysel atölyelerine dönüştürmeye başlamıştır. Böylece sanatın sadece 
galeri ve müze gibi sınırlı mekânlarda görülebilecek bir şey olmadığı, kamusal alanlarda da 
izleyicisiyle buluşabileceği vurgulanmaktadır. 

Richard Serra’nın “Eğilmiş Yay” (Titled Arc) isimli çalışması da gerçekleştirildiği mekânın 
özellikle seçilmesi açısından yerine özgü (site-specific) bir uygulamadır. Bu çalışmasında 
Serra, New York Federal Plaza önündeki meydanı büyük bir çelik plakayla bölerek kulla-
nıcının rutin hareket düzenini bozarken aynı zamanda uzam, ölçek, uyum gibi bağlamlar 
üzerinden değişen çevresiyle olan ilişkisini, heykelin salt fiziksel varlığının dışında onu 
deneyimleyenin zihinsel alanını da yeniden sorguladığı bir yapıya dönüştürür (Görsel 7). 
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Kentli insanın yaşadığı çevreyle olan ilişkisine vurgu yapan Rachel Whiteread’ın “Ev” adlı 
çalışması da bir dönemin tarihi ve kültürel yaşantısına tanıklık eden mimari bir yapının hızlı 
kentleşme ve yanlış koruma politikaları yüzünden tahrip edilmesini eleştirdiği tavrın bir 
göstergesidir (Görsel 8). 

“Ev” bulunduğu kentin kimliğini oluşturan göstergelerden biri olarak varlık/yokluk, boşluk/
doluluk, iç/dış, temsiliyet gibi kavramlar üzerinden yeniden ele alınır. Söz konusu mimari 
yapı Whiteread’in müdahalesiyle tekrar kent yaşamına katılırken, yeni biçimiyle barınma, 
korunma, içerisinde yaşantının sürdürüldüğü fiziki bir yapı olmanın dışına çıkarken yeni 
anlatımıyla farklı sorgulamaların yapılmasının da önünü açar.  

Görsel 8. Rachel Whiteread, 1993, Ev / House.
I.vimeocdn. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/4JtGfZ

Ev düşlemi barındırır, düş kuranı korur; ev, huzur içinde düş kurmamızı sağlar (…) Geç-
miş, bugün ve gelecek, eve farklı dinamizmler kazandırır; çoğu zaman iç içe giren, 
kimi zaman birbirlerine ters düşen, kimi zaman da birbirlerini uyaran dinamizmler. Ev, 
insan yaşamında, olabilecekleri savuşturur, süreklilik yönünde verdiği öğütleri çoğal-
tır. Ev olmasa, insan dağılmış bir varlık olurdu. Ev, insanı gökten inen fırtınalara karşı 
olduğu gibi, yaşamda karşılaştığı fırtınalara karşı da ayakta tutar. Ev hem beden, hem 
de ruhtur (Bachelard, 2008, s. 41).

Whiteread’in müdahale biçimi evin “içerisinde yaşamın sürdürüldüğü bir örtü” olarak ta-
nımlanabileceğimiz genel geçer tanımını alt üst ederken, onu belleğe, yaşanmışlıklara, 
anılara kadar uzanan metafiziksel bir yapıya dönüştürür. 

Günümüzde müzelerde izlemeye alıştığımız birçok önemli sanatçının çalışmalarını bugün 
kentlerin bazı noktalarında görebilmek mümkün hale gelmiştir. Kimi zaman kalıcı kimi za-
mansa belirli bir süreliğine sergilenen bu çalışmalar toplumsal yaşantıyı zenginleştirmekte, 
sanat ve izleyiciyi ortak mekânında bir araya getirmektedir (Görsel 9, 10).
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Görsel 9. Anish Kapoor, 2006, Bulut Kapısı /Cloud Gate. 
Artnet. 24.02.2018. Erişim: https://goo.gl/UGdFfc              

Görsel 10. Jeff Koons, 1992, Yavru Köpek / Puppy.
Artlog. 24.02.2018. Erişim: https://goo.gl/qfQ7yn

Her çağın gerçekliğine göre değişen sanatın eylem mekânı, bugün daha fazla izleyiciye 
ulaşmanın hedeflendiği galeri ve müze dışındaki alternatif mekânlarda gelip geçici et-
kinlikler şeklinde de gerçekleşebilmektedir. İzleyiciyle hızlı ve kolay yoldan buluşmanın 
sağlanabildiği bu mekânlarda gerçekleştirilen faaliyetler aracılığıyla insan-mekân diyalek-
tiği daha etkili bir biçimde sağlanabilmektedir. Bugün dünyanın birçok şehrinde düzenli 
olarak gerçekleştirilen sanatsal faaliyetler kentlerin görünürlüğü olduğu kadar, içerisinde 
yaşayan bireylerin kentle arasındaki bağını da kuvvetlendirmektedir. Günümüzde Venedik, 
Sao Paulo, Sidney gibi kentler tarihsel birikimlerinin yanı sıra gerçekleştirdikleri sanatsal 
etkinliklerle adlarını duyurur hale gelmiştir. Kentin mekânları sanatçının eylem mekânla-
rına dönüşmeye, dolayısıyla güncel yaşantının içine daha etkili bir biçimde nüfus etmeye 
başlamıştır. 
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Kültürel farklılıkların yaşamın zenginliği olduğuna vurgu yapan sayısız örnekten biri olan 
Han Sungpil’in “Harmony in Havana” isimli çalışması da yaşadığı kente özgü mimari bir 
yapının birebir boyuttaki görselini farklı bir kentin kamusal mekânına taşıyarak izleyiciye 
günlük hayatın akışı içerisinde farklı bir mimari üslubu beraberinde de kültürü deneyimle-
menin önünü açar. Müdahale biçimi olarak sanatçıların başvurduğu ‘yerinden etme yerine 
koyma’ yöntemine benzer bir düşünceyle hareket eden Sungpil, kendi fiziksel ve sosyal 
ortamından kopardığı bir yapıyı (Gameunsa Tapınağı) kendine özgü ele alış yöntemiyle 
yeni mekânına (Havana) transfer ederken çevresel, kültürel, yapısal ve benzeri farklılıkları 
sorgular (Görsel, 11, 12).

Görsel 12. Gameunsa Tapınağı / Gameunsa Temple, Gyeongju, Kore.
Gyeongjulove. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/81peXc 

Görsel 11. Han Sungpil, 2015, Havanada Uyum / Harmony in Havana.
Ephotozine. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/N3jh52
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Görsel 13. Lorenzo Quinn, 2017, Destek / Support, 57. Venedik Bienali.
Cntraveler. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/khqLCe

Sanatçılar kimi zaman çalışmalarını gerçekleştiği kentin tarihi dokusu, kültürel, sosyolo-
jik, politik durumu, kimi zaman ise coğrafi özelliklerinden hareketle sanatsal üretimleri 
gerçekleştirmektedir. Lorenzo Quinn’in “Support” (Destek) adlı çalışması da küresel ısın-
ma sonucunda yükselen su seviyesinin Venedik kenti üzerinde oluşturduğu tehdide, aynı 
zamanda da şehrin suyla olan yakın ilişkisine dikkat çekerken, yaklaşmakta olan tehlikeye 
zekice bir dokunuşla vurgu yapar (Görsel 13).

Sanatın insanı sarsan aynı zamanda da düşündüren bir aktarım gücü olduğu birçokları 
tarafından kabul edilen bir durumdur. Aynı zamanda iletişim ve ifade aracı olarak da sanat, 
gündelik yaşantının akışı içerisinde fark edilmeyeni ortaya çıkaran, onu görünür kılan bir 
temsil yöntemidir. Doris Salcedo’nun 8. İstanbul Bienali için hazırladığı Untitled (İsimsiz) 
adlı yaklaşık 1600 sandalyeden oluşan yerleştirmesi de kentte (İstanbul) yaşanan göç yü-
zünden artık kullanılmayan sayısız mekâna dikkat çekerken, sandalyeler orayı terk etmiş 
olan insanların birer temsiline dönüşmüştür.  Salcedo bir flaneur3 gibi kentin sokaklarında, 

3 Flâneur bir kent gezginidir. En ücra köşelerine kadar metropolü arşınlar ve modern hayatın bütün görünümlerini 
müthiş bir aşkla gözlemler, ayıklar ve hafızasının arşivine kaydeder. Kalabalıklarda barınır, kalabalıklarla nefes alıp 
verir, kalabalıklarla mest olur. Tebdil-i kıyafet gezer. Kimse onu fark etmez; o ise herkesi fark eder. İnsan sarrafıdır. 
Modern hayatın kahramanlarım o seçer. Kahramanlar, aynı zamanda yoldaşlar olur. Şaircesine, “hem kendisi, hem 
de uygun gördüğü bir başkası olmanın ayrıcalığının keyfini çıkarır. Bedenini arayan gezgin ruh misali, istediği zaman 
istediği kişiye geçiverir. Onun için ‘kapalı’ yoktur; eğer varsa gözlemeye değmediğindendir.” Flâneur kılıktan kılığa 
girerken onlarda erimez, aksine her defasında bireyselliğini yeniden pekiş-tirir. Bir dedektif gibidir; kalabalıkların 
peçelediği izleri sürer (Baudelaire, 2013, s. 33).
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caddelerinde, meydanlarında gezinir, bu gezintilerden elde ettiği izlenimleri de üretimle-
rinin kaynağı olarak kullanır. Böylece bir yanıyla toplumsal bir meseleyi ortaya koyarken 
diğer yanıyla da üretimleri üzerinden bellek, tarih, zaman gibi farklı sorgulamaların da 
yapılmasına olanak tanır (Görsel 14). 

Görsel 14. Doris Salcedo, 2003, İsimsiz / Untitled.
Mcachicago. Erişim: 20.12.2017. goo.gl/5PZoaa

Sonuç

Kentlerde yaşanan değişimlerin sanatçılara, dolayısıyla da üretimlerine yön verdiği açık bir 
biçimde gözlemlenirken, kenti oluşturan, ona belirli bir kimlik kazandıran etkenlerin sa-
dece mimari yapılar, sokaklar, caddeler gibi fiziki özelliklerle sınırlı tutulamayacağı açıktır.

Her toplumun kendine özgü düşünsel, kültürel, coğrafi, sosyolojik ve benzeri hayat biçim-
lerine göre uzunca bir süreçte şekillenen kentler, sadece bir “yer” olmanın ötesinde, birey/
bireylerin o yerle nasıl ve ne türden bir ilişki kurduğuna, dolayısıyla da şehrin kendisine 
olduğu kadar mekânlarına yükledikleri anlam/anlamlar ile bağlantılı olarak değerlendiril-
mesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
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Günümüzde kentler gerek kırsal kesimden aldığı göçler gerekse teknolojinin gelişmesiyle 
beraber yaşanan hızlı ve kontrolsüz yapılaşma gibi etmenlerle birlikte mekan algısının 
kaybedilmeye başladığı, çevresel dokunun önemsenmediği, ekolojik sisteme yeterince 
hassasiyet gösterilmediği, kimliksiz binalarla çevrili bir yer olmaya doğru evrilmektedir. 
Bugün kentler birbirlerine olduğu kadar çevresine de yabancılaşmaya başlayan insanların 
biraradalığından oluşan, adapte olmanın gittikçe zorlaştığı, geçmiş izlerinin hızla silindiği 
bir durumla karşı karşıyadır.

Sanatın böylesi bir ortamda geçmiş ve bugün arasında bağı olduğu kadar, kültürel devam-
lılığın sağlanması açısından da önemli bir görev üstlendiği gözlenmektedir. Bu bağlamda 
kentlerin tarihsel süreçte geçirdiği değişimlerin yaşayanlar üzerindeki etkisinin yanı sıra 
sanatın da bu değişimdeki rolü günümüzde de göz önünde bulundurulması gereken bir 
durumdur. 
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Öz: Bu çalışmada Roland Barthes’ın, farklı anlamlandırma biçimleri üzerine olan ilgisinin yanı 

sıra, okur kimliği ile fotoğraf üzerine kattığı anlam irdelenmiştir. Yazarın, fotoğraf üzerine yaptığı 

incelemelerde nesnel gerçekliği bir kenara bırakıp anlık göstergelerde kendi duygularını ortaya 

koyarken gerçekleştirdiği yeni yaklaşımlar üzerinde durulmuştur. Bu yaklaşımlarda fotoğrafın 

izleyici için öznel duyguların ortaya konulduğu bir araç haline gelişi gözlenmiştir. Ayrıca bu 

çalışmada Barthes’ın fotoğraf üzerindeki gösterge dizgelerini anlattığı ve göstergelerin yapısını 

açıklama çabası içine girdiği sorgulanmaktadır. Yazarın “Camera Lucida” adlı kitabında 

incelenen her fotoğrafın onun gösterge bilimsel serüveninin bir kanıtı olarak ortaya çıktığı 

görülmektedir. Burada kullandığı fotoğraflar ile yazılı metni bütünleştirmiş, görüntü ve anlatım 

arasındaki ayrımı da ortadan kaldırmıştır. Barthes, fotoğraf üzerindeki görüntüyü, ‘Studium’ 

ve ‘Punctum’ olarak adlandırdığı iki kavramla açıklamıştır. Studium’u, izleyicinin fotoğrafı 

anlamlandırma biçimi, Punctum’u ise iç anlatım olarak tanımlamıştır. Çalışmasında poz 

kavramına da değinen Roland Barthes, pozu fotoğraf çekimleri anındaki süre ile onu geçmişe 

götüren ara süreç olarak tanımlamıştır. 

Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, Gösterge Dizgeleri, Fotoğraf, Studiu, Punctum, Yapısalcılık, 

Anlam, Poz.

Abstract: This study aims to analyse Barthes’ interest in different ways of interpretation as well 

as the narration of the author on the photo from the point of view of the reader. This work also 

focuses on new approaches which the author has carried out by reflecting his own feelings 

on instant visualisation, thereby ignoring the objective reality in research on photograph. In 
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these approaches, it is observed that photograph has become a means of reflecting subjective 

feelings for the followers. Furthermore, it is questioned that Barthes expresses images on 

photography and he is in a struggle for the structure of the images in this work. It is accepted 

that each photograph analysed in the author’s book, “Camera Lucida”, is evidence for his 

journey of semiotics. He integrates his written text into the photographs, used in his book, thus 

removing the division between image and narration. He explains the image on the photograph 

with two terms that are entitled to ‘Studium’ and ‘Punctum’ by Barthes. On the one hand, he 

defines that Studium is a way of followers’ interpretation of a photograph, on the other hand, 

Punctum is based on self narrative. In his work, Roland Barthes defines that ‘pose’ is by-process 

which stands for the time taking back him to the past and the period of time throughout photos 

hoots.

Keywords: Semiotics, System of signs, Photograph, Studium, Punctum, Structuralism, Semantics, 

Pose.
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Giriş

Roland Barthes öncelikle bir deneme yazarı olmakla birlikte, yapısalcılık göstergebilim 
ve psikanalizin etkilerini birleştirerek, kendine özgü bir edebiyat eleştirisi oluşturmuştur. 
Bu nedenle onun hangi tutumun içinde olduğu sorusunu cevaplamak oldukça zordur.  
Yazılarında sürekli arayış içinde olan Roland Barthes bu arayışlarının, etkilenmelerinin bir 
bütünü olarak mı kendi dilini oluşturmuştur, yoksa hepsinden ayrı ayrı bağımsız bir takım 
Barthes’lar mı ortaya koymuştur? Görüşler ne olursa olsun Roland Barthes yazılarında 
ortaya çıkan etkilenmeler çok da belirleyici değildir; sırasıyla Marx’ın, Sartre’ın, Brecht’in 
göstergebilimin gölgesinde yazdığını en sonunda da “açıkça” yani her türlü önceden, her 
türlü örnekçeden her türlü dizgeden bağımsız bir biçimde yazmaya başladığını” söylemiştir 
(Barthes, 1999a, s. 7).

Roland Barthes yazılarını ister bu etkilerin ışığında yazsın isterse bu etkilerin dışında yazsın, 
onu kendisi yapan, öncelikle bir “yazar “olmak tutkusundan kaynaklanan sürekli bir istem 
gücünün olmasıdır. Ona göre yazar, dili bir “amaç” olarak kullanan “niçin yazılmalıdır” ye-
rine “nasıl yazılmalıdır” kaygısını güden, en keskin yargılarında bile çift anlamlılığı başlatan 
kişidir. Bu nedenle o kendisini her zaman bir “denemeci” olarak tanımlamıştır (Barthes, 
1999a, s. 8). Ona göre; “yazarlar(ecrivains)  vardır bir de yazanlar(ecrivants) vardır. Yazanlar 
çok sayıdadır, yazarlar ise çok az sayıdadır.” (Sollers, 2017, s. 29). Barthes, denemelerinde 
bakışın bakma ve görmenin ötesinde, şeylerin algılanması düzeyinde etkili olduğunu ve 
yine bakışın gerisinde arzunun, hep varlığını koruduğu noktada yazarın öznel duygularının 
ön plana çıktığını belirtmiştir (Barthes, 1999b, s. 7).

Roland Barthes’in Eleştirel Yaklaşımı ve Camera Lucida Adlı Kitabı Üzerin-
de Bir İnceleme

Roland Barthes‘ı Roland Barthes yapan etki, eleştirmen kimliğine yüklediği değişik bakış 
açısıdır. Ona göre eleştirmenin görevi;

Doğru ilkeler adına doğru konuşmak değildir, ele alınan yapıtta bizden öncekilerin 
gözden kaçırmış oldukları bir takım “saklı” “derin” özellikleri bulup ortaya çıkarmak 
da değildir “kendimizden öncekilerden daha mı kafalıyız” diye sorar. Bu; yapıtı “elden 
geldiğince eksiksiz bir biçimde kendi dilimizle örtmek” yani belirli bir gecikmeyle ve 
bu gecikmenin tam hakkını vererek, yapıtı kendi dilimizle yeniden söylemektir (Bart-
hes, 1999a, s. 9).

Roland Barthes eleştirmenin görevini belirtirken eleştirmenin konusunun da çok farklı 
olduğunu açıklamıştır. Ona göre eleştiri bir başkasının söylemi üzerine bir söylemdir. Yani 
birinci dil üzerine gerçekleştirilen ikinci dil’dir. Bu ikinci dil de bir üst dil olarak tanımla-
mıştır. Barthes, eleştirisi yapılacak söylemin kendi diliyle, yani birinci dille eleştirmenin dili 
olan üst dil arasındaki bağlantıyı şu şekilde açıklamıştır; 

Eleştiri dilinin incelenen yazarın diliyle bağıntısı ve bu nesne-dilin dünyayla bağıntısı. 
Eleştiriyi tanımlayan, belki de onun büyük bir ölçüde başka düşünsel etkinliğe, tümüy-
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le nesne-dil ile üst-dilin ayrılması üzerine kurulu olan mantığa benzeten de işte bu iki 
dilin sürtüşmesidir (Barthes, 1999a, s. 76).

Roland Barthes her eleştirmenin yapıt karşısında kendi öznelliğini ortaya koyması gerek-
tiğini belirtmiştir. “Bir metin üstüne konuşan kişinin de yeni bir metin yarattığına ya da 
yaratması gerektiğine ve ancak böyle var olabileceğine inanır.” (Rifat, 1996, s. 50). Çünkü 
her eleştirmen ister istemez yapıt karşısında kendi kendine bilgi vermiştir. Yapısalcılar sa-
natçıyı, anlamı belirleyen bir otorite olarak kabul etmedikleri gibi, eserin de tek bir anlamı 
olabileceğini de reddederler (Moran, 1999, s. 215).

Roland Barthes,  “Camera Lucida” adlı kitabında fotoğrafı incelerken nesnel gerçekliği bir 
kenara bırakmış “kişi” olarak çıkmıştır karşımıza. Artık o başkasının söyleminden bahsetmek 
yerine, kendini ortaya koymuştur. 

“Dünya vardır ve yazar konuşur, işte yazın” diyordu. Kendisinin yaptığı da artık budur, 
yani artık bir başkasının söyleminden söz etmek değil, bir başkasının söylemini kendi 
söylemiyle örtmek de değil, doğrudan doğruya bir yazar, bir “yazın” adamı olarak ko-
nuşmaktır “açıkta” yazmanın bir anlamı da budur belki (Barthes, 1999a, s. 9).

Barthes, yazma anını yazarın kendi düşüncelerini ortaya koyma süreci olarak değerlendir-
miştir. 

Roland Barthes “Camera Lucida” adlı kitabında incelediği fotoğrafları anlama ve kişisel 
duygularını yansıtma ediminde bir çaba sarf etmiştir. Fotoğrafı sadece teknik açıdan ince-
leme yerine öznel duyarlılığını da koyarak bu konuda yeni yaklaşımları ortaya koymuştur. 
Özellikle annesi ile ilgili fotoğraflarda bu çözümlemeler öyle bir ayrıntılarla bezenmiştir ki 
romanla özdeşleşen etkiler bile görülmüştür. “Eğer göstergebilimin çabaları aralıksız ola-
rak büyüyorsa, bu, gerçekte, dünyadaki anlamlamanın önemini ve yayılımını daha iyi fark 
ediyoruz demektir.” (Barthes, 1993, s. 161). Barthes, bir fotoğraf karşısında hissedilebilen 
büyülenme duygusunun olay ile ilgili olduğunu vurgulayarak, önem verilen bir anı, önem 
verilen bir kişiyi ölümsüzleştirmesiyle ilgili olduğunu söylemiştir; 

Son olarak fotoğrafta beni büyüleyen şey, fotoğraflar gerçekten beni büyüler, üstüne 
ölümün söyleyecek sözü olduğu bir şeydir, kuşkusuz. Bu biraz ölü severce bir büyü-
lenmedir belki de, şeyleri oldukları gibi söylersek ölmüş olan ama canlı olmak istermiş 
gibi görünenden büyülenmedir (Calvet, 2017, s. 268).

Roland Barthes’ın kişisel duygularını ön planda tuttuğu “Camera Lucida” adlı yapıtı fotoğraf 
ile ölüm arasındaki birlikteliği ortaya çıkarmıştır. Roland Barthes fotoğrafın ne olduğunu 
ve fotoğrafla ona bakan kişinin hangi noktaları ön plana çıkarması gerektiğini kendi kişisel 
görüşleriyle tanımlamaya çalışmıştır.

Varlık bilimsel bir tutkuya kapılmıştım; ne pahasına olursa olsun fotoğrafın kendi 
içinde ne olduğunu görüntüler topluluğunda hangi temel özelliklerle ayrıldığını öğ-
renmek istiyordum. Bu tutku, teknoloji ve kullanımın sağladığı kanıtların ötesinde ve 
fotoğrafın günümüzdeki korkunç yayılışına rağmen, onun var olduğundan ve kendine 
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özgü bir “dehası” olduğundan emin olmadığım anlamına geliyordu (Barthes, 1996, 
s. 17). 

Roland Barthes fotoğraf üzerine incelemelerinde ilk gönderisini fotoğrafın sınırlandırıla-
maz olduğunu söyleyerek yapmıştır. Bu yargısını göstergebilimsel bir açıklamayla yapan 
Roland Barthes fotoğrafın dil gibi göstergelerden yoksun olduğunu açıklamıştır. 

Bir metnin bu biçimde (figürlerle ve işlemlerle) geliştirilmesi, göstergebilimin (ve eski 
retorikten gösterge-bilimde ne kaldıysa onun) görüşleriyle çok iyi uyum sağlar: De-
mek ki tarihsel ve ideolojik açıdan dikkati çeken özellikler taşır: Benim metnim ger-
çekten de okunabilir (Barthes, 1998a, s. 112).

Bir göstergenin var olabilmesi için bir belirtinin olması gerektiğini, ama bundan yoksun 
olan fotoğrafın kendi içinde belirsiz birtakım zaman sınırlamalarına hapsolmuş biçimde 
varlığını sürdürdüğünü öne sürmüştür. Özellikle tarihsel ve aile içinde çekilen anı fotoğ-
raflarında kompozisyon kurallarından başka onu etkileyecek daha değişik belirtileri ortaya 
çıkarmaya çalışmıştır. Öyleyse, bundan böyle, dil, söylem, söz vb. sözcüklerden, ister söz-
sel, ister görsel olsunlar, her türlü birimi ya da anlamlı bireşimi anlayacağı, bizim için bir 
fotoğraf da bir gazete yazısıyla aynı nitelikle söz olacaktır, bir şeyler belirtecek olurlarsa, 
nesnelerin kendileri de söz olacaktır (Barthes, 1998b, s. 180).

Roland Barthes fotoğrafçıyı işletici, poz vereni hedef gönderge, izleyiciyi ise ona bakan kişi 
olarak tanımlamıştır. Bu sınıflandırmada o izleyici olarak fotoğraf çözümlemelerine yaklaş-
manın daha doğru olacağı kanısındadır. Çünkü işleticinin teknik bilgileriyle göndergenin 
içsel duygularının fotoğraf çekimi sırasında ki poz verme edinimiyle ortadan kalktığı ger-
çeği onu bu iki yönelmeden uzaklaştırdığını belirtmiştir. “Mercek önünde ben, aynı anda 
olduğumu sandığım, başkalarının olduğunu sanmalarını istediğim, fotoğrafçının olduğumu 
sandığı ve fotoğrafçının sanatını göstermek için kullandığımdır.” (Barthes, 1996, s, 24). 
Barthes, izleyici olarak fotoğraftaki görüntüleri daha tarafsız değerlendirdiğini söylemiştir.

Ölüm ile poz verme anını birbiriyle aynı noktada birleştirdiğini söyleyen yazar bu andan 
onu uzaklaştıran şeyin fotoğraf çekimi sırasında makineden çıkan sesin olduğunu söyle-
miştir. Bu ses zamanın sesidir. Onu hayattaki diğer seslere götüren, o an içinde yaşamın 
hala sürdüğünü hissettiren ve onun nesneleşme anında geri dönüşünün ifadesidir (Bart-
hes, 1996, s. 25). Roland Barthes çözümlemelerini yapacağı fotoğrafları seçerken kişisel 
duygularını harekete geçirecek onu canlandıracak ve işte bu küçük ayrıntı dedirtecek fark-
lılıkları göz önünde bulundurmuştur. Kitabın ilerleyen sayfalarında bunu açıkça görebiliriz. 
Ayrıca kitabın ilk sayfalarında yaptığı bir fotoğraf çözümlemesinde onu etkileyen noktayı 
saptayamamışken sonlarına geldiğinde tekrar dönerek o küçük ipucunu ortaya çıkarmıştır. 

Roland Barthes fotoğraf incelemelerinde iki öğeye değinmiştir. Bunlardan ilki Studium’dur. 
Studium, Latince kökenli bir kelimedir ve fotoğrafa bakıldığında görülen herkesin tanıya-
bileceği dış anlatımdır. 

Politik tanıklık olarak ta alsam, nefis tarihsel sahneler olarak keyfini de çıkarsam, 
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bu kadar çok fotoğrafla ilgilenmem ancak Studium yoluyla olur; çünkü biçimlere, 
yüzlere, hareketlere, mekânlara ve eylemlere kültürel olarak (bu çağrışım Studium’da 
vardır) katılırım (Barthes, 1996, s. 34 ).

Studium, izleyicinin fotoğrafı anlamlandırma biçimidir. Barthes, Studium’u, fotoğrafı çe-
ken kişinin niyetini anlamak ve tartışmak olarak değerlendirmiştir. Yazara göre, Studium 
fotoğraftaki mitlerin okunması sürecidir. Barthes, fotoğraftaki mitlere katılmasa da onların 
toplumu birbirine yaklaştırdığını söylemiştir. Studium ussal bir okumadır ve kültürel ortak 
anlamlar önemlidir. İzleyicinin bu anlamlandırma sürecine katılması şart değildir. İzleyici 
bu anlamları isterse kabul eder isterse geri çevirebilir (İnal, 2003, s, 15).

İkinci öğe Punctum’dur. Punctum’da ise iç anlatım öne çıkmaktadır. Bakan kişiyi delen, 
imgenin en derin noktalarından çıkıp gelen büyük bir patlamadır. Barthes, “Bu öğe sah-
neden yükselir, bir ok gibi dışarı fırlar ve bana saplanır” der. “Fotoğrafa eklemlediğim şey 
aslında zaten oradadır. Sesi boğulmuştur; fakat güçlüdür, sessizliğin içinde haykırır. Tuhaf 
bir çelişkidir, yüzen bir şimşek gibi.” (Foster, 2009, s. 168). Yazar bu iki öğeyi çözümlemele-
rinde kullanırken, fotoğrafla ilgili farklı noktalara da değinmiştir. Örneğin fotoğrafını temsil 
edilen bir şeyin nesnelliği ortaya koyması nedeniyle etnolojik bilgiler verdiğini söylemiştir. 
(Görsel 1). Bu fotoğrafta Barthes, Rusların o dönemde nasıl giyindiğinden ziyade, fotoğrafın 
daha da içine girerek erkeklerin tırnaklarının uzun olduğunu fark etmiş ve etnografik bir 
gerçeklikle karşılaşmıştır (Barthes, 1996, s, 36).

Görsel 1. William Klein, 1959, Bahar Bayramı / Spring Holiday. 
Barthes, Roland. (1996). Camera Lucida. İstanbul: Altıkırkbeş, s. 37.
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Görsel 2. Richard Avedon, 1963, Köle Doğdu / Born A Slave.
Barthes, Roland. (1996). Camera Lucida. İstanbul: Altıkırkbeş, s. 41.

Bir başka yaklaşımda fotoğrafın resimden çok tiyatroya benzerliği yönündedir. Tiyatronun 
fotoğrafla olduğu gibi ölüm kavramıyla özdeşleştiğini ifade etmektedir. Özellikle ilk oyun-
cuların yüzlerini boyayarak ölü taklidi yaptıklarını tıpkı fotoğrafta olduğu gibi altında ölü-
lerin görüldüğü hareketsiz insan bedenlerinin yansıması olduğunu saptamıştır (Barthes, 
1996, s. 38).

Roland Barthes, ani çekilen fotoğrafların okunmasının, düzenlenmiş fotoğraflara göre daha 
çok şeyi kapsadığı için anlatımsal boyutunun fazla olduğunu ve politik amaca hizmet eden 
fotoğrafların o portreyi maskelediğini vurgulayarak fotoğraf sanatına yeni bir bakış açısı 
getirmiştir (Barthes, 1996, s, 40). (Görsel 2).

Yazar kitabında sık sık iki öğeden; Studium ve Punctum’dan bahsetmiştir. Studium ’un tekil 
olduğunu ve basın fotoğraflarının bu sınıfa girdiğini, Studium’un kodlanmış, Punctum’un 
kodlanmamış olduğunu söylemiştir. Punctum’un bağlantı kurabileceği ve onun aslında ek-
leme olduğunu belirtmiştir. Ekleme fotoğrafa sonradan müdahale yapılmadığı onun zaten 
orada olduğunu ve önemli olan şeyin eklemeyi görmek olduğunu vurgulamıştır. ‘’Punctum, 
birçok zaman bir ‘’ayrıntı” yani bir nesne parçasıdır. Bu yüzden Punctum’a örnekler vermek 
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bir bakıma kendimi teslim etmek demektir.’’ (Barthes, 1996, s, 47). Yazar, James Van der 
Zee’nin 1926’da fotoğrafladığı zenci Amerikan ailesinin, Studium’u açık bir şekilde yansıt-
tığını söylemiştir. (Görsel 3). Fotoğraf tekil anlatıda kültür konusu olarak ön plana çıkmak-
tadır. Ancak, Barthes’ı fotoğrafta etkileyen şey(punctum), ellerini arkaya kavuşturmuş kız 
kardeşin, eski moda bağcıklı ayakkabıları olmuştur. Yazarı eski zamanlara götüren an bu 
ayrıntıda gizlenmiştir (Barthes, 1996, s. 47 ). Baudrillard ise,

Bir fikri ifade etmenin bin bir yolu vardır, ama bu form ile bir fikir arasındaki ideal ör-
tüşmeyi bulamazsanız her şey nafile. Dille bir form olarak, bir ayarlama olarak kurulan 
bu ilişkiyi -Roland Barthes’ın ifadesiyle bu Punctum’u- bulmak hayli zorlaştı (2010, s, 
81).

diyerek Punctum’u görmek ve onu anlamlandırmanın o kadar kolay olmadığını vurgula-
mıştır. 

Görsel 3. James Van der Zee, 1926, Aile portesi / Family Portrait. 
Barthes, Roland. (1996). Camera Lucıda. İstanbul: Altıkırkbeş, s. 48.

Roland Barthes, kitabında daha fazla kendi içsel duygularını dile getirmiştir. Yazar anne-
sinin ölümünden bahsederken sanki yaklaşan kendi ölümünü de sezinliyor gibidir. Annesi 
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ile ilgili fotoğraf çözümlemeleri yaparken tarih ile fotoğraf arasındaki uzlaşımsal noktalara 
da değinmiştir. Tarih, ona göre kişinin doğmadan önceki zamanıdır. Kişinin doğmadan ön-
ceki zamanı ile bağlantısını sağlayan fotoğraftır. “Barthes fotoğrafın, o keskin kaydedicinin 
getirdiği büyülenmeye karşı özellikle duyarlıydı.” (Sontag, 1991, s. 148). Yazar annesinin 
çocukluk fotoğrafını çözümlerken tamamen romansı bir dil kullanmıştır ve annesinin ço-
cukluğu ile ilgili acı anıları da duygu yüklü kelimelerle açıklamıştır. Ayrıca sanatçı fotoğraf 
incelemeleri için temel bilgi kapsamına girecek önemli verilere de değinmiştir. Örneğin 
“fotografik göndergeyi” yazar şu şekilde açıklamıştır;

Ben diyorum ki fotografik gönderge; görüntü ya da göstergenin gönderme yaptığı, 
isteğe bağlı olarak gerçek olan değil, ama o olmadan fotoğrafın da olamayacağı, mer-
ceğin önüne yerleştirilen ve zorunlu olarak gerçek olan şeydir (Barthes, 1996, s. 74.).

Roland Barthes, yukarıdaki açıklaması ile fotoğrafın var olan nesnenin gerçekliği ile geç-
mişin çakıştığını ve bu iki nokta arasındaki ayrım fotoğrafın özünü yani “neoma”sını oluş-
turduğunu belirtmiştir. İşte bu noktayla fotoğraf çözümlemelerinde göndermenin önemli 
olduğunu vurgulamıştır (Barthes, 1996,  s. 75).

Fotoğrafın doğasının temeli pozdur diyen Roland Barthes, pozu farklı bir açıdan irdeleme-
ye almıştır. İncelemelerinde fotoğraf çekimleri anındaki süre ile onu geçmişe götüren ara 
sürecin poz olduğunu ve bu süreci fotoğrafın hareketsizliğinin sağladığını belirtmiştir. Bu 
görüşü ile sinemayı kıyasladığında ise hareketler zincirinin işte bu ara süreci yani neoma’sı-
nı ortadan kaldırdığını ileri sürmüştür (Barthes, 1996, s. 76).

Roland Barthes sonradan renklendirilmiş siyah-beyaz fotoğrafların onların özgün hakikati 
üzerine sonradan uygulanmış bir kaplama olduğunu ileri sürmüştür. Yazar bu saptamasıyla, 
üzerinde oynanmış fotoğrafın onun geçmişi ile de oynanarak tüketildiğini söylemiştir (Bart-
hes, 1996 s. 78). Barthes’in 1968’de Fas’ta bulunduğu sırada gördüğü, duyduğu şeyleri o 
anda yazıya dökmesini, an’ın tüketilmeden yani üzeri başka olaylarla örtülmeden doğallığın 
olduğu gibi yansıtılması arasında bir benzerlik gözlenmiştir. Roland Barthes, fotoğrafı geç-
mişin bir kanıtı olarak görmüştür. “Fotoğrafın neyin artık olmadığını söylemesi gerekmez; 
o yalnız ve kesin olarak neyin olmuş olduğunu söyler.” (Barthes, 1996 s. 81). Fotoğrafın 
doğruluğu kanıtlama gücüne sahip olduğunu ve onun nesnel gerçekliğinin yadsınamaz 
olduğunu vurgulamıştır. Bununla birlikte fotoğrafın bir anı olmadığını da belirtmiştir. Çünkü 
anı, geçmişte olan, tüketilmiş bir şeydir. Oysa fotoğraf geniş zamana sahiptir. Bugünü ve 
yarını kapsayan geniş bir süreçtir.

Fotoğraf ve ölümü değişik bir yaklaşımla değerlendiren Roland Barthes, fotoğrafın gele-
cekte yok olup gideceğini, kâğıt üzerinde ölümü beklediğini ifade etmiştir. Onun gösterge-
sini tanıklık eden kişiyle birlikte varlığını noktalayacağını belirtmiştir.

Annemle babamı, birbirine âşık olduğunu bildiğim bu çifti gösteren tek fotoğrafın 
karşısında şunu fark ediyorum; sonsuza dek yitirilecek olan bir şey aşk hazinesidir; 
ben göçüp gittikten sonra hiç kimse buna tanıklık edemeyecek (Barthes, 1996 s. 87).
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Barthes, anın yok olma sürecinin ona tanıklık edenlerin ölmesiyle bittiğini söylemiştir.

Roland Barthes’ın fotoğraf çözümlemelerinde değindiği önemli yaklaşımlardan bir diğeri 
de fotoğraftaki kişinin içsel duygularını dışa yansıtmasıdır. Bunun, çoğu fotoğrafta görül-
mediğini, görünen birkaç fotoğrafı da diğerlerinden ayıran özelliğin o fotoğrafın havası 
olduğunu belirtmiştir. Yazar, hava kelimesini her türlü önemden sıyrılmış, karşılık bekleme-
den verilen bir özdeşlik olarak yorumlamıştır. Bu bir anlamda pozun yadsınamaz doğallığı-
dır (Barthes, 1996 s. 87).

Bunun yanında cephe fotoğraflarına da değinen Barthes bakışın doğrudan objektifle bi-
rebir etkisinin önemini de vurgulamıştır. Çünkü o zaman incelediği fotoğraftaki bakış ile 
yüzyüze gelebilir, onun ne düşündüğünü daha iyi anlayabilir (Görsel 4).

Yazar kitabını, fotoğrafı ‘’deli mi, uysal mı?’’ olduğu ile ilgili yargıyla bitirmiştir. Bu yargıyı 
günümüzde fotoğrafın amaca uygun görüntüleri yüzünden uysallaştırıldığını ancak o fo-
toğraf, bakanı zamana geri dönmeye zorluyorsa deli olduğu yargısıyla karşı karşıya bırak-
tığını belirmiştir. Yazar, deliliği bir anlamda nesnenin gidişini tersine çeviren bir edinim 
olarak değerlendirmiştir (Barthes, 1996, s. 107).

Görsel 4. Andre Kertesz, 1928, Köpek Yavrusu / Puppy.
 Barthes, Roland. (1996). Camera Lucıda. İstanbul: Altıkırkbeş, s. 103.
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Sonuç

Roland Barthes göstergebilimin iki büyük kurucusu olan Saussure ve Peirce’den etkilen-
miş, dilbilim alanında yaptığı çalışmalarını bu doğrultuda geliştirmiştir. Barthes son dönem 
çalışmalarında ise metin içeresinde farklı anlamlandırma çabası içerisine girmiştir. Roland 
Barthes “Camera Lucida” adlı kitabında, fotoğrafla yazılı metni bütünleştirmiş yanılsamayı 
ön plana çıkarmıştır. Barthes, kitabında okur ve fotoğraf arasında ki diyalogun farklı nokta-
dan yaklaşarak fotoğraf üzerindeki göndergenin görünen şey olmadığını, onda daha başka 
anlamlar olduğunu söylemiştir. Bu yaklaşımda Barthes, fotoğrafın sınırlandırılamaz olduğu-
nu, onun dil gibi göstergelere sahip olmadığını savunmuştur. İzleyici kimliği ile yaklaştığı 
fotoğraflara çeken ile poz veren arasındaki gerçekliğin dışında daha tarafsız bir konumda 
olduğunu fotoğraf üzerindeki çözümlemerinde kanıtlamıştır. Fotoğraf çekimi sırasında poz 
verme edimi ve anın oluşumu sırasında makineden çıkan sesin nesnelleşme anından geri 
dönüşü ifade ettiğini belirtmiştir. Metalik sesin yaşamın o andan sonra devam ettiğinin 
belirtisi olarak yok olma sürecinden uzaklaştırdığını ifade etmiştir. Roland Barthes fotoğraf 
üzerindeki okumalarını Studium ve Punctum olarak adlandırdığı iki kavramla açıklamıştır. 
Barthes Studium’u, fotoğrafın izleyenden beklediği anlamlandırma biçimi olarak, Punc-
tum’u ise fotoğrafın içinde izleyiciyi farklı anlara götüren küçük ayrıntılar olarak tanımla-
mıştır. Fotoğraf gerçek olanı ortaya çıkarmıştır. Ancak bu gerçeklik fotoğraf çekildikten 
sonra geçmişte kalmıştır. Barthes işte bu iki anın okumasını yaparak yazar kimliğiyle okuyu-
cunun karşısına çıkmıştır. Barthes farklı görüntülerin çözümlemelerini yaparken okuyucuyu 
da o metnin içine katmıştır. Barthes hem görüntü hem de yazı üzerine yaptığı çalışmalarda 
her şeyi çözümleme düzlemine koymuştur. Ancak o bu çözümlemelerinde okuyucuyu yeni 
görüntüleri hissettirerek farklı boyuta taşımıştır. Yazar ayrıca kitabını fotoğrafın teknik kö-
keni nedeniyle “camera” “obscura” kavramıyla bir tutmamış, aksine fotoğraftan önce kul-
lanılan bir göz modelde, diğer göz kâğıtta, nesnenin resminin çizilmesine olanak sağlayan   
“Camera Lucida” adını koyarak bunu açıkça ortaya koymuştur.
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Öz: Müzikte süsleme, icracıların yaratıcılıkları doğrultusunda melodileri daha güzel kılmaları 

için kullanılır ve enstrümandan enstrümana, dönemden döneme değişiklik gösterir. Süslemeleri 

işaret eden semboller de farklılıklarına göre birbirlerinden ayrılmış, çağlara ve ülkelere göre 

farklılıklar göstermiştir. Klasik gitarda farklı teknikler kullanılarak süsleme yapılabilmektedir ve 

bu tekniklerin farklı avantaj ve dezavantajları vardır. Bu makalenin odağında olan ‘sağ el çift 

tel’ süslemelerinin sahip olduğu dezavantajlara çözüm olarak ‘sol el ile seslendirme’ tekniği 

sunulmakta ve örneklerle detaylı bir şekilde açıklanmaktadır. Ayrıca tekniğin diğer potansiyel 

kullanım alanları, repertuvara etkileri ve icracılara kazandırabileceği diğer teknik imkânlardan 

bahsedilmiştir.       

Anahtar Sözcükler: Klasik Gitar, Süsleme, Barok, Bach, Scarlatti.

Abstract: Ornamentation in music is used by performers in order to make melodies more 

pleasant and it varies from instrument to instrument and from era to era. The symbols that point 

different types of ornamentations also differ from countries and through history. In classical 

guitar, ornaments can be performed using different techniques with different advantages and 

disadvantages. The focus of this article ‘playing notes with left hand fingers’ is given as a 

solution to the disadvantages of ‘right hand cross-string’ technique and explained with detailed 

examples. Other potential uses, effects on repertoire and other possible technical advantages 

for performers are also mentioned.     

Keywords: Classical Guitar, Ornamentation, Baroque, Bach, Scarlatti.
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1.Giriş

Müzikte süsleme, nota eklenerek ya da ritmik değişiklikler yapılarak melodinin zenginleş-
tirilmesidir. Batı müziğinde süslemeler, önceden tamamlanmış eserlere eklenerek onları 
daha güzel hale getirmek için kullanılır. Süsleme, batı Avrupa’da ülkelere ve çağlara göre 
büyük değişiklikler gösterir. Bazı süsleme stilleri, enstrümanların sınırlarından kaynaklan-
mışken diğerleri tekrarlara çeşitlilik katma isteğinden doğmuştur. En yaratıcı olarak süs-
leme doğaçlama ile ilişkilendirilir ve bu nedenle 18. yy sonlarına kadar icracılar müziğin 
etkileyiciliğini arttırmak için gösterişli süslemeler ile doğaçlamayı öğrenmişlerdir (Encyc-
lopædia Britannica, goo.gl/W7d7FR).

Görsel 1. Johann Sebastian Bach, 1720, Clavier-Büchlein vor Wilhelm Friedemann Bach. Imslp. 
Erişim: 02.11.2017. goo.gl/23C7aR

Klasik batı müziğinde Barok dönem süslemelerine dair en aydınlatıcı belgelerden biri; 
Johann Sebastian Bach’ın, oğlu Wilhelm Friedemann Bach için yazdığı ‘Clavier-Büchlein 
vor Wilhelm Friedemann Bach’ adlı derleme kitabında bulunmaktadır. Kitabın başında önce 
anahtarlar için bir açıklama sonra da süslemeler için bir kılavuz bulunmaktadır (Görsel 1).        

Görsel 1’de gösterilen tablo için Bach, ‘Değişik sembollerin açıklanması, belirli süslemele-
rin nasıl doğru çalınacağının gösterilmesi.’ (Explication unterschiedlicher Zeichen, so gewis-
se Manieren artig zu spielen, andeuten.) başlığını vermiştir. Jan de Kloe’nin ifade ettiği 
üzere tril ve mordent gibi süsleme terimlerinin kesin anlamları zaman içerisinde değişik-
liğe uğramıştır (Kloe, 2007, s. 11). Bu bağlamda Bach’ın oğlu için yazdığı bu dokümanın 
günümüze ulaşabilmesiyle, zaman içerisinde değişikliklere uğramış süsleme stili ve sem-
bollerine kendi zamanı açısından açıklık getirmiştir. 
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En sık karşılaşılan süslemelerden biri ‘tr’ veya ‘  ’ işaretiyle belirtilen trill (tril) süsleme-
sidir. Görsel 2’de, bu süslemenin klasik gitarda seslendirilmesinde kullanılan en yaygın iki 
teknik örneklenmiştir. 

Görsel 2. Klasik Gitarda Sol El ve Sağ El Çift Tel Süsleme. 

Klasik gitar süslemelerinde kullanılan bu iki tekniğin yeri doldurulamaz ve icracıların her 
iki tekniğe de hâkim olmaları gerekmektedir. Bununla beraber her iki tekniğin kendi iç-
lerinde avantaj ve dezavantajları vardır. Sol el ile yapılan süslemelerde, doğal bir müzikal 
ifade yakalanması ve seslerin birbirine karıştırılmadan çalınması birer avantaj iken; uzayan 
süslemelerde ses gürlüğünün devam ettirilmesinin zor olması bir dezavantajdır. Sağ el 
ile çalınan çift tel süslemelerde ise, icracının dinamiklere daha hâkim olması ve uzayan 
süslemelerin daha kolay çalınması gibi avantajlar varken sağ eldeki parmakların çoğunun 
süslemeyi seslendirmesinden dolayı polifonide kısıtlamalara neden olması bir dezavantaj-
dır. Yazının devamında, çift tel ile yapılan süslemelerin neden olabileceği polifonik kısıtla-
malara çözümler örneklerle gösterilmektedir.   

2. Çift Tel Süslemelerde Sol El İle Seslendirme

Çift tel süslemelerde sol el ile seslendirme, sağ el ile süsleme seslendirilirken aynı anda 
seslendirilmesi gereken diğer partilerin (genellikle bas partisi) sol el parmakları ile seslen-
dirilmesidir. Tekniğin farklı uygulamaları göz önüne alınarak ayrı başlıklar altında örnekler-
le açıklanacaktır.

2.1. Boş Tel Seslerinin Sol El ile Çekilerek Seslendirilmesi

Görsel 3’te İtalyan besteci ve klavsenci Domenico Scarlatti’nin (1685-1757) K377 numara-
lı klavsen sonatından 14. ölçüye yer verilmiştir. Örnekte kutu içerisinde gösterilmiş 4. oktav 
fa#  sesi, üzerinde tril işaretiyle verilmiştir. Oklar ile gösterilen kutular ise bu süslemenin 
çalınabileceği değişik varyantlardan çift tel tekniği kullanılarak çalınabilecek iki tanesinin 
açılarak notasyona alınmış halleridir. 

Görsel 3’te ‘I’ ile gösterilen ölçü, süslemenin en basit halde uygulanmasını gösterir. 4. 
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oktav sol ve fa# seslerinin iki tekrarından oluşan bu süsleme, sağ elde ‘a’ (yüzük), ‘i’ (işaret), 
‘m’ (orta) ve ‘p’ (baş) parmağı ile seslendirildikten sonra ‘p’ parmağı ile bas partideki 2. oktav 
la sesi seslendirilir.   

Görsel 3’te ‘II’ ile gösterilen ölçüde ise ‘I’ den farklı olarak süsleme uzatılmıştır. Eklenen 
sesler ile uzayan süsleme, 4. oktav fa# sesi ile 2. oktav la sesinin aynı anda seslendirilme-
sine sebep olmaktadır. Geleneksel çift tel teknikleri doğrultusunda hem 4. oktav fa# sesi 
hem de 2. oktav la sesinin ‘p’ parmağı ile seslenmesi gerektiğinden bu tür uzayan süsleme-
lerin çalınması mümkün olmamaktadır. Geleneksel tekniklerin sınırlarının dışına çıkılan bu 
gibi durumlarda çözüm olarak ‘sol el ile seslendirme’ kullanılması önerilmektedir. 

Görsel 3. Domenico Scarlatti, K377 Klavsen Sonatı, 14. ölçü, Gitar Uyarlaması A.O.Bursalıoğlu.   
Kenneth, Gilbert. (1971). Domenico Scarlatti: Sonates, 8.  Paris: Heugel, s. 76-79

Çözüm, Görsel 3’te ‘II’ numaralı ölçüde kutu içerisindeki son 4. oktav fa# sesinin ‘p’ parma-
ğı ile çalınması ve aynı anda boş telde bulunan 2. oktav la sesinin sol el 2. parmak ile ses-
lendirilmesidir. 2. oktav la sesi için sol el 2. parmağı, 5. teli sağ el parmağı gibi kavramalı 
daha sonra teli çekerek sesin oluşmasını sağlamalıdır.  

2.2. Perdedeki Seslerin Sol El ile Vurularak Seslendirilmesi

Görsel 4’te Domenico Scarlatti’nin K377 numaralı klavsen sonatından 16. ve 18. ölçülere 
yer verilmiştir. Bir önceki örnekte olduğu gibi bu ölçülerdeki süslemeler de açılarak no-
tasyona alınmıştır. (Aynı pasajdan örnekler olduğu göz önüne alınarak, bütünlüğü korumak 
amacıyla hepsi Görsel 3’te ‘II’ ile gösterilen süsleme çeşitlemesi ile örneklenmiştir.) 

Görsel 4’te 16. ölçü kutu içerisinde süsleme ile verilen 4. oktav mi sesinin açılarak notas-
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1 Carlo Marchione (1964-Roma): İtalyan klasik gitar virtüözü.  

Görsel 4. Domenico Scarlatti, K377 Klavsen Sonatı, 16 ve 18. ölçüler Gitar Uyarlaması A.O.Bursa-
lıoğlu.Kenneth, Gilbert. (1971). Domenico Scarlatti: Sonates, 8.  Paris: Heugel, s. 76-79.

yona alınmış hali (yatay ok ile gösterilen) yanındaki ölçüde verilmiştir. Görsel 3’teki örnekte 
olduğu gibi bu örnekte de süslemenin son sesi bas partisiyle aynı anda seslendirilmelidir. 
Bu durumda ‘p’ ile çalınan 4. oktav mi sesi ile beraber 2. oktav sol sesinin sol el parmakları 
ile seslendirilmesi gerekmektedir. Görsel 3’ten farklı olarak sol el teli çekilerek değil, 4. 
oktav sol sesi 6. tel 3.  olduğundan, 2. parmak ile o perdeye vurularak, bas sesin seslendi-
rilmesi gerekmektedir. Örnekte verilen 18. ölçüde de parmak ve perde değişikliği dışında 
çözüm aynıdır. 

Sol el parmakları ile perdelere vurularak seslendirilme tekniği,  ‘legato’ olarak adlandırılan 
bağlı çalma tekniğine benzemektedir. Aralarındaki fark, ‘legato’ tekniğinde sol el ile sesin 
vurularak seslendirilmesinden önce, kendinden bir önce gelen sesin sağ el ile seslendi-
rilmiş olmasının gerekliliğidir. Ayrıca ‘legato’ tekniği genelde müzikal bir ifade olarak kul-
lanılırken bu örnekte verilen teknik, bas yürüyüşünü seslendirecek başka sağ el parmağı 
olmadığından zorunluluktan doğmuştur. 

Görsel 3 ve 4’te aynı eser üzerinden gösterilen örnekler bir bütün olarak değerlendirilir-
lerse, verilen çözümlerin icracının müzikal ifadesinde yaratabileceği potansiyel genişleme 
daha net anlaşılabilir. Sol el ile seslendirme olmaksızın, süslemeyi çift tel tekniğiyle ses-
lendirmek isteyen bir icracının sadece Görsel 3 ‘I’ de gösterilen uzunlukta ya da daha kısa 
yapması gerekir. Sol el ile seslendirme sayesinde bas partisini istediği zaman seslendirebil-
me imkânına kavuşan icracı, süslemeyi kendi ifadesine en uygun uzunlukta, dinamikte ve 
süsleme stilinde yapma özgürlüğüne kavuşmuştur.  

2.3. Perdedeki Seslerin Sol El ile Çekilerek Seslendirilmesi

Görsel 5’te İtalyan besteci ve klavsenci Pietro Domenico Paradisi’nin (1707 – 1791) 2 
numaralı klavye sonatına, Carlo Marchione’nin1 gitar uyarlaması ile yer verilmiştir. Görsel 
5’te verilen örnek sol el ile seslendirmenin, boş tel seslerini çekerek üretmenin dışında 
perdede basılı olan seslerin de çekilerek üretilebileceğini göstermek üzere verilmiştir. 
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Görsel 5’te 37. ölçü kutu içerisindeki 4. oktav si sesi, üzerinde ‘tr’ süsleme işaretiyle ve-
rilmiştir. Bu süslemenin çift tel üzerinde yapılabilecek açılımı notasyon olarak ‘I’ de kutu 
içerisinde gösterilmiştir. Burada süsleme, 4. oktav si sesinin ‘p’ parmağı ile seslendirilmesi 
ile bitmiş ve sonra bas partisindeki 3. oktav mi sesinin ‘p’ parmağıyla seslendirilmesi ile 
ölçü devam etmektedir. Geleneksel çift tel tekniklerinin imkânları dâhilinde süsleme, ‘I’ de 
gösterildiği kadar uzatılabilmektedir.

Görsel 5. Pietro Domenico Paradisi, Sonata II, Andante, Gitar uyarlaması Carlo Marchione, s. 1. 

Görsel 6. Alp Ozan Bursalıoğlu, P.D.Paradisi - Sonata for Keyboard no.2.
Erişim: 02.11.2017 goo.gl/1yYf5h2

Görsel 5 ‘II’ numaralı ölçüde gösterildiği üzere süsleme ‘I’ de olduğundan daha uzun veril-
miştir. Bu uzama ile 4. oktav si sesi ile 3. oktav mi sesi aynı anda seslendirilmek durumun-
dadır. 3. oktav mi sesinin önceden 5. tel 7. pozisyonda basılı olması nedeniyle sol el ile 
vurularak seslendirilmesi mümkün değildir. Çözüm, pozisyona 1. parmak ile basılı olan mi 
sesinin 3. parmak ile çekilerek seslendirilmesidir.  

2 Performans videosundan kare.
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Görsel 7. Johann Sebastian Bach, 1726, Partita Nr.1 Sarabande, Gitar Uyarlaması Tilman Hoppsto-
ck, Darmstadt: Musikverlag Prim, s. 11.

Görsel 6’da örneğe konu olan 3. oktav mi sesinin sol el 3. parmak ile çekilerek seslendi-
rilmesi gösterilmektedir.    

2.4. Sol El ile Seslendirmenin Farklı Kombinasyonlar ile Uygulanması  

Görsel 7’de Alman besteci ve org virtüözü Johann Sebastian Bach’ın (1685-1750) BWV 
825 numaralı çembalo partitasına, Tilman Hoppstock’un3 gitar uyarlaması ile yer verilmiş-
tir. Önceki örneklere kıyasla bu örnek, süslemenin çok daha uzun olması ve yürüyen bir 
bas partisine sahip olması nedeniyle daha karmaşık bir yapıdadır. Görsel 7’de 21.ölçünün 
son vuruşuna kadar seslenecek olan süsleme 4. oktav sol sesi üzerinde verilmiştir. Bu 
süsleme ile beraber onaltılık notalar ile verilmiş bas partisinin çalınması gerekmektedir. 
Bu durumda çift tel süsleme yapılırken onaltılıklar ile verilen tüm bas seslerin sağ el ile 
seslendirilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle eserin gitara uyarlamasını yapan Tilman 
Hoppstock, bazı seslerin sol el ile seslendirilmesi çözümünü önermiştir.      

3 Tilman Hoppstock (1961): Alman akademisyen ve gitar virtüözü.   

Görsel 7’de oklar ile gösterilen seslerin, sol el ile seslendirilmesi çözüm olarak sunulmuş-
tur. Melodide süsleme devam ettirilirken, ilk vuruşta (ok ile gösterilen) 3. oktav sol sesi, sol 
el 2. parmak ile 3. tel çekilerek seslendirilir. Hemen sonra gelen 3. oktav si sesi, 4. tel 7. 
perdeye 4. parmak ile vurularak seslendirilir. Ölçünün ikinci vuruşundaki son onaltılık nota 
olan 3. oktav sol sesi ise bu sefer sol el 4. parmak ile 3. telin çekilmesiyle seslendirilir. Bas 
yürüyüşte verilen diğer onaltılık sesler, ya kutu ile gösterilen sol el legato tekniğiyle ya da 
süslemede o esnada kullanılmayan sağ el ‘p’ parmağıyla seslendirilir.  

Tilman Hoppstock’un uyarlamasında kullandığı sol el ile seslendirme kombinasyonları sa-
yesinde, geleneksel tekniklerin imkânlarının dışında kalan bu pasajın icrası mümkün hale 
gelmiştir.    
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3. Sonuç

Çift tel süslemeler ve sol el ile seslendirmenin birleştirilmesi sayesinde icracılara kendile-
rini daha iyi ifade edebildikleri, süslemelerin uzunluğu ve aksanları açısından daha esnek 
olabildikleri teknik imkânlar sağlanabilmektedir. Bu imkânlar, yeni yapılacak uyarlamalar-
da kullanılabileceği gibi aynı zamanda diğer enstrümanlardan gitara önceden uyarlanmış 
eserlerin süslemelerinde de doğrudan kullanılabilir. Önceden gitara uyarlanmak istenen 
fakat süslemeler veya kontrpuan nedeniyle gitara uyarlanması mümkün olmayan pasajlara 
sahip eserlerin icrası için de çözüm getirebilmektedir. 

Makale boyunca barok dönem bestecilerin eserlerinden örnekler ile açıklanan sol el ile 
seslendirme tekniği, diğer dönem eserlerinde de gerekli görülen durumlarda kullanılabil-
mekte ve geleneksel tekniklerin sunduğu imkânların dışında kalan pasajların icrası için bir 
çözüm kaynağı olabilmektedir. 

Çift tel süslemelerde sol el ile seslendirme gibi yenilikçi tekniklerin daha geniş bir icracı 
kitlesine yayılması durumunda, yapılan uyarlamaların bestecisine daha sadık ve icracının 
müzikal ifadesinde daha özgür olmasının önü açılabilir. Tekniğin daha çok icracı ile buluş-
ması; potansiyel kullanım alanları göz önünde bulundurulduğunda, bu makalede gösteri-
len uygulamaların dışında farklı uygulamalarının doğmasına ve böylece başka tekniklerin 
ve repertuvarların oluşmasına katkı sağlayabilir.
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Öz: Orijinal adı “Chambres d’Amis” olan “Arkadaşların Odaları” adlı sergi, 1986 tarihinde 

Ghent şehrinde gerçekleşir. Küratörlüğünü Jan Hoet’in yaptığı bu sergi, Ghent Çağdaş Sanatlar 

Müzesinin bir etkinliğidir. Serginin önemi, sanatı özel evlere taşıyarak müze binasının sınırlarını 

aşmasındadır. Bu “olay”, beyaz küp fenomenine karşı bir tepkidir. Şehirde yaşayan halka ait 58 

ev, eserleri ayrı boyuta taşır. “Arkadaşların Odaları”, her anlamda, sanat ve şehir arasındaki 

ilişkidir. Müze, şehre yayıldığı her yerden görülecektir. “Arkadaşların Odaları”, sergilenen 

eserlerin mekana-özgü karakterine vurgu yapmaktaydı. Eserler her anlamda sergilendikleri 

çevreyle bir diyaloga girmişti. “Arkadaşların Odaları”, her sanat ve şehir arasındaki ilişkiydi. Bu 

açıdan sanat, toplumu yansıtma ve değiştirme yeteneğine sahiptir. 

Anahtar Sözcükler: Sergi, Sergi Modelleri, Mekana Özgü Sanat, Arkadaşların Odaları, Chamb-

res d’Amis Jan Hoet.

Abstract: Originally “Chambres d’Amis” or the “Friends’ Rooms” is an art exhibition that 

realized 1986 in the city of Ghent. The exhibition was based on Museum of Contemporary Art, 

which was curated by Jan Hoet. The importance of the exhibition can be found in his concept 

of bringing art into private homes and thus leaving the boundaries of the museum building. 

This “event” came about as a reaction against the white-cube fenomene. 58 houses belonging 

to everyday townspeople, carrying the work outside the separate universe. “Friends’ Rooms” 

was all about the connection between art and the city. The museum will appear in all places 
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where it is spread out in the city. “Friends’ Rooms” stressed the site-specific character of the works 

presented. The works explicitly entered into a dialogue with their environment. “Friends’ Rooms” 

was all about the connection between art and the city. In this perspective, art has the ability to 

mirror and change society.

Keywords: Exhibition, Exhibition Models, Site-Specific Art, Friends’ Rooms, Chambres d’Amis Jan 

Hoet. 



55SANAT YAZILARI 38
PROF. NECLA RÜZGAR KAYIRAN 

Arkadaşların Odaları

“Chambres d’Amis”, “Misafir Odaları” ya da kelimesi kelimesine çevrildiğinde “Arkadaşla-
rın Odaları” adını taşıyan sergi, 1986 yılında Belçika’nın Ghent kasabasında gerçekleşir. 
Ghent, Jan van Eyck ve Huber van Eyck’ın resmettiği Altar panosuna sahip, kültürel zirvesini 
Rönesans’ta yaşamış, biraz hırpani bir Flaman şehridir. Schaffner’in ifadesiyle söylersek, 
“Ghent; kimsenin gidip bir evin zilini çalacağı ve o evin arka bahçesinde Dan Graham’ın bir 
eserini bulmayı umacağı türden bir yer değildir.” (Schaffner, 2013, s. 6). (Görsel 1). Ancak, 
21 Haziran – 21 Eylül 1986 tarihleri arasında, bu orta halli endüstri şehri, sanat tarihine 
yön verecek sergilerden birine ev sahipliği yapar. Bu sergi sadece Hoet’in Belçika’da dü-
zenlediği uluslararası bir sergi olmaz, aynı zamanda Belçika’nın da uluslararası sanat orta-
mında dikkat çektiği bir imaja dönüşür. 

Görsel 1. Dan Graham, 1986, Çocuk Köşkü / Kid Pavillion.
Dadyy Types. Erişim: 08.01.2018. goo.gl/CukRDq

Şimdiki adı S.M.A.K. (Stedelijk Museum voor Actuele Kunst) olan, Ghent Çağdaş Sanatlar 
Müzesinin direktörü olarak görev yapan Jan Hoet, “Arkadaşların Odaları” sergisinin de kü-
ratörü olacaktır. 1986’da Ghent Çağdaş Sanatlar Müzesi’nin bir koleksiyonu vardır, ancak 
birkaç odadan oluşan bu Müzenin, henüz büyük bir sergiye ev sahipliği yapma olanağı 
yoktur. Dolayısıyla sergi Ghent Çağdaş Sanatlar Müzesi adına yapılıyor olsa da, Hoet’in planı 
sergiyi müzede değil, evlerde yapmaktır. Böylece kamusal bir çağrı yapılır ve evini bir sanat 
yapıtına dönüştürmek isteyen aileler bu projeye katılmaya davet edilir. Sonuçta, yaklaşık 
200 kişi evlerini kamuya açmak üzere gönüllü olur. Bunların arasından seçilen 58 evden 
bazıları malikâne, bazıları apartman dairesi ve bazıları da avlulu evlerdir.
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Bu evlerde “mekana-özgü” (site-specific) işler üretmek üzere davet edilen sanatçıların 
isimleri şöyledir: Carla Accardi, Christian Boltanski, Raf Buedts, Daniel Buren, Michael But-
he, Jacques Charlier, Nicola de Maria, Luciano Fabro, Günther Förg, Jef Geys, Dan Graham, 
Milan Grygar, François Hers, Kazuo Katase, Niek Kemps, Joseph Kosuth, Jannis Kounellis, 
Bertrand Lavier, Sol Lewitt, Danny Matthys, Gerhard Merz, Mario Merz, Marisa Merz, Helmut 
Middendorf, Juan Muñoz, Hidetoshi Nagasawa, Bruce Nauman, Maria Nordman, Oswald 
Oberhuber, Heike Pallanca, Panamarenko, Giulio Paolini, Royden Rabinowitch, Norbert 
Radermacher, Roger Raveel, Wolfgang Robbe, Claude Rutault, Reiner Ruthenbeck, Remo 
Salvadori, Rob Scholte, Ettore Spalletti, Paul Thek, Niele Toroni, Charles Vandenhove, Philip 
Van Isacker, Jan Vercruysse, Jean-Luc Vilmouth, Martin Walde, Lawrence Weiner, Robin 
Winters, Gilberto Zorio (2018, goo.gl/nyMREz). 

“Arkadaşların Odaları”na özgü olan gerçeklerden biri şudur ki; bu proje, sanatçıyı halihazır-
da biçimlendirilmiş bir mekan ile yani başkasının eviyle yüzleştirir. Ev sahiplerinin zevkiyle, 
evin mimari tarzıyla, aynı zamanda sokakla, meydanla, avluyla ya da evi çevreleyen bahçey-
le şekillenmiş bir alandır bu. Bunun yanı sıra, evin, şimdiki sahiplerinin de paylaştığı tarihsel 
bir hikayesi vardır. Mekanlar, sanatçılar oraya gelmeden önce zaten bir kişisel karaktere ve 
büyüye sahiptir. Dolayısıyla sanatçıların birden fazla meydan okuyan durumla yüzleşmesi 
gerekir. Ve ilk bakışta bayağı görünen bu hususlar, mekana özgü iş üretimi söz konusu 
olduğunda derin bir düşünmeyi talep ederler. Bunun yanı sıra, misafir oldukları evlerde 
çalışan sanatçılar, kuşkusuz ki yaratma sürecinde sıklıkla bölüneceklerdir. Kendi atölyeleri-
nin sessiz yalnızlığında bir soyutlama olarak temsil edilen, dönüştürülen, çağrışımlar yapan 
hayat, şimdi gerçekten işlerinin içine nüfuz etmiştir. 

Tüm bunları düşünmeye dalmışken, ansızın bir müzenin (ya da metafor olarak beyaz kü-
pün) ne kadar “berrak” bir alan olduğunu ve hatta bir müzenin kodlarındaki katılığın, hem 
sanatçılar, hem de izleyiciler için aslında ne kadar rahatlatıcı olduğunu fark ederiz. Çünkü 
bir müzenin huzur ve güven veren atmosferinin, kısmen kurallarındaki açıklıktan kaynak-
landığını söyleyemez miyiz? Hangi noktaya kadar sanatı umacağımızı ve onun nerede bi-
teceğini biliriz. Bir sanat yapıtıyla ilk kez karşılaşıyor olsak bile, farkında olmadan müzenin 
normlarının etkisi altına gireriz. Dahası, müze içindeki ve dışındaki etkinliklerin ayırıcı bir 
çizgisi daha vardır: İçeride, müze kendini tarihten mümkün olduğunca bağımsızlaştırmış-
ken; dışarıda, tarih ve hayat hüküm sürmektedir. Sınırları belirsiz bu hayatın ve doğrudan 
içinde şekillenen sanatın izini sürmek, bu kadar yakın ilişki ve kırılganlık altında eserlerle 
karşılaşmak, bizi şok edeceği gibi, evlerdeki sanat yapıtlarının etkisini yabancılaştırma po-
tansiyelini de taşır. 

Ancak bu türden bir serginin görülmesi demek, sadece serginin önünde durduğumuz his-
sini değil, serginin içinde olduğunuz izlenimini yaşatacaktır. Bu deneyim, aynı zamanda 
yerleşik bir geleneğe de meydan okumadır; bahsi geçen artık duvarda mobilyanın üstünde 
asılı bir resmin olduğu, geleneksel anlamı olan bir sergi değildir. “Arkadaşların Odaları” eve 
girdiğinde izleyicinin sanat yapıtının içine de girdiği bir sergidir. Tüm bunlar, bir bakıma, 
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Hoet’in arzu etiği gibi, hayat ve sanatın, kamusal ve özel alanın ürettiği gerilimin en üst 
düzeyde deneyimlenme olanağıdır.

Serginin genel kurgusuna baktığımızda; sadece az sayıda işin evlerin içine girmeden görü-
lebildiğini öğreniriz. Bunlardan biri Norbert Radermacher’in misafir olduğu evin çatısındaki 
boynuz şekilli teneke çandır. Diğeri Lawrence Weiner’in üç dilde hazırlanmış güçlü grafik 
metnidir. Weiner, arkadaşlık imasını Belçika ve Hollanda’lılara özgü basit, kaba ve sert 
selamlamayla bir kenara itmektedir: “Benim Evim Senin Evin / Senin Evin Benim Evim / 
Eğer Yerlere Pislersen, O Gelip Senin Ayağına da Bulaşır.” (Schaffner, 2013, s. 5). Christian 
Boltanski’nin enstalasyonu, sadece gece görülebilmektedir. Dans eden kağıtların silüeti bir 
pencereden dışarı yansır ve bu dans evin yakınlarındaki bir kafeden göz ucuyla izlenebil-
mektedir (Görsel 2). 

Görsel 2. Christian Boltanski, 1986, Arkadaşların Odaları / Chambres d’/Amis.  
S.M.A.K. Erişim: 07.01.2018. goo.gl/54dd9B

Her sanatçıya misafir oldukları evden bir veya iki oda verilir ve sanatçılar burada eserlerini 
kurgularlar. Bu evlerin bir kısmında sanatçılar radikal enstalasyonlar kurarken, bazı evlerde 
düzenlemeler sakince evin içine sızar. Örneğin, Luciano Fabro, geniş beyaz bezleri misafir 
olduğu evin her yanına yayar. Bu bezlerin yeri her gün değişir, çünkü evin küçük çocukları 
bunlarla oynamaktadır. Daniel Buren’in artık çok aşina olduğumuz kırmızı şeritleri, bir evin 
içinde optik bağlantılar oluşturarak dolanmaktadır (Görsel 3).
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Görsel 3. Daniel Buren, 1986, Dekor ve Çifti / Le Décor et son Double.
S.M.A.K. Erişim: 07.01.2018. goo.gl/9iVDE3

Görsel 4. Paul Thek, 1986, Arkadaşların Odaları / Chambres d’Amis.
 S.M.A.K. Erişim: 07.01.2018. goo.gl/VgeZiF

Paul Thek de yine evdeki çocuklar ve onların oyuncaklarından hareketle bir iş üretir. Giriş-
te, ilk bakışta eğlenceli ve evin kedisine aitmiş gibi görünen bir enstalasyon yer almaktadır. 
Fakat gerçekte son derece agresif olan bu enstalasyonda, kağıt tüpler birer nükleer füze 
cephaneliğine dönüşmüştür (Görsel 4). 
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Görsel 5. Joseph Kosuth, 1986, Arkadaşların Odaları / Chambres d’Amis.
 S.M.A.K. Erişim: 07.012.018. goo.gl/ghCu7t

Ev halkıyla sanatçılar arasındaki karşılıklı etkileşim, bu serginin karakteristik özelliğidir. 
Ama yine de bu çaba her işte aynı başarıyı yakalayamaz. Sanatçılar ve ev sahipleri kendi 
gerçeklikleriyle, oluşturulacak eserin mümkün olduğunca eksiksiz bütünleşmesi hakkında 
tartışmaya yüreklendirilmişlerdir. Diğer projeler daha üstü kapalı bir ilişki kurmuşken, belki 
Joseph Kosuth’un işi, Hoet’in arzuladığı bu işbirliğini daha açıkça yakalar. Psikanalist And-
re Vereecken’in evine misafir olan Kosuth, Sigmund Freud’un 1901 tarihli kitabı “Günlük 
Hayatın Psikopatolojisi”ni kullanır. Bu kitaptaki metinler Vereecken’in duvarlarına, kalın ve 
siyah harflerle yazılır ve sonra da üzerleri siyah bir boyayla sıvanır. Bu da metinlerin okun-
masını neredeyse imkansız hale getirir. Bir duvar kağıdı gibi görünen bu karartılmış yazılar, 
muayene odasından koridora ve merdivenlere kadar yayılmış olarak hastaları ve ziyaretçi-
leri karşılar (Görsel 5).

Sol Lewitt, çalışmak üzere seçtiği evin girişine piramidi andıran bir duvar resmi yapar. Bu 
piramit bir müzede muhtemelen daha az ilgi çekerdi. Fakat evin önünde yukarıdan yanan 
bir ampul varmışcasına, bir ışık demeti aydınlığını taklit eder. Söylendiğine göre, Lewitt, 
evde yaşayan çocukları resmin önünde oynamaya ya da bisikletlerini bu boyanmış duvara 
dayamaya cesaretlendiriyordu (Görsel 6).

Evlerin çoğu varlıklı insanlara ait olmakla birlikte, düşük gelirli bazı ev sahipleri de bu pro-
jede yer alır. Belçikalı sanatçı Jef Geys, projede yer almaya karar veren altı yoksul aileyle 
çalışır. Onların evlerine, duvarlara açılan kapılar inşa eder. Kapılara “özgürlük”, “eşitlik” ve 
“kardeşlik” gibi politik sloganlar resmeder. Sanatçının mesajı açıktır; politik altı sınıf için, 
sıklıkla duyulan bu sloganlar, tıpkı hiçbir yeri açılmayan kapılar gibidir.

Hoet, içlerinde Maria Nordman’ın da olduğu dört kadın sanatçıyı davet etmiştir. Nordman; 
“Bu proje 1968’de Ghent’in ilk ziyaret edilmesinde başlar.” cümlesini, şehrin merkezindeki, 
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önceden belirlenmemiş bir sosyal alan yaratmak için insanların yaşadığı ve çalıştığı bir 
binanın yarı açık kapısına yazar. Hoet, Nordman’ı şu sözlerle destekler: “Onun yaratıları 
kesinlikle, Arkadaşların Odaları’nın amaçladığı, artık soyut ve tarafsız olmayan mekanların 
boyutlarına sahiptir.” (Schaffner, 2013, s. 6).

Görsel 7. Remo Salvadori - Ettore Spaletti, 1986, Arkadaşların Odaları / Chambres d’Amis. 
Pinterest. Erişim: 07.01. 2018. goo.gl/jD2698 

Görsel 6. Sol Lewitt, 1986, Arkadaşların Odaları / Chambres d’/Amis.
Pinterest. Erişim: 07.01.2018. goo.gl/w5zQAX

Yine Hoet’in belirttiği üzere, Remo Salvadori ve Ettore Spaletti bir evi tamamen değiştirirler 
(Hase, 2009) ve o ev bugün hala aynıdır. Ev halkı Salvadori ve Spaletti’nin eserinin içinde 
yaşamaktadır. Bunun sanat eserleri koleksiyonu yapmakla karşılaştırılamayacağını söyleyen 
Hoet, bu durumda evin, bir eserin çerçevesine dönüştüğünü, yani başrolde eserin olduğu-
nu, evin ise bu esere destek oluşturduğunu ifade eder (Görsel 7). 
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Hoet bir söyleşisinde şunları söyler: “Gerçeklik şurada, sanat burada türünden sanatı ve 
hayatı birbirinden ayıran fikirler beni rahatsız ediyor. Ben böyle bir argümanı kabul etmiyo-
rum.” (goo.gl/HPhBzn).  Bu anlayıştan hareketle, Hoet, sanatçıları, ev sahiplerini ve evleri 
birer eleman olarak sanat eserlerinin içine katmaya teşvik eder. Böylece, gerçeklik ile 
sanat arasında doğrudan bir bağ kurulacaktır. 

Hoet, katalog baskıya gidinceye kadar kendisinin bile henüz serginin anlamını kavrayama-
dığını da yazar. Kendi sanat deneyiminin bile hala formal ve izlenimci olduğunu, dolayısıyla 
halkın sanat görüşünün hala bu noktaya ulaşmamış olduğunu yazar. Kuşkusuz Hoet’in bu 
tespiti, sanat söz konusu olduğunda, her izleyici tarafından az çok deneyimlenmiştir. Baş-
langıçta yadırganan ya da etkisi tam olarak kavranamayan yeni yaklaşımlara, formlara veya 
eserlere alışmak, onların nasıl bir kapıyı araladığını anlamak için bazen izleyicinin kendisi-
ne zaman tanıması gerekir.

Kamusal ve özel alan arasındaki farka vurgu yapan Jan Hoet, 1986 yılındaki Çernobil fe-
laketiyle, aynı yıl gerçekleşen “Arkadaşların Odaları” sergisi arasında doğrudan bir ilişki 
kurduğunu söyler (Hase, 2009). Çernobil bir felakettir, hem de her bireyi özel olarak etkile-
yecek bir felakettir. Tam da bu noktada; arkadaşların odaları bireyler için bir koruma olur. 
Çünkü sergi insanların evlerindedir ve evler her zaman bir korunma formudur. Ev insan 
bedenini korur. Hoet, buradan hareketle özel ve kamusal alan arasındaki anlam karmaşa-
sıyla da ilgilendiğini belirtir. Hoet, “bence özel alan aynı zamanda kamusaldır ve kamusal 
da özeldir.” der. Bugün kamusal alan özeldir, çünkü özel araçlar için inşa edilmiştir; çizgi-
ler, kırmızı ışıklar, her şey bireysellik için işlev görüyor. Böylece kamusal alan özel alana 
dönüşüyor, örneğin herkesin bir arabası var ve çoğunlukla arabalarında yalnızlar. Ve özel 
alanlar kamusal alana dönüşüyor, çünkü televizyon, iletişim araçları, telefon, internet ve 
bütün medya kanalları evin içindeler (Hase, 2009). 

Hoet, “Arkadaşların Odaları”nın beyaz küpe karşı bir reaksiyon olduğunu ise şöyle ifade 
eder; 

Herkes beyaz küp hakkında konuşuyordu ve herkes sanat için en iyi yer, tavandaki 
ışıkları olan dört duvardır diyordu. Ben hayır dedim, hayır çünkü bu şekilde eserlerin 
arkasında psikolojik bir çerçeve olmuyor. Ben bir sanatçının atölyesini ziyaret ettiğim-
de, sanatçının yaşam tarzı hakkında durumu algılamama yardım eden bir fikre sahip 
oluyorum. Beyaz küp, bir yapıtın çevresinde bir vakum, bir aura yaratılmasına olanak 
sağlar. Peki bu evde nasıl mümkün olabilir? Domestik bir mekanda bir sanat yapıtının 
statüsü nedir? (Hase, 2009).

Bir sanat yapıtı bir eve yerleştirildiğinde, izleyicinin sahip olacağı özel bir tür mahremiyet 
ilişkisinden söz edilebileceği gibi, aynı zamanda mahremiyetin kırılmasından da söz edile-
bilir. Mahremiyetin kırılması o eserin ve evin artık kamusala dönüştüğü ve herkesin o eve 
girebileceği anlamına gelir. 

“Arkadaşların Odaları” da yadırgatıcı yaklaşımlarıyla, evcil yerleşimlere yayılan bir grup 
sergisinden daha fazlası olur. Gizemli ve hassas bir şekilde derinlere işleyen sergi; ihtiyatlı 
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bir şekilde, insanlar tarafından iskan edilmiş mekanları, evleri ve uzun zamandır dışarıda 
bırakılan bölgeleri istila etmeye başlar. Greenberg’in ifadesiyle; “Hoet, 1986 yılındaki sergi-
sini Ghent’deki evlere konumlandırdığında, sanatın mahrem oluşumu ve kamusal gösterimi 
arasındaki gerilimi, serginin temasına dönüştürdü.” (1996, s. 351).

Hoet’in projesi gerçekleştiğinde, serginin ana yapısı menteşelerin dışına taşar. Çerçeve-
lenmiş sınırların ötesine geçer ve bütün bir enteryörün içine kadar yayılır. Sanat, burada 
artık bir pencere veya ayna önermez ya da seçme ayrıcalığına dair bir işareti oluşturmaz. 
Fakat bir gerçek olarak provakatif mevcudiyet; kutsallığını kaybeden müze mekanında ve 
objelerin fetiş olarak sunulduğu bağlamsal çerçevelerden kendi farklılığını teyit ederler 
(Tazzi, 1986, s. 124).

Müze aracılığıyla eserlere, izleyiciler ve kamu tarafından ev sahipliği yapılması bu serginin 
bir diğer açısıdır. Bu bir müze için, ansiklopedik bir çağdaş sanat müzesi anlayışından kalıcı 
olarak kopmak ve bağımsızlığını kazanmak demektir. “Arkadaşların Odaları”, prestijli, büyük 
sergilerin eziciliğinden kaçınmış ve müzeyi parçalara bölüp bütün şehre serpiştirmiştir 
(Hoet, 1986, s. 347).

Hoet’in sergisine çeşitli tepkiler de gelmiştir. Bu tepkilerden en büyük ve en eleştirel olanı; 
“Anticambre Projesi”dir. Hoet’in sergisine seçilemeyen sanatçılar, bir tür “Reddedilenler 
Salonu” gibi, paralel ve kısmen anarşist bir sergi düzenlerler. Yaklaşık 180 sanatçı, “Fabriek 
voor Entartete Kunst” sergisinde işlerini sergiler. Organizatörler bu etkinliği daha da kö-
pürtür ve sergiye paralel olarak; partiler, moda şovları ve hatta futbol maçları düzenlerler 
(goo.gl/Ejxqxm). 

“Arkadaşların Odaları”, kamu ile doğrudan diyaloğa giren ve çağdaş sanatın şehir bağlamı 
üzerine konumlandığı, geniş ölçekli bir sergi projesidir. Bu nedenle, tepkilerin tümünü 
de hesaba katarak, “Arkadaşların Odaları”nın bugün, aşina olduğumuz, bu türden sergiler 
için bir rol model ya da bir okul olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin sanatçı Christian Philipp 
Müller’in1993’de yaptığı grup sergisi “Project Unite”, ilhamını “Arkadaşların Odaları”ndan 
alır (goo.gl/YDM8BS). İlki 2002 yılında Fulya Erdemci küratörlüğünde yapılan “İstanbul 
Yaya Sergileri” ya da Carolyn Christov Bakargiev’in Documenta 13’te, müzelerden parklara 
ve şehrin içine dağılmış gizli binalara kadar uzanan sergi turları, “Arkadaşların Odaları”n-
dan geçen bir ruhtur (Erdemci, 2002, (goo.gl/XkqEEY). Bakargiev bu ruhu, küratörlüğünü 
yaptığı 14. İstanbul Bienali’ne de taşır. İzleyici sergideki yapıtlarla olduğu kadar, şehrin 
kendisiyle de diyalog halindedir ve Beyoğlu’ndan Adalara kadar uzanan bir keşfe girişir 
(goo.gl/tfgGRT).

Bir kaç son söz söylemek gerekirse; Johanne’ın da vurguladığı üzere 

“Arkadaşların Odaları” müzeye kendisi hakkında çok şey öğretir. Müze, somut günlük ger-
çeklik aracılığıyla kendisiyle yüzleşir ve gerçekte onun için tuhaf sayılacak mekanların 
içine sızarak kendi kodlarını sorgulamayı öğrenir (2005, s. 93). Johanne, bunlara ek olarak, 
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bu projenin müzenin otoritesini bulanıklaştırdığını ve altüst ettiğini de söyler. Fakat yine 
de müze, yayıldığı tüm mekanlarda nasıl görünür olacağını yavaşça keşfetmeye çalışmış ve 
sanki– daha önceden varolmayan- alanlarını/mekanlarını şehrin tamamında her yönüyle 
bu vesileyle ilk kez keşfetmiştir (2005, s. 93). 

Hoet’in “Arkadaşların Odaları” için kurduğu planın, müzelerin tipik yaz sergilerinden çok 
daha iyi gittiğini de belirtmek gerekir. Serginin sonunda, çağdaş sanata duyulan iştah art-
mış, bir “ev sıcaklığı” hissinden destek alınmış ve daha fazla görünürlük kazanmıştır. Sergi-
nin beklenmedik çekiciliklerinden biri de onun bir hazine avı kalitesindeki cazibesidir. Bir 
izleyici, kanalla çevrili şehrin çevresinde yürüyerek, bisikletle ya da arabayla dolanmakta, 
elinde şehrin haritasıyla serginin gerçekleştiği evi bulmaya çalışmaktadır. Evlerin tümünü 
görmek yaklaşık iki gün sürüyordu. Böylece bir sergi ziyaretçisi için şehrin canlılığını his-
setmek, geleneksel bir müze sergisinde hissedileceğinden çok daha fazla mümkün olu-
yordu. İzleyici, bireysel evler aracılığıyla şehir ve sanatla ilgileniyordu. Dolayısıyla bu sergi 
deneyimi, çağdaş sanatın gerçeklikle kurduğu ilişki şöleni olduğu kadar, Ghent şehrinin de 
şöleni olmuştur. 

Denilebilir ki bu sergi, insan olarak sahip olduğumuz marazi meraktan da beslenmiştir: 
Başka bir ülkede, başka bir şehirde, yabancı insanların evlerine ve hayatlarına girip, onların 
nesnelerini görmekten kim zevk almaz ki?
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Öz: Bu metinle birlikte sanat alanında 20. yüzyılda meydana gelen düşünsel değişimlerin 

sanat ve sanat eseri terimlerinin bütününü nasıl etkilediği ve bu değişimlerin sanatın anlamını 

nasıl değiştirdiği araştırılmıştır. Bu noktada dönemin mevcut batı felsefesinin çıktıları da 

sanat alanındaki bazı yeni unsurları ortaya çıkartmada önemli bir dayanak noktası olarak 

gözükmektedir. Böylece felsefenin özne ve nesne kavrayışlarına paralel olarak sanat alanındaki 

özne ve nesne terimlerinin ve şartlı biçimde sanat alanın bütününe ve çağdaş sanat eserinin 

varoluşuna etki eden yeni gerçekliklerin açılımı ve anlamı araştırılacaktır. Bununla birlikte 21. 

yüzyıla geçiş evresinde insan ve dış dünya gerçekliğinin, insanın hakikat arayışının ne noktaya 

vardığı anlaşılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Sanat, Eser, Nesne, Zaman ve Mekân, Algı, Beden, Özne.

Abstract: The purpose of this text is to research how intellectual changes especially in the 

field of art domain in the 20th century transformed the meaning in art and correspondingly 

how these affected the terms “art” and “artwork”. At this point, the outputs of the western 

philosophy of that period appear to be an important reference point in bringing out some new 

elements in the field of art. Therefore, according to philosophy’s conception of “subject” and 

“object”, the terms subject and object in art and conditionally the manifestation and meaning 

of new realities affecting the existence of the field of art and contemporary artwork will be 

researched. Thus, at the stage where mankind steps up to the 21st century, the whereabouts of 

the reality of man and external world and humanity’s quest for truth will be analyzed.

Keywords: Art, Piece of Art, Object, Time and Space, Time, Perception, Body, Subject.
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Giriş

Bu metnin konusu sanat tarihinde geçmişten günümüze ilerleyen süreçte sanat eserinde 
‘anlam’ın nasıl nesnel boyuttan öznel boyuta doğru geçtiğinin incelenmesidir. Bir başka 
deyişle bu metin sanatta özne ve nesne arası ilişkilerin nasıl değiştiğine ve değişime sebep 
olan diğer belirleyici unsurların anlaşılmasına yöneliktir. 

Aydınlanma olgusu insanın ‘kendi’ aklını ortaya koyan bir değer ise eğer, aydınlanmanın 
sanattaki karşılığı sanatçının hakikatinden ve eserin gerçekliğinden bağımsız olarak eser 
karşısındaki gerçekliğin yani izleyicinin1 bir ana değer olarak sanat alanına girmesi olarak 
belirmektedir.

Elbette ‘Aydınlanma’ olgusuyla birlikte yüzyıllar içerisinde insanın dünyevi olguları ve kav-
ramları alımlama hali büyük oranda değişiklik gösterir. Bu bağlamda ‘gerçeklik’ kavramı 
toplu bir değer olmaktan çıkarak, zaman içinde bireysel bir değer haline gelmiştir. Bireyin 
ve bireyselliğin önem kazanması koyutlanmış değerlere ve geleneklere karşı özgür tutum 
ve tavırların önünü açmıştır. Buna paralel olarak gerçekliğin farklılaşması ‘anlam’ mefhu-
munun da farklılaşmasına sebebiyet vermiştir.

Sanat alanında meydana gelen değişimler yine sanat olgusunun tanımına ve bu tanımın 
zaman içinde nasıl değiştiğine, bir başka deyişle ‘gerçeklik’ kavramının sanat tarihsel sü-
reçte nasıl farklılaştığına bağlı gözükmektedir. Bu tanımların açılması, anlam olgusunun 
da nesnel bir değer mi, yoksa durumsal (dolayısıyla şartlı) ve öznel bir değer mi olduğunu 
anlaşılır kılacaktır.

Sanat Eserinde Nesnel Anlam

Belirli bir döneme kadar sanat merciindeki tanımların karşılığı belirgin gözükmektedir. Sa-
nat eseri olarak dile gelen varlık biçimi sanatçının belirli bir konuyu belirli bir teknikle 
belirli bir nesne üzerinde hayata geçirmesidir. Bu tanımlamada önemli olan unsur bu kap-
samdaki ögelerin belirlilikleridir. Eserde konunun, malzemenin ve tekniğin belirli olması 
yani konunun toplumun benimsediği ortak değerlerin ürünü olması ve işlenen malzeme-
nin de sanat eseri kapsamındaki mevcut bir-iki olanaktan (yontu ve döküm) biri olması ese-
re belirginlik kazandıran bir ön koşul olarak belirir. Hatta denilebilir ki, bu varlık biçiminin 
çıktısı, yani eserin ‘anlam’ı daha eserin varlığından önce zaten belirgin kılınmıştır.

20. yüzyıla kadar yukarıda bahsi edilen ana unsurların anlamının sorgulanan gerçeklikler 
olmadığı aşikârdır. Ancak modern sanat akımlarının ardıllarıyla ve dönemin teknik ola-
naklarıyla birlikte üretimin, sanatın, sanatta konunun, eserde malzemenin ne olduğu ve 
daha başka ne olabileceği sorgulanır hale gelmiştir. Bu tutum elbette dünyevi konuları 

1 Burada izleyici olarak dile gelen öğe nihayetinde eser karşısındaki alımlayıcıdır. Ancak izleyici tanımı 20. yüzyıl 
içinde kendinden önceki zamanlardan farklı olarak kavramsal biçimde değişikliğe uğramıştır.
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sorgulayan ve konuya dair bireysel bir yaklaşım sergileyen insan zihninin ürünüdür. Bu 
gibi tutumlar neticesinde geleneksel hale gelmiş olan sanat anlayışına, sanatçı anlayışına, 
sanat eseri anlayışına, izleyici anlayışına dair yeni önermeler ortaya çıkmıştır. Ardından iler-
leyen süreçte ise sanat olgusunun tanımı herhangi bir biçimde yapılamayacak hale gelmiş 
gözükmektedir. Buna paralel olarak, sanat denilen olgunun belirgin bir tanımı mümkün de-
ğilken, sanat eseri olan varlığın da belirgin bir anlamı olması pek kolay gözükmemektedir.

Elbette resimlerini yaparken eski sanatçılar fiziksel nesneler yaptıklarını kabul ediyor-
lardı. Ama onlara göre resim ve fiziksel nesne eşit değildi ve medyumun yönlendiril-
mesi, sanat yapma sürecinin kendisi değil o sürecin daha ziyade ön hazırlığıydı. Çünkü 
resim, onun alt katmanı olan tuvalden, panodan ya da freskli duvardan filizlenen ya 
da kabaran bir şey olarak görülüyordu. Bu şeyler –tuval, pano, duvar– onun varoluşu 
için gerekliydi, ama onların da ötesine geçiyordu ve onun kavramının onlara yönelik 
bir göndermesi yoktu (Wollheim, 2011, s. 848).

Görsel 1. Michelangelo Buonarroti, 1516, Musa / Moses
Erişim: 01.08.2017. goo.gl/eUguPb

Genel Sanat Tarihinin önemli bir başyapıtı sayılan Musa heykeli sanat ediminin maddi ve 
manevi şartlarının belirgin hatta katı olduğu bir döneme aittir (Görsel 1). Bahsi geçen za-
manlardaki malzeme koşulunun taş işçiliği olduğu göz önüne alınırsa eğer, nesnel varlığın 
(taşın) sanat eserine ne şekilde dönüştüğünün izi belirgindir. Bu tip bir varlık halindeki 
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sanat eserini anlamak üzere başvurulan yöntem ontoloji (varlıkbilim) olarak belirmiştir. Bu 
yöntem İsmail Tunalı tarafından Musa heykeli üzerinden şu şekilde ele alınmıştır. Tunalı, 
plastik eserin (heykelin) (resim, müzik, mimari gibi) her sanat eserinde bulunan belli real ve 
irreal tabakalardan oluştuğunu belirtir:

Heykel, ilkin bize bir real ön-yapı olarak kendini veriyor. Bu da, onun taş kütlesidir. 
Ama, eser yalnız böyle bir taş kütlesinden ibaret değildir; bunun üzerinde bir irreal 
sfer geliyor. Bu irreal sfer’de, oturan ve hafif sola dönmüş, sağ elinde bir kitap taşıyan 
bir insan figürü görüyoruz. Bir insan figürü olarak, eser, gerçek bir insanı değil, ama, 
bir irreal figürü gösteriyor. Çünkü taş kütlesinde görünüşe ulaşan bu insan figürü, 
gerçek değil, ama, ‘görünüş’ halindeki bir figürdür. Bu irreal sfer’in, ilk somut tabakası, 
bize göre, tasvir edilen bir insan biçimidir. Burada tasvir edilen bir insan figürü ve yine 
tasvir edilen bir olay var (2002, s. 130).

Bu noktada karşımıza çıkan koyut şudur ki, tasvir edilen durum veya figür sanatçının fikir 
aitliğinde bir sanat problematiği değil, öncelikle eserin ait olduğu kültürün yaşam pratik-
lerinin de anlamını oluşturan toplumsal bir değer olarak belirir. Tunalı’nın bahsettiği real 
ön-yapının ardındaki irreal katmanlar karşılığını yaşamsal ve kültürel değerlerde, ikonlaş-
mış figürlerde, dinsel ve mitolojik olaylarda ve figürlerde, kahramanlarda bulur. Yaşam 
pratiklerinin; inanç sisteminin ve kültürel değerlerin bir çıktısı olarak sanat eseri anlamını 
yine bu değerler neticesinde kazanacaktır. Aynı zamanda bu değerleri betimleyen ve vur-
gulayan bir öge olarak sanat eseri, tarihi ve kültürel nesneler arasında hiyerarşik yönden 
üstün bir varlık biçimi olarak belirmektedir.

Tunalı, Musa heykeli üzerinden verdiği örnekte öncelikle kutsal bir figürün yaşantısından 
bir parça, belli bir olay anlatıldığını ve tasvir edilen figürün ve olayın plastik’in irreal var-
lık alanının ilk tabakasını oluşturduğu belirtir. İkinci tabaka tasvir edilen figürün belli bir 
hareketini ve durumunu açıklığa kavuşturur: “Örneğin Musa oturmuş bir durumda, sola 
doğru bakıyor. Adeleleri kasılmış, sağ eliyle sakalını karıştırıyor.” Üçüncü tabaka ise figürün 
hareketini belirleyen bir faktör olarak hareketin ardındaki psişik eylem ve davranış tabakası 
olarak belirir: “Bu psişik canlılık tabakası da real değil, tersine irreal bir canlılıktır ve taş 
kütlesinde, bu real yapıda hep bunlar ‘görünüşe ulaşırlar’.” (2002, s. 131).

Buradan anlaşılacağı üzere ontolojik yöntem sanat eseri olan varlığın anlamını ortaya çı-
kartmak için doğru orantılı bir yöntem sunmaktadır. Bu yöntem eserin maddi tabanının 
ardındaki irreal tabakaları çözümleyerek Tunalı’nın vurguladığı üzere ‘görünüşe ulaşan’ 
figürün anlamını ortaya çıkartır. 
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Görsel 2. Andrea del Verrocchio, 1481,  Barto-
lomeo Colleoni Anıtı. Erişim: 01.08.2017. goo.
gl/sDsmXd

Görsel 3. Disk Atan Atlet / Discobolus, MÖ. 
460-450. Erişim: 01.08.2017. goo.gl/WkU-
GF5 

Tunalı yine benzer bir çözümlemeyi bir başka Rönesans heykeli ve bir Yunan heykeli üze-
rinden ele alır (Görsel 2, 3). Bu çözümlemede ortaya çıkan unsur irreal mekân olgusu ola-
rak göze çarpmaktadır.2 Heykelin bulunduğu fiziksel mekân (bu aynı zamanda izleyicinin 
de fiziksel/bedensel olarak bulunduğu mekândır) ile dar kaidesi üzerinde yükselen süvari 
ve atın hareketi birbirine zıt iki mekân gerçekliğini ortaya çıkartır. Aynı durum ‘Disk Atan 
Adam’ heykeli için de geçerlidir: 

Dar kaidesi üzerindeki at hareket edemez, hareket ederse boşluğa düşer; müze mekâ-
nının duvarları arasında bulunan Disk-atıcısı, bellidir ki, bu mekân içinde diskini ata-
maz; atış, o halde başka bir mekândaki, ancak sanatsal bir görüşle görülen bir başka 
mekândaki atıştır. Aynı şekilde hareket de irrealdir ve bu hareketin içinde geçtiği 
mekân da irrealdir. O, kendi başına değil de, sanat gözüyle gören ‘için’ vardır. O, biçim 
alan taşın cansız sertliği içinden ve bu cansız sertliğe zıt olarak görülen bir hayattır. 

2 Bu gerçeklik anlayışı kapsamında burada bahsi geçen öge bir ‘at’ heykelidir. At figürü çoğunlukla tasvir edilen 
komutanların ve savaş hikâyelerinin ayrılmaz bir ögesi olarak belirir. Bu sebeple ihtişamlı bir figür olarak ‘at’ resim 
ve heykelde pek çok kez karşımıza çıkmaktadır. Ancak 20. yüzyılın ilerleyen dönemlerinde sanat olgusu büyük 
oranda değişime uğramış ve sanattaki gerçeklik anlayışı zaman içinde sanat pratiklerinin güncel yaşam pratikleriyle 
olan ilişkisine doğru evrilmiştir. Doğa gerçekliğinin sanat alanında tasvir edilmesine karşıt olarak doğa gerçekliğinin 
doğrudan bir sanat ögesi olarak kullanılması farklı bir sentez oluşturmaktadır ve bu noktada değerlendirme ölçütleri 
de farklılık gösterir. İlerleyen bölümde sanat eserinin doğa gerçekliğinin tasvirinden uzaklaşarak nasıl yaşamdaki 
gerçekliğin kendisine (buradaki örneğe ithafen, bir ‘at’ tasvirinden canlı bir atın bizatihi kendisine) doğru evrildiği 
üzerinde durulacaktır. Bir başka deyişle bu değişim, sanat eserinin uzamına dair bir değişimdir ve ilerleyen araştır-
malar da bu değişimi tetikleyen ana faktörlerin belirlenmesine yöneliktir.



70 SANAT ESERİNDE ‘ANLAMLANDIRMA’ OLGUSU ÜZERİNE
ARŞ. GÖR. ENGİN SARI  / SANAT YAZILARI, 2018; (38): 65-82

Realite sanısını vermeksizin, plastik formu içinde ‘görünür’. O, sadece ‘görünen’ ha-
yattır (Tunalı, 2002, s. 131). 

Eser yukarıda da bahsedilen irreal bir mekân kapsamında vücut bulmaktadır ve izleyici 
için bu gerçeklik ancak zihinle kavranılan bir boyuttur, bahsedilen mekân bir tasavvur 
ürünüdür. İşte bu nokta önemli bir kaide oluşturur. Eser alımcı için real mekâna ait nes-
nel gerçekliklerin ötesindeki bir mekân ve zaman algısına yöneliktir ve izleyicinin bireysel 
kavrayışına sunulmuş nesnel bir unsur olmaktan önce zaten koyutlanmış bir gerçekliğe 
hitaben vücut bulmaktadır.

Sanata dair bu anlayış biçimi yaklaşık 20. yüzyıla kadar bir sabit olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Sanat tarihinin çok büyük bir kısmında sanat eseri olarak kabul gören varlık biçimi 
anlamını ait olduğu coğrafyanın ve bu coğrafyada yaşayan toplumun ortak değerlerinden 
almaktadır. Sanat eseri kültürel değerlerin bir çıktısı olarak, manevi değerlerin maddiyata 
aktarılması ve ölümsüzleştirilmesi olarak anlaşılabilir. 

Bu anlayışla üretilen eserin toplumun yerleşik değerler sisteminin bir çıktısı olarak belir-
mesi eserin anlamını da belirgin kılar ve böylece anlamın değişken yapıda olmadığı rahat-
lıkla söylenebilir. Eserde anlamın sabit olması aynı zamanda eserin real mekân unsurundan 
da ayrıksı yapısını ortaya koyan bir gerçekliktir. Bunun tam tersini söylemek de aynı şekilde 
mümkündür. Nesnel gerçekliğin gerçek mekân ve dolayısıyla şimdiki zaman ile ilintisi bir 
sorgu alanı olmadığından ötürü bu bileşenler eserin anlamına etki eden unsurlar değil-
dirler. 

Bu tip bir özne, nesne ve mekân-zaman kapsamındaki ilişki biçiminin değişmesi özünde 
insanın nesne algısının değişimiyle ilintili gözükmektedir. İnsanın nesne algısının değişime 
uğraması ise üretim biçiminin bir çıktısı olarak belirir. Üretim biçiminin değişmesi ve ma-
kineleşmesi insanın bu alandaki rolünü değiştirmeye başlamıştır. Aynı zamanda bu durum 
nesnenin de yaratım değerini ve anlamını değişmiştir. 

Yaşam pratiklerinin ve maddi-manevi geleneklerin değişmesi sanat pratiklerine de belirgin 
ölçüde yansımıştır. Modern sanat akımlarıyla birlikte sanat alanındaki önemli bir değişim 
sanatın konuları olarak gözükmektedir. Bu dönemde sanat eserinde işlenen konular ideal 
yaşam hikâyelerinin aksine gerçek hayatın kendisi olarak belirir. Bu durum sanattaki ger-
çeklik anlayışını da bütünüyle değiştirir. Sanat artık geleneksel değerleri ve tarihi figürleri 
betimleyen gelenekçi bir gerçeklik anlayışından koparak içinde yaşanan zamanın gerçek-
lerini konu edinen çağdaş bir gerçeklik olgusuna dönüşür. Bu dönüşüm sanattaki ve sanat 
eserindeki gerçeklik olgusunun gerçek zaman olgusuyla olan ilintisinin önemli bir başlan-
gıç noktası olarak belirir. 

Sanattaki gerçeklik anlayışının değişmesine sebep olan bir diğer önemli unsur ise bah-
sedildiği üzere ‘mekân’ faktörüdür. Şunu belirtmek gerekir ki, real bir mekân olgusunun 
bahsi modern heykel konsepti içinde işlenen bir unsur değildir. Aksine modern heykel için 
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mevzubahis unsur ‘mekansızlık’ olgusudur. Tam da bu noktada heykelin kaidesi önemli bir 
unsur olarak belirir. Kaide real mekân ile irreal mekân arasında kurulan bir köprü olarak 
betimlenebilir ve bu aracı öge heykelin mekân ve zaman aşırı niteliğinin doğal bir gerek-
sinimi olarak gözükmektedir.

Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru heykel alanında gerçekleşen önemli bir değişim 
heykelin kaideden uzaklaşması ve real mekân (dolayısıyla real zaman) unsuruyla doğrudan 
ilişki kurması olarak göze çarpmaktadır. Bu ilişki biçimi heykelin uzamını değiştirmiş ve 
onun nesnelik halini ön plana çıkartmıştır. Bu sebeple ilerleyen bölümde sanat eserinin 
nesneliği üzerinde durulmuş ve özne-nesne ilişkisinin belirleyici koşulları olan mekân, za-
man, beden gibi değişkenlerin sanat alanındaki yeri ve önemi anlaşılmaya çalışılmıştır.

Nesneden Özneye Geçiş

Açıktır ki, tarih boyunca insanın birey olma hali değişiklik göstermiş ve bireyselliğin değer 
kazanması sanat tarihi için de sanatın ana hattını bütünüyle değiştiren bir koşul olmuştur. 
Önemli bir olgu elbette sanatçı tarafındaki bireyselleşme olarak gözükmektedir. Gerek 
konu seçimi, gerek malzeme kullanımı, gerekse de betim tarzı anlamında sanatçı için son-
suz seçenek ortaya çıkmıştır. 

Sanat tarihindeki ve sanat eseri anlayışındaki değişimlere ve türlü alternatiflere paralel 
olarak değişen önemli bir diğer etmen ise eser karşısındaki alımlayıcının pozisyonudur ve 
özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısında ve ardından ilerleyen süreçte alımlayıcının pozisyonu 
pasif bir seyirci olmaktan çok daha öteye doğru evrilmiştir. Özellikle bu zaman diliminde 
ve ardından anlamlandırma mefhumu öznel bir boyuta doğru taşınmaya başlamıştır. İzleyi-
cinin etken bir öge olarak belirmesiyle birlikte sanat alanında sanat eserinin gerçekliğine 
paralel olarak nesne, özne, ‘ben’ gibi gerçeklikler türeyecektir.  

Bahsedilen bireysellik/öznellik olgusu elbette yalnızca sanat alanında değil, dönemin fel-
sefesinin de önemli bir gündemini oluşturur. Geçmiş yüzyıllara kıyasla felsefe alanında 
19. yüzyılın sonlarına doğru beliren yenilikçi bir düşünce biçimi özne ve nesne ilişkisinde 
anlamın nesnenin kendisinden dolayı ortaya çıkan bir olgu değil, nesneyi kavrayan özne, 
yani bilinç tarafından ortaya çıkartılan bir olgu olduğudur. Ancak bu idrak dolayısıyla özne 
kendisini nesnel dünya karşısında onu kuran etken bir pozisyona getirmiştir.

Edmund Husserl, ilk dünya savaşından çok önce başlamış olan ideolojik kriz bağlamı 
içinde, çökmekte olan uygarlığa mutlak bir kesinlik verecek yeni bir felsefi yöntem 
geliştirmeye çalışıyordu. Husserl kesinlikle avına, felsefi selefi Rene Descartes gibi 
“doğal tavır” diye adlandırdığı tavrı –nesnelerin dış dünyada bizden bağımsız olarak 
varoldukları ve bizim bu nesnelere ilişkin bilgimizin genelde güvenilir olduğu yo-
lundaki sağduyu ürünü inancı– geçici olarak reddederek başlamıştır. Bu tür bir tavır 
bilginin olanaklılığını sorgusuz sualsiz verili kabul ediyordu, hâlbuki sorun tam da 
buydu. O halde, neyden açık seçik ve kesin olarak emin olabilirdik? Şeylerin bağımsız 
varoluşlarından emin olamasak da, der Husserl, fiilien deneyimlediğimiz şeyin, bir 
yanılsama olsun olmasın, bize bilincimizde dolaysız olarak nasıl göründüğünden emin 
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olabiliriz? Nesnelere kendinde şeyler gözüyle değil de bilinç tarafından koyutlanan 
ya da “yönelinen/niyet edilen” [intended] şeyler gözüyle bakılabilir. Her türlü bilinç, 
bir şeyin bilincidir: Düşünürken, düşüncemin belli bir nesneye “yöneldiğini” bilirim. 
Düşünce edimi ile düşüncenin nesnesi, içsel olarak ilişkili, karşılıklı olarak bağımlıdır. 
Bilincim dünyanın pasif biçimde kaydedilmesinden ibaret değildir, aktif biçimde onu 
kurar ya da ona “yönelir” (Eagleton, 2011, s. 69).

Husserl fenomenolojisinin ortaya koymaya çalıştığı ana düşünce, öznenin her türlü anla-
mın kaynağı ve kökeni olarak görülmesiydi. Aslında öznenin kendisi dünyanın bir parçası 
değildi; zira bu dünyayı zaten o var ediyordu (Eagleton, 2011, s. 73-76). Şu da vurgulanma-
sı gereken bir ayrıntıdır ki, dünyada tek bir özne değil, özneler vardır ve bu demektir ki her-
hangi bir gerçeklikten çıkartılacak tek bir anlam değil, çeşitli olası anlamlar bulunmaktadır. 
‘Gerçeklik’ kendi başına var olan yegâne bir kavram değil, aksine gerçeği arayan öznenin/
bireyin kendi gerçekliğidir. Bu noktada gerçekliğin öznel bir kavram olduğu söylenebilir. 

Bir diğer tarafta ise Heidegger’in varoluş felsefesinin bir çıktısı olarak, bizler sadece baş-
kalarıyla ve maddi dünyayla bağlantıda olduğumuz için insan özneleriyizdir ve bu ilişkiler 
hayatımızın arızi parçaları değildir, onu kuran şeylerdir. Dünya rasyonel bir şekilde analiz 
edilebilecek, temaşa halindeki öznenin karşısına yerleştirilmiş “oradaki” bir nesne değildir: 
Dünya hiçbir zaman dışına çıkamayacağımız, karşısında duramayacağımız bir şeydir. Biz, 
asla tamamen nesnelleştiremeyeceğimiz, hem “özne”yi hem de “nesne”yi içinde barın-
dıran, anlamları tüketmenin mümkün olmadığı ve bizim onu kurduğumuz kadar o da bizi 
kuran bir gerçekliğin içinde özne olarak ortaya çıkarız (Eagleton, 2011, s. 73-76). 

Dönemin mevcut felsefesinin “özne” kavrayışı özneyi nesne karşısında etkin pozisyona ge-
tirmiş ve böylece birey, karşısındaki dünyayı kendi bilinç filtresinden geçirerek alımlamaya 
başlamıştır. 

“Sanatçı eserinin ille de en iyi yorumcusu değildir, seyircinin de algıladığı şeyin örgütlen-
mesinde haklı bir rolü vardır.” (Wollheim, 2011, s. 847). Richard Wollheim’ın ‘Nesne Olarak 
Sanat Eseri’ başlıklı 1970 tarihli makalesinde sözünü ettiği bu önerme, sanatçıdan ayrı ola-
rak seyirciye de anlam ve önem atfeden bir düşüncenin dile gelişi olarak gözükmektedir. 
Bu deyişten yola çıkarak seyircinin pasif değil aktif bir alımlayıcı olduğunu söylemek yanlış 
olmayacaktır.  

Belirgindir ki yukarıda bahsedilen önermenin doğruluğu zaman aşırı değildir, zira 20. yüz-
yıl öncesi sanat ve sanat eseri anlayışı bahsedilen seyircinin öznelliği/bireyselliği gibi bir 
olgunun varolabilmesini mümkün kılmamıştır (tıpkı Rönesans dönemine kadar öznel bir 
sanatçının bahsini yapmanın mümkün olmadığı gibi). Ne zaman ki sanat sanatçıların inisi-
yatifine geçmiş ve sanat salt kendisi olarak özgür bir düşün alanı olmuş, işte o zaman se-
yircinin de sanat karşısındaki pozisyonu (tıpkı sanatçı gibi) düşünen bir özne halini almıştır.

Bu noktada önemli bir unsur sanat eserinde nesnel niteliklerin ağırlık kazanması olarak gö-
zükmektedir. Modern sanatın ortaya çıkış zamanlarında yenilikçi olan unsur elbette önce-
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likle eserin konusu olarak belirmektedir. Buna paralel olarak ortaya çıkan bir diğer önemli 
değer ise konunun nasıl betimlendiğidir ki, betim tarzları modern sanat akımlarının da 
kategorilerini oluşturan bir değer olarak karşımıza çıkar.

Ancak 20. yüzyılın ilerleyen zamanlarında sanatta konu faktörünün ve konu olanaklarının 
sonsuzluğa doğru ilerlediği bir dönemde yenilikçi sanat eseri anlayışının progresif yanı 
eserin konusundan çok, konunun alışılmadık şekilde nasıl maddiyata geçirildiğiyle ilintili 
bir tutumdur. Alışılmadık olan şey ise ancak sanatçının bireysel tutumu olacaktır; konunun 
kendisinden çok artık yaratıcı öznenin konuya olan bireysel yaklaşımı ve neticede bu al-
gıyı fiziksel boyuta nasıl aktardığı, yani onu ne şekilde nesnelleştirdiği. Bu noktada sanat 
eserinde nesnel tabanın konu faktörüne karşı ağır bastığını söylemek pekâlâ mümkün 
gözükmektedir. 

Modern sanatın ana hattı için, sanatın maddi karakterini vurgulayan bir kuram, bir sa-
nat eserini önemsiz ya da değersiz bir şekilde ve sadece çevresel olarak değil, fiziksel 
bir nesne sayan bir sanat kuramı koyutlayabiliriz (Wollhein, 2011, s. 848).

Bunun ardından şu söylenebilir ki, eserin nesnelik vasfı seyirci için de eserin alımlanma 
biçimine doğrudan etkiyen bir durum oluşturur. Bu niteliğiyle birlikte sanat eseri seyirci 
için başlı başına bir problematik haline gelir. Bu noktada beliren başlıca sorun eserin, hatta 
eser olarak öne sürülen nesnel gerçekliğin daha her şeyden önce ‘ne olduğu’ ile ilgilidir 
ki, 20. yüzyılın ikinci yarısına geçerken sanat tarihi boyunca ‘sanat eseri’ olarak addedilen 
varlık biçimi bu dönemden sonra ‘sanat çalışması’, ‘iş’, ‘sanat nesnesi’ gibi daha mütevazı 
isimlerle anılmaya başlanmıştır.

1960’lardan günümüze uzanan süreçte sanatı çevreleyen mekânların ciddi anlam-
da değiştiğini gözlemleyen Reesa Greenberg’e göre, belirgin olarak fark edilen dö-
nüşümlerin başında çağdaş sanat sergileri için kullanılan mekânların “domestikva-
ri yapılar”dan, ticaret ve endüstriyle ilişkilendirilebilecek binalara kaymasıdır: “Artık 
sanat için yeğlenen sergi salonları bir evden ya da apartmandan bozma galeriler 
değil, eski fabrika binaları ya da depolardır. (…) Sergi mekanı konusundaki tercihlerin 
değişmesi, altmışlarda ve yetmişlerde sanat üretiminde bitmiş nesne yerine üretim 
sürecine odaklanılmaya ve yapıtlara da ‘iş’ denmeye başladığı döneme tekabül eder.” 
Greenberg’e göre sanatın sergilenme koşullarının değişmesi, sanatın belli bir azınlık 
için üretilmiş, salt parasal değeriyle sınırlı bir nesne olmaktan, daha geniş bir sosyal 
bağlama taşındığı bir süreci simgeler (O’Doherty, 2010, s. 24).

Algılayan bir özne için, eserin nesnelik hali zorunlu bir bileşen olarak real mekân faktörünü 
de beraberinde getirmektedir. Sanat alanında mekân faktörünün real bir gerçeklik olarak 
ortaya çıkması kendisiyle çakışık biçimde ‘zaman’ unsurunu da devreye sokmaktadır ve bu 
iki gerçekliğin kavranış biçimi alımlayıcı tarafındaki öznelliği (konuya hangi açıdan yaklaş-
tığı ve neticede onu nasıl nesnelleştirdiği) de ortaya çıkartan belirleyici unsurlar olarak 
ortaya çıkar. 

Böylece şu söylenebilir ki, zaman algısı nesnel değil, öznel bir olgudur ve kavranışında 
zaman faktörünün dolaylı veya dolaysız biçimde mevcut olduğu bir nesne öncelikle öznel 
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bir problem olarak kendisini ortaya koyar. Zaman zamana yönelmiş bir görüş gerektirir 
diye vurgular Merleau-Ponty (2011,  s. 98). Bu önerme, özneyi mekân-zaman kapsamındaki 
nesneyi aktif biçimde algılayan pozisyona geçirmektedir. Bu noktada öznenin aktif olma 
hali, nesnel verinin öznel biçimde algılanması ve alımlanması olarak anlaşılmalıdır ki, bu 
noktadaki öznenin nesne algısına dair bir diğer önemli farkındalık da öznenin bedeni ola-
rak belirir, tıpkı nesnenin de bir bedeni olduğu gibi. Aradaki fark ise birinin algılayan, bir 
diğerinin ise algılanan olduğudur. Böylece sanatçının bireyselliğine denk biçimde seyirci-
nin bireyselliği de nesne için tamlayıcı bir nitelik olarak belirir. Böyle bir durumda anlam 
hususu koyutlanmış bir değer olarak değil, açık bir parametre olarak belirmektedir. Buna 
paralel biçimde, Wollheim’in önermesinde bahsettiği yorum faktörü de çoğulluğa ulaşır.

Böylece 20. yüzyıl sanatındaki önemli bir farkındalık eser karşısındaki algılayan izleyici ola-
rak belirmektedir. Buradaki önemli bir diğer çıktı ise algının salt zihinsel bir olgu değil, aynı 
zamanda bedensel bir edim olduğudur. Bu nokta bize ‘beden’ gerçekliğini işaret edecek 
ve böylece beden, öznenin dış dünya algısının; öznelliğin birinci koşulu olarak belirecektir.

Merleau-Ponty algı konusunda zihin ve beden arasında çarpıcı bir bağ kurar: Algılayan 
kimdir, uzamlı bir töz olan beden mi yoksa ben mi? İkisinde birden algıladığımı söylemek 
yanlış olmayacaktır, zira her ne kadar algılayan, düşünen töz olarak ben olsam bile duyum-
ları alabilmem için de bir bedenimin olması gerekir (2011, s. 36). 

Görüşün harekete asılı olduğunu ve bedensel hareketin görüşün doğal bir devamı olduğu-
nu vurgular Merleau-Ponty. ‘Ben’lik işte tam bu noktada kendini gösterir: 

Hareketim, öznel sığınağın dibinden, uzamda mucizevi bir şekilde gerçekleştirilen bir 
yer değiştirmeyi buyuran bir zihin kararı, bir mutlak yapma değildir. O, bir görüşün 
doğal devamı ve olgunlaşmasıdır. Bir şey konusunda hareket ettirildiğini söylerim, 
oysa benim vücudum kendini hareket ettirir, benim hareketim kendini açar. O, ken-
dini bilmezlik içinde değildir, kendisi için kör değildir, bir “kendi” ile parıldamaktadır 
(2011, s. 33).

Merleau-Ponty özne ve nesne ilişkisinin bedensel yolla başladığını söyler ve bu gerçekliğin 
kesişim noktasının beden olduğunu vurgular. Beden hem nesnenin hem de öznenin ortak 
gerçekliğidir. Aradaki fark ise biri algılayan, diğeri ise algılanandır. Böylece beden diğer 
tüm nesneleri algılayan özgün nitelikli bir nesne olarak belirir.

Algı her türlü kuramsal düşünceden önce, bir varlığın algısıdır. Algı, üzerinde bütün 
edimlerin birbirine bağlandığı ve onlar tarafından varsayılan temeldir. Algı bir şeyin 
algısıdır. Algılanan şey dünyadır. Nesne ister istemez bir özne karşısındaki nesnedir. 
Bedenim, sadece diğer nesneler içinde bir nesne, duyumsanan niteliklerin bir kar-
maşası değildir. Bedenim bütün diğer nesnelere duyarlı, bütün seslerin kendisinde 
aksettiği, bütün zevkler için titreşen ve onları kabul ediş tarzıyla da kelimelere ilk 
anlamlarını veren bir “nesne”dir (2011, s. 82).

Ponty’nin vurguladığı üzere beden gerçekliğinin ortaya çıkarttığı önemli bir farkındalık ise 
bedenle çakışık olan algıdır. Algı beden dolayısıyla meydana gelmektedir ve bu noktada 
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öznelliği ortaya çıkartan birincil unsur yine beden olarak belirir.

Fakat eğer bedenim diğer nesneler arasında bir nesne değilse, onu diğer nesneler-
den ayıran, adeta ayrıcalıklı kılan nedir? Bu ayrıcalık, onda algılayan, algılanan ve 
algıladıklarının farkında olan bir “ben”in olmasında bulunur. Şeye yönelen beden ol-
duğu kadar, ondaki bir öznedir; bilinç bu yönelim sonucu gerçekleşir. Fenomenoloji, 
varlığın bilince belirişini, görünüşünü araştırır. Özlerin bilimi olan fenomenoloji bu 
özleri varoluşun içine yerleştirir. Öyleyse, düşünen ego da belirli bir perspektife sahip 
bireysel, bedenli özneden yola çıkılarak düşünülmelidir (2011, s. 83).

Böylece sanat alanına da yansıyan yeni mekân, zaman, nesne, özne, beden, algı; gerçeklik 
kavrayışlarıyla birlikte sanatın ve sanat eserinin tanımı ve de anlamı değişikliğe uğramış 
gözükmektedir.

Sanat tarihi açısından izleyicinin doğrudan öznel algısına yönelik bir sanat biçimi olarak 
Kavramsal Sanat 20. yüzyıl sanat tarihinin kaderini belirleyen bir alan oluşturmuştur. Bu 
sanat biçimi artık sanat eserinin tamamen manevi, düşünsel, algısal, zihinsel bir gerçeklik 
olarak ele alınmasını öne sürmüştür. Ancak yine de kavramların dile getirilmesi bir şekilde 
onların nesnel bir veri halinde görüye sunulmasını şart koşmuştur. İşte bu noktada nes-
nenin eser olma vasfı ortadan kalkmıştır ancak düşüncenin real mekânda varolma hali bir 
nesne dolayısıyla mümkün olacaktır.

Görsel 4. Robert Barry, 1971, 
Zamanda ve mekânda çok yakın olan bir şey, fakat henüz bana tanıdık olmayan / 

Something Which Is Very Near in Place and Time, But Not Yet Known to Me.
Erişim: 01.08.2017. goo.gl/3davdr
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Nesnenin kendisinin başlı başına bir ana unsur olarak belirmesi ise tarihi Minimalizm akımı 
ile ortaya çıkmıştır. William Tucker, 60’lı yıllardaki ‘Heykel Üzerine Düşünceler’ makalesinde 
‘nesne’ kavramına değinirken, nesneyi insanın dünyayı anlama ve denetime alma çabaları 
sırasında yarattığı bütünlükler ya da birimler olarak niteler (2011, s. 844). Bu önermenin 
direkt bir karşılığı minimalist tavrın öncü eserlerinde karşılığını bulmuştur. 

Nesnenin real bir mekân ve bir şimdiki zaman kapsamındaki, yani şartlı durumu, hem nes-
nenin hem de mekânın birer fenomene dönüşmesine sebep olmuştur. Minimalist tavrın 
fenomenal birimleri ve bütünleri (Husserl’in bahsettiği ön bilgi koşulu olmadan) ancak 
izleyicinin öznel algısıyla kavranacak bir bütünsellik oluşturur. Artık izleyici birimlerin ve 
bütünlerin arasındaki algılayan birimdir, bizatihi kendisi, bedeniyle ve zihniyle. 

Görsel 5. Carl Andre, 2010, Enstalasyon / Installation. Erişim: 01.08.2017. goo.gl/VU7M4V

Görsel 6. Carl Andre, 1966, Eşdeğer / Equivalent. Erişim: 01.08.2017. goo.gl/rKQ8uE
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Carl Andre’nin seri heykelleri basit anlamda heykelde parça ve bütün ilişkisini sorgulamak-
tadır (Görsel 5, 6). Heykelde birim eleman olarak ele alınan öge yapı nesnesidir. Heykelde 
birim öge temel niteliğinden, yapısal niteliğinden kopartılmamış, ancak birimin yapısal ola-
nakları farklı varyasyonlar oluşturacak biçimde kullanılmıştır. Bu noktada öne çıkan önemli 
bir tutum eş birimlerin oluşturduğu farklı nitelikteki bütünlükler olarak belirir. 

Şunu vurgulamak gerekir ki, tarihi minimalizm akımı kapsamında heykel belli bir olayı veya 
hikâyeyi betimleyen bir öge değildir. Andre’nin heykelindeki ana problem hacimsel an-
lamda birbirine denk olan veya öyleymiş gibi gözüken bütünlüklerin/yapıların nitelik ola-
rak birbirinden nasıl farklılık gösterdiğidir. Bu problem heykelde strüktürün nicel ve nitel 
değerinin sorgusudur. Bu noktada heykelin yegâne bir anlamı ortaya koymak yerine olası 
farklı algıları yaratmaya ve olası farklı anlamları ortaya çıkartmaya yönelik olduğu söyle-
nebilir.

Ludwig Wittgenstein’ın bir matematik tümcesi üzerinden verdiği şu örnek Carl Andre’nin 
biçim felsefesini ve biçimin kendi içindeki varyasyon mantığını anlamak üzere yol gösterici 
olabilir: “İki dilegetirişin birbirinin yerine konabilmeleri, onların mantıksal biçimini niteler… 
“1+1+1+1”in bir niteliği, “(1+1)+(1+1)” olarak yorumlanabilmesidir…  …Frege, bu iki dilegeti-
rişin imlemlerinin aynı, anlamlarının ise ayrı olduğunu söyler” (2011, s.153). Wittgenstein’ın 
dile getirdiği matematik tümcesinde geçen ve parça-bütün ilişkisi kapsamındaki tekil öge-
lerin kendi içinde paranteze alınabilirlik durumu Andre’nin “Eşdeğer” serilerine dair önemli 
bir algısal perspektif sağlamaktadır. Wittgenstein cümlelerine şöyle devam etmektedir:

Matematik tümcesi hiçbir düşünce dile getirmez… Yaşamda da işte, gereksediğimiz 
hiçbir zaman matematiksel tümce değildir, matematiksel tümceyi, yalnızca, matema-
tiğe ait olmayan tümceleri kendileri de matematiğe ait olmayan tümcelerden sonuç 
olarak çıkarmak için kullanırız (2011, s.153).

Wittgenstein’ın belirttiği üzere matematiğe ait olmayan tümcelerden sonuç çıkarmak üze-
re matematiğin duygu barındırmayan mantıksal dilinin kullanılması minimalist eserin al-
gılanma biçimiyle ilintili gözükmektedir. Zira, minimal tavrın algıya yönelik özü tam da 
bahsedilen duygu dışı olma koşulundan kaynaklanmaktır. Böylece eserden çıkarılacak 
sonucun da duygusal değil algısal olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumun 
aynı zamanda sanat alanında duygunun karşısında akıl yürütmenin daha baskın bir boyuta 
taşındığının göstergesi olduğu söylenebilir.

Sanat alanındaki önemli bir değişim tam da bu noktada kendini göstermektedir. Eser iz-
leyici için gerçek zamanlı bir sorunsal olarak belirir. Eserin varoluşu mekânın ve zama-
nın ötesindeki bir olayı canlandırmaya değil tam da gerçek mekâna ve zamana ilişkin bir 
bağlama yöneliktir. Bu yönelime paralel olarak izleyicinin pozisyonu da dolaylı biçimde 
değişime uğramış ve izleyici eserin değişen kapsamı dolayısıyla edilgen halden etken hale 
geçmiştir. Zira bu noktada olaya dönüşen şey eserin (nesnenin) ve izleyicinin (öznenin) 
içinde bulunduğu durum olarak belirir. İzleyici artık eseri/nesneyi görü yoluyla değil algı 
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yoluyla işler ve bir ‘sanat eseri’ olarak nesnenin içkin yapısını değil, eserin/nesnenin bağ-
lamını çözmeye çalışır.

İzleyicinin bedenli ve zihinli olması durumu, bir diğer deyişle (Ponty’nin deyişiyle body-sub-
ject) bedenli özne kavramı 20. yüzyıl sanatının önemli bir farkındalığı olarak belirir. Bu 
gerçeklik 21. yüzyılın hâkim sanat anlayışının da önemli bir hattını oluşturmaktadır. Aynı 
şekilde bu gerçekliğin yalnızca belli sanat akımlarınca ve hareketlerince değil, sanat teri-
minin içeriğine bir bütün olarak yansıyan zorunlu bir etken olarak ele alındığını söylemek 
pekâlâ mümkün gözükmektedir. Bu sebeple aşağıdaki görsellerdeki eserler belli akımlara 
ve hareketlere yönelik biçimde değil, yeni dönemin mevcut sanat pratiklerinin genel kap-
samda hangi boyutta olduğunu, sanat pratiklerinin yaşam pratikleri ile olan bağını, sanat 
eseri anlayışını ve eser ile izleyici ilişkisini göstermeye yönelik örneklerdir.

Görsel 7. Jannis Kounellis, 1969, İsimsiz (12 At) / Untitled (12 Horses)
Erişim: 01.08.2017. goo.gl/Bfd5wP

Jannis Kounellis’in 1969 tarihli ‘İsimsiz (12 At)’ başlıklı çalışmasında nesne olarak ele alınan 
öge canlı atlardır (Görsel 7). Önceki bölümlerde bahsedildiği üzere sanat alanında tarihi 
zaferlerin ve savaş sahnelerinin tasvirinde yaygın kullanılan ihtişamlı at figürü Kounellis’in 
çalışmasında bir imge olarak değil aksine canlı ve doğal haliyle, gerçeğin bizatihi kendisi 
olarak ortaya konulmuştur. Model alınan figürün irreal mekân kapsamındaki tasviriyle real 
mekân kapsamındaki gerçek hali birbirine denk olmayan nitel değerleri ortaya çıkartır. 
Canlı bedenin sunumu yalnızca göze değil, aynı zamanda işitme ve koklama duyularına da 
hitap etmektedir. Nesne karşısında duyuların çoğul biçimde işlemesi imlenen bir figüre 
kıyasla daha farklı bir gerçekliği gün yüzüne çıkartmaktadır. Ele alınan nesneye/figüre ait 
doğal gerçekler alışılmış sanat pratiklerinin yaşam alanındaki gerçeklikle uyuşmazlığını 
ortaya çıkartan bir durum olarak göze çarpar. Gücün ve ihtişamın bir nevi sembolü olan 
at figürü özünde daha farklı bir gerçeği ortaya koymaktadır. Böylece bu çalışma sanat ve 
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Görsel 8. Martin Creed, 2000, 
227 nolu Çalışma: Işıklar Açılıyor ve Kapanıyor / Work No. 227: 

The Lights Going On and Off Erişim: 01.08.2017. goo.gl/hu1Vhh

Görsel 9, 10. Antony Gormley, 2012, Ufuk Sahası Hamburg / Horizon Field Hamburg
Erişim: 01.08.2017. goo.gl/6gGzxd

yaşam pratiklerinin bağını sorgulaması ve sanat alanında yeni bir gerçeklik anlayışını sor-
gulaması yönünden önemli bir tutum olarak kendini gösterir.

Martin Creed’in 2000 tarihli ‘Işıklar Açılıyor ve Kapanıyor’ başlıklı çalışması boş bir ga-
leri salonunda aydınlık ve karanlık unsurlarını nesneleştirmektedir (Görsel 8). Bu nokta-
da birbirine zıt ışık değerleri kapsamında işlenen nesnenin de mekânın kendisi olduğunu 
söylemek mümkündür. İçinde boşluktan başka bir şey bulunmayan mekânın durağanlığı 
sürekli değişen ışık unsuru dolayısıyla kesintiye uğramaktadır. Işık unsurun ardışık biçimde 
değişkenlik göstermesi aynı zamanda mekânın kavranma biçiminde de sürekli bir değişime 
sebep olmakta ve izleyicinin mekân algısını ve mekân deneyimini sürekli olarak yeniden 
ve yeniden yapılandırmaktadır. Böylece bu oluşum sanat alanındaki doğası gereği edilgen 
yapıda olan mimari yapının etken bir öge olarak ele alınmasında ve bir nesne olarak işlen-
mesinde önemli bir örnek teşkil etmektedir.
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Antony Gormley’in 2012 tarihli ‘Ufuk Sahası Hamburg’ başlıklı çalışmasının muhatabı iz-
leyicinin bedenidir (Görsel 9, 10). Çalışma mimarinin tabanından ayrılan ve yapının tava-
nından sarkıtılan yansıtıcı yüzeyli bir düzlem oluşturmaktadır. İzleyiciler havada süzülen 
bu zeminde hareket ederken zemini de hareketlendirmekte ve her bir izleyicinin beden 
hareketi düzlemdeki diğer izleyicilerin bedenine doğrudan etki etmektedir. Eser izleyicinin 
yalnızca görme duyusunu değil tüm bedensel duyumlarını harekete geçirir ve aynı zaman-
da bedenler arası canlı etkileşime de olanak sağlar. Böylece gerçek bir mekân ve zaman 
kapsamındaki izleyici etkin bilinciyle ve bedeniyle eserin hem etken hem de edilgen bir 
ögesi haline gelir.

Bu düşünsel değişimler ve alana dâhil olan yeni real bileşenler sanat alanında da rollerin 
farklılaşmasına sebebiyet vermiştir. Yukarıda bahsi geçen farklı eserler üzerinden verilebi-
lecek ortak bir önerme şu olabilir: Geçmiş yüzyıllardan örnekleri verilen plastik esere kı-
yasla 20. yüzyıldaki eser anlayışında mekân unsuru irreal değil aksine real bir unsur olarak 
öne çıkmaktadır. Real mekân olgusu sanat eserinin/nesnesinin nesnel varlığını ön plana 
çıkarttığı ölçüde eserin/nesnenin kavranacağı uzamı da belirleyerek aynı zamanda özne-
nin de bedensel varlığına ve dolayısıyla öznelliğini de ön plana çıkartan bir unsur olarak 
belirmektedir. Böylece söylenebilir ki, 20. yüzyıldaki eser/nesne anlayışıyla anlam yegâne 
bir olgu olmaktan çıkmıştır. Zira anlam mefhumu artık nesnenin kendisinde mevcut olan 
ya da nesnenin edimcisi olan sanatçının hükmünde olan bir olgu değildir. Eser tekil bir 
anlamı değil ancak olası anlamlara aracı olan durumu yani kavram alanını ve ilgili bağlamı, 
ilişkiler örgüsünü doğurmaktadır. Bu noktada bir ‘anlamlandıran’ olarak öznenin nesneye 
karşı edilgen değil etken bir pozisyona geçtiğini söylemek mümkündür. Bu noktada ancak 
algı ile idrak3 edilen öznel çıkarımların bahsi edilebilir. Zira anlam mefhumu nesnelerle 
değil; özneyle ve dille ilgili bir meseledir (Eagleton, 2015, s. 14).  

Eagleton, edebiyat alanından bir örnekle, okurun eser karşısındaki etkin pozisyonunu şöyle 
örneklemektedir:

Amerikalı eleştirmen Stanley Fish, işin esasına inildiğinde, neticede “nesnel” bir ede-
biyat eseri olmadığını rahatlıkla kabul eder. Asıl yazar okurdur: Fish’e göre okuma, 
metnin ne anlama geldiğini keşfetme meselesi değil, metnin size yaptıklarını dene-
yimleme sürecidir…   …Gelgelelim metnin bize ne “yaptığı”, aslında bizim ona ne 
yaptığımızla ilgili bir meseledir, bir yorum meselesidir; eleştirel dikkatin nesnesi eserin 
kendisinde bulunan herhangi bir “nesnel” yapı değil, okurun deneyiminin yapısıdır 
(2011, s. 98).

Yukarıdaki alıntıda bahsedilen bu durum bir eserin anlamını belirleyenin edimciden çok 
alımlayıcı olduğuna dair bir önerme sunmaktadır. Böylece şu söylenebilir ki, bir eser karşı-
sında nesnel anlama gibi bir olgu mümkün değildir, aksine öznel anlama ile ortaya çıkan 

3 İdrak: Dış dünyanın uyarısı ile meydana gelen fiziksel duygunun zihinsel yorumu. 
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türlü varyasyonlar bulunmaktadır. Bu durum anlam mefhumunu tekillikten çoğulluğa kay-
dırmıştır. Bu noktada anlam faktörünün durumsal bir olgu; şartlı bir olgu olduğu söylene-
bilir.

Sonuç

Sanat eseri her daim ait olduğu çağın gerçekliğini yansıtan bir varlık biçimi olmuştur. Bu 
noktada sanat eseri yaratıldığı/üretildiği zamanın ve coğrafyanın mevcut yaşam pratikleri-
nin, felsefesinin, estetik anlayışının, üretim biçiminin güncel bir çıktısı olarak belirir. 

Sanat alanındaki gerçeklik anlayışı, tam da yaşam alanındaki değişen gerçeklik anlayışına 
paralel biçimde değişim göstermiştir. Sanat olgusunun ve sanat eserinin sanat tarihsel 
süreçteki biçimsel ve kavramsal değişimden yola çıkarak, zaman içinde ortak bir idealite 
anlayışından ayrıldığını söylemek mümkündür. Bu değişim eserin ait olduğu dönemin/
çağın hem nesnel hem öznel normlarıyla ilintilidir. Sanat olgusu zaman içinde ideal bir 
dünya tasvirinden, ortak bir doğruluk, iyilik ve güzellik anlayışından koparak ideale öykün-
mek yerine, zaten kendisi olarak mevcut olan ve ancak yaşayan bireyce algılanan dünyanın 
gerçeklerine doğru evrilmiştir. Bu noktada sanatın ‘görünen hayat’ konseptinden koparak 
zaman içinde ‘yaşanan hayat’ konseptine dâhil olduğu ve onun organik bir parçası haline 
geldiği söylenebilir. Böylece (edimcinin ardından) eserin kaderini belirleyenin büyük oran-
da alımlayıcı olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna paralel olarak sanatın ve sanat eserinin ne 
şekilde alımlandığı ve yaşatıldığı da alımlayıcının kültür düzeyini belirleyen bir unsur olarak 
gözükmektedir.

Sanat eseri döneminin gerçeklerine, düşünce biçimlerine olduğu kadar üretim biçimlerine 
de paralel biçimde evrilmiştir. Bu iki önemli kaide birbirini yineleyen organik bir yapıya 
sahiptir denilebilir, zira yeni düşünce biçimleri yeni üretim olanaklarını doğurduğu ölçüde 
yeni üretim olanakları da yeni düşünce biçimlerini doğurmuştur. Elbette sanat tarihi sü-
recinde pek çok yeni/yenilikçi uygulama vardır ki, ait olduğu dönemin sanat ve gerçeklik 
anlayışını ötelemiş ve değiştirmiştir. Bu noktada sanat olgusunun gerek güncel gerekse de 
gündeliğin ötesindeki bir dünya kavrayışını ortaya koyduğu söylenebilir.

Özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan ve sanat alanı içinde de yoğun biçimde çeşitlik kazanan 
yeni üretim olanaklarıyla birlikte sanat eserinin yiten önemli bir değeri onun ‘biricikliği’ 
olarak belirir.3 Ancak bu değişimi olumlu veya olumsuz olarak nitelemek yanlış olacaktır. 
Bu değişim yalnızca eserin üretim biçimine ve nesnel biricikliğine değil aynı zamanda 
onun kavramsal biricikliğine de etkiyen bir olgudur. Biricikliğin yok oluşu yalnızca sanat 
alanındaki bir komplo değil, aksine değişen dünya düzeninin, yaşam biçiminin ve felsefe-
sinin bir getirisidir. 20. yüzyıl sanatının ilerleyen sürecindeki gerçeklik anlayışı nesnenin/

3 Burada bahsi geçen sanat eserinin biricikliği kavramının özgün kaynağı Walter Benjamin’in 1936 tarihli ‘Tekniğin 
Olanaklarıyla Yeniden Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı’ makalesidir.
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eserin biricikliğinden çok gerçeklik olgusunun öznelliğiyle ve de çoğulluğuyla ilintili bir 
sorunsal olarak gözükmektedir. Bu noktada ‘anlam’ mefhumunun bölünmüş ve parçalan-
mış bir değer olduğu söylenebilir. Günümüzde sanatın ve sanat eserlerinin olası farklı 
yorumlarının olabilmesi de anlam olgusunun nesneyle değil, özneyle ilgili; dille, bedenle, 
kültür düzeyiyle, yaşanan mekânla ve zamanla ilgili bir mesele olmasından ve bu bileşen-
lerin değişkenlikleri dolayısıyla esnek yapıda olmasından kaynaklanmaktadır.
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Öz: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2004-2005 eğitim-öğretim yılından bu yana ilkokul 1. 

sınıf okuma ve yazma öğretiminde “bitişik eğik yazı” (ya da kurzif) diye adlandırılan bir yazı türü 

kullanılmakta, ancak her nasılsa bugüne kadar yayınlanmış çeşitli eğitim bilimsel makalelerde 

belirtildiği üzere yazı öğretiminde bir türlü başarılı sonuçlar elde edilememektedir. Bunun 

elbette çeşitli nedenleri vardır. Bu makalenin amacı bu nedenleri irdelemek değildir. Ancak 

2008’den beri çeşitli akademik makalelerde ele alınmış bu konu/sorunları ve çözüm önerilerini 

sıralamak ve 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren kullanıma girecek olan “TTKB 

Dik Temel Abece” olarak adlandırılan yazı örneği çalışmasının tasarım sürecini irdelemektir. 

Böylece, ilk okuma yazma programında kullanılacak olan bir yazının özelliklerini tüm yönleriyle 

ortaya koyarak, bu alanın öğretimini yapan öğretmenlerce, grafik tasarım alanında font 

tasarlayan tasarımcılarca, kısaca, ilgili paydaş ve çevrelerce bilinmesini sağlamaktır.

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim, İlk Okuma Yazma Programı, Yazı Öğretimi, Bitişik Eğik Yazı, 

Dik Temel Abece.

Abstract: Since 2004-2005 academic year, the T. C. Ministry of National Education has used 

a type of typeface called “adjoining oblique writing” (or cursive) in primary school 1st grade 

reading and writing. However, as stated in various educational scientific articles published up 

to now, some successful results can not be obtained in writing education. This, of course, has 

several reasons. The purpose of this article is not to discuss these reasons. After listing these 

issues / proposals and solutions proposed in various academic articles since 2008, this paper 
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mainly explains the design process of the typeface sample study called “TTKB Basic Roman Alphabet” 

which will be used in 2017-2018 academic year. Thus, it is important to ensure that stakeholders 

are familiar with all aspects of the characteristics of a typeface that will be used in the first literacy 

program.

Keywords: National Education, Literacy Program, Hand Writing Teaching, Cursive Writing, Basic (Ro-

man) Alphabet.
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Giriş

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 2004-2005 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıflar Türkçe öğre-
tim programı ilk okuma yazma öğretimi için yeni bir pilot uygulama başlatmıştır. Ardı sıra, 
2005-2006 eğitim öğretim yılından başlayarak son yıllara değin ulusal düzeyde ilkokul 1. 
sınıflarda harf yerine ses temelli ve yapılandırmacı anlayışa uygun bir okuma yazma öğre-
timi ile birlikte “bitişik eğik yazı” (Görsel 1), bir diğer adlandırmayla kurzif yazı, kullanılması 
kararı uygulamaya geçirilmiştir. 2015-2016 yılında ses temelli Türkçe eğitiminde yapılan 
bir güncellemeye rağmen, o güne kadar onca şikayet ve sorun oluşturduğu ileri sürülen 
bitişik eğik yazı öğretiminde herhangi bir iyileştirme yapılmadan bugüne kadar olduğu gibi 
devam ettirilmiştir.

Görsel 1. Bitişik Eğik Yazı,1 MEB Tebliğler Dergisi. 
Kasım 1997 - 2482, s. 726, Örnek 11.

1 “Bitişik Eğik Yazı” olarak adlandırılan bu yazı 1970’li yıllardaki Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tebliğlerinden 
elle kopya edile edile ve gitgide bozularak aktarılmıştır. Bu yazının kendi içinde bir yazı karakteri tasarımı açısından 
zaten oldukça sıkıntısı bulunmaktadır. Her görsel iletişim tasarımcısının bildiği bir yazı karakteri tasarımının temel 
olguları maalesef elle yapılan bu kopyalamalarda dikkate alınmamış ve çizim hataları yapıldığı için de örnek yazı 
bozulmuştur. İşte, bitişik eğik yazı ya da kurzif elyazısı diye tanımlanan bu yazı 2005’ten itibaren tüm okullarda model 
olarak kullanılmıştır.
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Ancak, 17 Mart 2017’de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda 
yapılan, ilkokul 1. sınıf Türkçe dersi ilk okuma yazma eğitimi ve öğretiminin güncellenmesi 
için çalışan komisyonun araştırma ve incelemelerinden elde ettiği sonuçların değerlen-
dirilmesi ve belirlenmesi toplantısında yapılan sunumlar ve tartışmalardan sonra, nihaye-
tinde, harf öğretiminden ses öğretimine geçilmesi uygulamasının sürdürülmesi, yeni harf 
gruplarının gözden geçirilmesi ve fakat bu süreçte bitişik eğik el yazısının yerine daha 
kolay ve anlaşılır olduğu kabul edilen dik temel yazının öğretilmesi kararı alınmış ve 2017-
2018 Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerli olacak bu karar 31 Mart 2017 günü Milli 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından kamuoyuna duyurulmuştur (mynet.com, 2017).

Elbette öncelikle bu duruma nasıl gelindiği incelenmelidir.

Yazı ve Öğretiminin Önemi

Tarihi boyunca yazı, insanoğlunun tüm uygarlık deneyim ve birikiminin korunmasını, nesil-
ler boyunca aktarılmasını ve yeni bilgilerin geliştirilmesini sağlamıştır. İnsanoğlunun kendi 
tüm duygu ve düşüncelerini ifade etmesinde ve toplumsallaşmasında dile ve görsele ilişkin 
bir semboller takımı ya da göstergeler dizgesi olarak yazı yalın, açık, kolay, dolaysız, önemli 
ve güçlü ileti biçimlerinden birini oluşturmaktadır. Bu nedenle yazı aslında insanlığın en 
önemli buluşlarından biridir.

Yazı bilgisi MÖ 3500’lerden MS 1500’lere değin antik ve miladi çağlar boyunca bazen kut-
sallık bazen bir gizem atfedilen çok önemli ve özel bir uzmanlık alanı olmuştur. Rönesans 
ve hümanizma ile laik bilimlerin adım adım gelişmesi sayesinde yazma bilgisinin eğitim ve 
öğretimi yaygınlaşmaya başlar. Bilhassa 18. yüzyıl Aydınlanma ve Sanayi Devrimi çağından 
itibaren toplumsal açıdan örgün ve yaygın öğretiminin önemi artmış, 19. yüzyıldan itibaren 
eğitim ve öğretim ulus devletlerin kuruluşuyla birlikte kurumsallaştırılmıştır. Diğerleriyle 
rekabet içinde, varlığını koruma ve geliştirerek sürdürme amacı ve hedeflerine sahip dev-
letler için okuryazar bir toplum yaratmak en temel amaçlardan biri olmuştur.

İşte bu nedenle, her ne kadar temel olarak Rönesans ile birlikte yazı öğretimine yönelik 
kimi yönergeler ve yazım kılavuzları yayınlanmış ise de, milli bir eğitim anlayışı ile örgün 
ve yaygın laik bir eğitim ve öğretime yönelik okulların açılmasıyla birlikte ulusal dil öğreti-
mine yönelik derslerde ilk okuma yazma öğretimi ayrı bir önem kazanmıştır ve bu nedenle 
19. yüzyıldan başlayarak zaman içinde birçok yazma yöntemi geliştirilmiş ve uygulamaya 
konmuştur. İlk okuma yazma öğretiminde kullanılan yazı yöntemlerinin tarihsel gelişimini 
aktarmak ayrı bir makale içeriğidir. Bu makalenin amacı ise 2008’den beri çeşitli akademik 
makalelerde ele alınmış bu konu/sorunları ve çözüm önerilerini sıralamak ve 2017-2018 
Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren kullanıma girecek olan “TTKB Dik Temel Abece” olarak 
adlandırılan yazı örneği çalışmasının tasarım sürecini irdelemektir.



87SANAT YAZILARI 38
PROF. NAMIK KEMAL SARIKAVAK 

İlkokul 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma Öğretimi Programında Bitişik 
Eğik Yazı Öğretimine Geçiş

Genel olarak bakıldığında, ses temelli yapılandırmacı anlayışla yürütülecek Türkçe dersinin 
ilk okuma yazma programını belirleme sürecinde “bitişik eğik” diye adlandırılan yazı öğre-
timine geçilme kararının zamanında yeterli bir bilimsel araştırma ve ön hazırlık yapılmadan 
verildiği düşünülmektedir. Bunun nedeni, 1992’de internetin devreye girmesi, 1995 son-
rası bilişim toplumlarında – daha çok Anglo-Sakson ülkeler ile Avrupa’da – ve 2005’lerde 
ülkemizde öğrenci merkezli, hazır bulunuşluktan hareketle, teknolojinin etkin kullanımını 
amaçlayan yapılandırmacı bir eğitim öğretim anlayışının uygulamaya konması ile gerçekte 
çelişen bir tercih olmasıdır. Ancak bu tercihi yapanların ortaya koyduğu yaklaşım ise zama-
nında bitişik eğik yazı ile yapılandırmacı anlayışın birbirini desteklediği yönünde olmuştur 
ve bu durum maalesef bir kavram yanılsaması içermektedir.

2005 öncesi Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yayınlanan tebliğlerde bitişik eğik el yazısı 
veya kurzif yazı olarak tanımlanan yazı, aslında, 19. yüzyılın geneli ve 20. yüzyılın ilk yarısı 
için mesleki eğitim düzeyinde öğretilen genel bir yazı türünün yalınlaştırılmış halidir. 3. Bin 
Yıl’ın başında, 21. yüzyılın eşiğinde tekrar bu yazı türünün öğretimine, üstelik uygun sınıf 
düzeyinde değil de, Türkçe dersi ilk okuma yazma öğretimi programında geçilme kararının 
alınması pedagojik ve teknolojik bir temele dayanmamaktadır. Dahası, bu uygulamaya ge-
çildikten sonra, çok geçmeden, yazı öğretiminde sorunlar olduğuna yönelik araştırma ve 
inceleme makaleleri birbirinin ardı sıra yayınlanmaya başlamıştır.

2004-2005 eğitim öğretim dönemi öncesinde ilkokul birinci sınıflarda sürdürülen dik te-
mel harf yazı öğretimi yerine, yazı eğitimi ve öğretimi konusunda alelacele ve sadece 
bitişik eğik yazı öğretimine geçilmesinin yarattığı sorunlar zaman içinde – yokuş aşağıya 
yuvarlanan bir kartopu misali – katlanarak artmış, bu süreçte araştırmacılar sorunları sap-
tayarak çözüm önerileriyle önlem alınması ve sorunların giderilmesini istemiş iseler de, bi-
lindiği üzere, 2017 yılına değin konu/sorunun giderilmesi yönünde pek fazla bir iyileştirme 
yapılmamıştır. Bitişik eğik yazının daha iyi öğretimi için araştırmacılarca önerilen hizmet içi 
eğitim programlarının da, ilk ve orta eğitim basamakları arasında yazı birliğini sağlama yak-
laşımının sürdürülmesi konusunda gerekli görülen yönlendirmelerin de yetkililerce dikkate 
alınmadığı anlaşılmaktadır.

Bu araştırmalar içinde, ciddiye alınması gereken önlemlerden biri olarak ‘bitişik eğik ya-
zının düzgün yazılamayan harflerinin yeniden ele alınması’ ve bu yazıyı öğretenlerin veya 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından çıkarılan tebliğlerde yer alan yazı örneklerini 
hazırlayanların bu sorunlara çözümler geliştirmesi istemlerinin bile söz konusu ilgililerin 
dikkatini çekmediği veya yetkililerin soruna uzak kaldıkları anlaşılmaktadır. Halbuki araş-
tırmacılar, makalelerinde veya tezlerinde yer verdikleri tüm eksik, yanlış veya hatalı bazı 
içeriklere rağmen, hazırladıkları bilimsel rapor veya metinleri herkesin rahat ve kolaylıkla 
erişebilecekleri ortamlarda yayımlamışlardır. Bu bağlamda, o günden bu güne yayımlanmış 
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olan, internet üzerinden de erişilebilen ve incelenen bazı makalelerden toparlanan sorun-
lar ve çözüm önerileri yayımlanış tarih sırası ile aşağıda sıralanmıştır.

Bitişik Eğik Yazı Öğretiminde Ortaya Çıkan Sorunların Tespiti ve Araştırma-
cılar Tarafından İleri Sürülen Çözüm Önerileri

M. Kemal Karaman ve Sevda Yurduseven’in birlikte hazırladıkları “İlk Okuma Yazma Prog-
ramına İlişkin Öğretmen Görüşleri” başlıklı makaleleri 2008’de Uşak Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu araştırmada, 2006–2007 öğretim yılında Uşak il 
merkezinde bulunan 38 ilköğretim okulunda görevli 186 sınıf öğretmeninin katılımı ile 
elde edilen “İlk Okuma Yazma Programı Değerlendirme Anketi” sonucunda; öğretmenlerin 
ilk okuma yazma programı ile ilgili olumlu görüşlere sahip oldukları, programda yer alan 
kazanımları ulaşılabilir buldukları, öğretmen görüşlerine göre kalabalık sınıfların uygula-
mada sorunlar yarattığı, programın uygulanmasına yönelik yeterli hizmet içi eğitim alınma-
mış olduğu ve bitişik eğik yazı ile yazma konusunda öğrencilerin zorluklar yaşadıkları tespit 
edilmiştir (Karaman, Yurduseven, 2008, s. 115).

Celal Teyyar Uğurlu’nun “İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğrenme Yak-
laşımı ile İlk Okuma Yazma Öğretimine İlişkin Görüşleri” başlıklı makalesi 2009’da Elekt-
ronik Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu araştırmada, öğretmenlerin ilk okuma 
yazma öğretiminde ses temelli öğretimin el yazısı çalışmalarıyla birlikte verilmesi nede-
niyle sıkıntı yaşandıklarına, öğrencilerin sesleri öğrenmeye değil ses karakterlerini yazma-
ya yoğunlaştıklarına, bitişik eğik el yazısı çalışmalarının öğrencileri çok zorladığına ve bu 
nedenle öğretmenlerin başlangıçta öğretemeyeceğim duygusuna kapıldıklarına, ancak ilk 
zamanlarda zorlanan öğretmenlerin ilerleyen zaman içerisinde yapılandırmacı yaklaşımla 
ilk okuma yazma öğretiminin işlevselliğine inandıklarına dikkat çekmiştir (Uğurlu, 2009, s. 
108).

Derya Aslan ve Havva Ilgın’ın birlikte hazırladıkları “Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik 
Yazı İle İlgili Görüşleri” başlıklı makaleleri 2010’da İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Der-
gisi’nde yayımlanmıştır. Bu araştırmada, öğretmenlerin bitişik eğik yazıyı öğrenciler için 
zorlayıcı ve yorucu bulduğuna, üstelik yazılarının da düzensiz ve dağınık olduğu görüşünde 
olduklarına, branş öğretmenlerinin ise öğrencilerin yazılarını okuyamadıklarına, en çok 
kullanılan yazı olduğu için birinci sınıfa dik temel yazı ile başlanması gerektiğini savun-
duklarına, Wallace ve Schomer gibi araştırmacıların daha 1974’lerde bile iki yazı biçiminin 
öğretilmesinin çağdışı olduğunu ve öğrencilerin teknoloji merkezli sınıflarda ve modern 
iş dünyasında bitişik eğik yazıya ihtiyacı olmadığını belirttiklerine yer verilmektedir (Aslan, 
Ilgın, 2010, s. 86). Aslan ve Ilgın makalesi, ilköğretimde sınıf ve Türkçe öğretmenleri dı-
şında branş öğretmenlerinin bitişik eğik yazı eğitimi almadıklarını tespit etmekte, sınıf içi 
uygulamalarda yazı konusunda doğru örnek oluşturmadıklarını, ilk sınıflardan başlayan yazı 
öğretimin bu nedenle ilerleyen düzeylerde aksadığını belirtmekte, branş öğretmenlerine 
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yönelik hizmet içi eğitimin veya öğretmen yetiştiren fakültelerdeki lisans eğitim program-
larına konacak yazı dersinin önemine vurgu yapmaktadır.

Erol Duran ve Hayati Akyol’un birlikte hazırladıkları “Bitişik Eğik Yazı Öğretimi Çalışmalarının 
Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi” başlıklı makaleleri 2010’da Türk Eğitim Bilimleri 
Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu araştırmada, temel olarak, bitişik eğik yazı öğretimindeki de-
ğişkenler: 1-Oturma, 2-Kâğıt Tutma, 3-Kalem Tutma, 4-Yazı Yönü, 5-Bağlantı, 6-Hız, 7-İmla 
Kurallarına Uygunluk, ve 8-Okunaklılık incelenmiş, kontrol ve deney gruplarıyla sahada 
yapılan çalışma sonuçları ortaya konmuştur. Bu araştırmanın bitişik eğik yazı öğretiminde 
ileriye yönelik göz önünde bulundurulabilecek verileri ve sonuçları bulunmaktadır (2010). 
Biyolojik, fiziksel, ruhsal gelişimlerine uygunluk düzeyleri dikkate alınmak suretiyle, araştır-
manın saptamaları ve sonuçları eğitim ve öğretimin sonraki basamakları için kullanılabilir.

Erol Duran’ın “Bitişik Eğik Yazı Harflerinin Yazım Şekillerine İlişkin Öğretmen Görüşleri” baş-
lıklı makalesi 2011’de 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu 
araştırmada, bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekilleri irdelenmekte, öğrencilerin yazımın-
da zorlandığı harfler belirlenerek öğretmenlerin bu harflerin yazım şekillerine dönük öne-
rileri alınmaktadır. Makale, ayrıca ilköğretim birinci sınıfta yapılan bitişik eğik yazı öğretimi 
çalışmalarına katkı sağlamayı, öğretmenlere ve bitişik eğik yazı harflerinin yazım şekillerini 
belirleyen yetkililere de bir öneri sunmayı amaçlamaktadır (Duran, 2011, s. 56).

Ahmet Akkaya ve Ömer Tuğrul Kara’nın birlikte hazırladıkları “6. Sınıf Öğrencilerinin Bitişik 
Eğik Yazıda Yaşadıkları Sorunların Nedenleri Üzerine Görüşleri” başlıklı makaleleri 2012’de 
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır. Araştırmanın temel amacı 
6. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazmama nedenlerini belirlemektir. Araştırmaya ka-
tılan ve bitişik eğik yazı yazmayan 6. sınıf öğrencilerinin bu yazıya karşı olumsuz bir tutum 
takınmalarının nedenleri olarak, gündelik yaşamda düz yazının yaygın kullanılması, bitişik 
eğik yazının uygulama güçlüklerinin olması, bitişik eğik yazının okunaklı olmaması ve bu 
yazıyı kullanmayan branş öğretmenlerinin etkisi olduğu tespiti yapılmaktadır. Bitişik eğik 
yazıyla ilgili özellikle ortaokul öğretmenlerinin bilinçlendirilmesinin, sınıf öğretmenlerinin 
ise öğrencilerin uygulama güçlüğü olan noktalarda bilgilendirilmesinin ve bitişik eğik ya-
zının sadece okullarda değil, okul dışında da yaygınlaştırılmaya çalışılmasının bitişik eğik 
yazı yazmayan öğrencilerin bu yazıyı yazmasını sağlayabileceği önerilmektedir (Akkaya, 
Kara, 2012, s. 313).

Eyyüp Coşkun ve Hatice Coşkun’un birlikte hazırladıkları “İlköğretim Öğrencileri ile Sınıf 
ve Türkçe Öğretmenlerinin Bitişik Eğik Yazı Başarı Düzeylerinin Değerlendirilmesi” başlıklı 
makaleleri 2012’de Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu araş-
tırmada, ilköğretim öğrencileri ile sınıf ve Türkçe öğretmenlerinin bitişik eğik yazı başa-
rı düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin ilköğretim öğrencilerine 
kazandırmaları gereken en önemli becerilerden biri olan bitişik eğik yazı konusunda ye-
tersiz oldukları araştırmada açıkça görülmektedir. Bu yetersizliğin temel sebepleri olarak 
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öğretmenlerin kendi eğitimleri sırasında bitişik eğik yazıyı uygulama becerisini yeterince 
kazanmadıkları ve üstelik eksiklerini kapatma konusunda da gerekli çabayı göstermedikleri 
ileri sürülmektedir (Coşkun, Coşkun, 2012, s. 771).

Eyyüp Coşkun ve Hatice Coşkun’un birlikte hazırladıkları “İlkokul ve Ortaokullardaki Bitişik 
Eğik Yazı Uygulamalarına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri” başlıklı makaleleri 
2014’de  Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmıştır. 
Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin tahtada çoğunlukla bitişik eğik yazı kullandıkları, 
Türkçe öğretmenlerinin ise dik temel yazıyı kullanmayı tercih ettikleri, ders kitaplarında ve 
ders araçlarında kullanılması gereken yazı türü konusunda öğretmenler arasında bir görüş 
birliğinin olmadığı, velilerin ise dik temel yazı kullanılması gerektiği konusunda ortak bir 
görüşe sahip oldukları tespitleri yapılmaktadır. Öğretmenlerin, bitişik eğik yazı öğretiminde 
ebeveynin rolüne ilişkin olarak, velilerin bu yazıyı bilmedikleri için yanlış öğrettiklerini ve 
bu yanlışların düzeltilemediği görüşünde olduklarını, ayrıca ilköğretim okullarında bitişik 
eğik yazı uygulamalarının devam ettirilmesinin gerekliliği konusunda da öğretmenler ara-
sında görüş birliği olmadığı ifade edilmektedir (Coşkun, Coşkun, 2014, s. 209). Makalede 
ele alınan soruna yönelik çözüm önerileri gerçekten dikkat çekicidir. Buna göre, program-
da bitişik eğik yazı ve özelikleriyle ilgili olarak öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik daha 
ayrıntılı açıklamalara yer verilmesi; öğretim programında öğrencilere bitişik eğik yazının 
nasıl öğretileceği, kuralları ve ilerleyen sınıflarda bu becerinin gelişiminin nasıl destek-
lenmesi gerektiğinin açıkça anlatılması veya bitişik eğik yazı öğretimi için ayrı bir öğretim 
programı ve kılavuzunun hazırlanması; bitişik eğik yazıda yaşanan sorunlar konusunda öğ-
retmen ve velinin işbirliği yaparak öğrencinin yaşadığı sorunları birlikte çözmeleri; başta 
sınıf ve Türkçe öğretmenleri olmak üzere tüm öğretmen adaylarına bitişik eğik yazı konu-
sunda yeterli düzeyde eğitim verilmesi ve benzeri bu öngörülerin hayata geçirilememesi 
durumunda ise bitişik eğik yazıdan dik temel yazıya geçilmesi önerilmektedir (Coşkun, 
Coşkun, 2014, s. 221).

Oğuzhan Kuru’nun “Sınıf Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencilerinin Bitişik Eğik Yazılarının Oku-
naklılık Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Düşünceleri” başlıklı makalesi 
2014’te Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu araştırmada, 
kendi öğrencilerine bitişik eğik yazı ile yazma öğretecek olan sınıf öğretmeni adaylarının 
bitişik eğik yazıyı kullanarak kendilerinin ne derece okunaklı yazdıkları ve bitişik eğik yazı 
ile yazarken ne düşündükleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kız ve erkek öğren-
cilerin yazılarının okunaklılık düzeylerinde kız öğrencilerin lehine anlamlı farklar olduğu, 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun bitişik eğik yazı ile yazma konusunda yeterli bilgiye sa-
hip olmadıkları, fiziksel olarak ciddi problem yaşadıkları, bu yazı tarzı ile gelecekte öğretim 
yapacakları için de kaygılandıkları bulgularına ulaşılmıştır (Kuru, 2014, s. 39).

Hamdi Karakaş ve Tuncay Dilci’nin birlikte hazırladıkları “İsteğe Bağlı Olarak İlkokula Kay-
dedilen Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı Çalışmalarında Karşılaştıkları Problemler” başlıklı ma-
kaleleri 2015’te Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu araştırma, 2015-
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2016 eğitim öğretim yılında yürürlüğe konan “isteğe bağlı okula kaydetme” uygulaması 
sonucu ilkokula kaydedilen 1. sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazı yazma becerisini öğrenir-
ken karşılaştıkları problemlere ilişkin 1. Sınıf öğretmenlerinin görüşlerini ortaya koymakta-
dır. Nihayetinde, araştırmanın sonuçlarına göre araştırmacı ve uygulayıcılara çeşitli öneri-
ler sunulmuştur. Buna göre, isteğe bağlı olarak kaydedilecek öğrencilerin bitişik eğik yazı 
yazmada zorluk çekecekleri konular hakkında velilere önceden bilgi verilmesi ve ailenin 
katılımı sayesinde bu sorunların en aza indirilmeye çalışılması; erkek öğrencilerin bitişik 
eğik yazı çalışmalarında daha fazla zorluk çektiği bilinerek erkek öğrencilere bitişik eğik 
yazıya hazırlık aşaması olan yazı çizgi çalışmalarında daha fazla zaman ayrılması, küçük kas 
gelişimini destekleyecek etkinliklere daha çok yer verilmesi; en çok zorluk çekilen ve hata 
yapılan küçük f, b, k, s, r harfleri ile büyük H, D, S ve G harflerinin öğretimine daha fazla 
zaman ayrılması ve bu harflerin yazımına yönelik etkinlik çalışmalarının farklı etkinliklerle 
desteklenmesi; isteğe bağlı olarak kaydedilen öğrenciler için bitişik eğik yazı çalışmaların-
da ek çalışma planının hazırlanması ve de böylelikle belirlenen sorunların en aza indiril-
mesinin sağlanması önerilmektedir (Karakaş, Dilci, 2015, s. 119-120).

Muamber Yılmaz ve Yadigar Çakır’ın birlikte hazırladıkları “İlköğretim İkinci Kademedeki 
(6–7. Sınıf) Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Görüşleri” makalesi 2015’de 
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır. Makale temel olarak, il-
köğretim II. kademedeki öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazıya ilişkin görüşlerini 
ve bitişik eğik yazı yazma başarılarını ortaya koymak için yapılan araştırmanın sonuçlarını 
sunmaktadır. Araştırmada ikinci kademe öğretmen ve öğrencilerin bitişik eğik yazı başa-
rı düzeylerinin değerlendirmesi sonucunda öğretmenlerin başarısız, öğrencilerin ise orta 
düzeyde başarılı olduğu ifade edilmektedir. Yine bu araştırmada, öğretmenlerle yapılan 
görüşme sonuçlarına göre branş öğretmenlerinin tamamına yakınının bitişik eğik yazıyı 
yeterince bilmediği için ders içinde ve günlük hayatta dik temel yazıyı kullandıkları tespit 
edilmiş, öğrencilerin ise okunaklı yazamadıkları için bitişik eğik yazıyı kullanamadıkları sap-
tanmış ve ayrıca sosyal hayatta dik temel yazının kullanılmasının bitişik eğik yazıya geçişi 
güçleştirdiği de belirlenmiştir (Yılmaz ve Çakır, 2015, s. 276). Yapılan araştırmada branş 
öğretmenlerin büyük çoğunluğunun ikinci kademede bitişik eğik yazıyı kullanılmayı gerekli 
görmediği ve üstelik yazı tercihinin öğrenciye bırakılması görüşünü savunulduğunu ortaya 
çıkmıştır (Yılmaz, Çakır, 2015, s. 295).

Fatih Yılmaz ve Ahmet Turan Cımbız’ın birlikte hazırladıkları “Sınıf Öğretmenlerinin Bitişik 
Eğik Yazı Hakkındaki Görüşleri” başlıklı makaleleri 2016’da YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi’n-
de yayımlanmıştır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yarıdan fazlasının okullarda 
bitişik eğik yazı kullanımını uygun bulmadığı, buna sebep olarak, öğrencilerin bitişik eğik 
yazıda zorlanması, yazılarının bozuk olması, harf hatalarının yapılması ve ayrıca bu yazının 
öğretiminin de zor olmasını ifade ettikleri ve nihayetinde araştırmadan çıkan sonucun ise 
bu konuda yapılan önceki araştırmaların sonuçlarıyla paralellik gösterdiği ileri sürülmekte-
dir (Yılmaz, Cımbız, 2016, s. 587).
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Mehmet Özenç ve Emine Gül Özenç’in birlikte hazırladıkları “Bitişik Eğik Yazı İle İlgili Olarak 
Yapılan Araştırmalara Tümdengelimci Bir Bakış” başlıklı makaleleri 2016’da İnönü Üniver-
sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu araştırma, temel olarak, bitişik eğik 
yazı ile ilgili olarak yapılan araştırmaların tümdengelimci bir bakış açısıyla incelenerek 
çıkarımlara ulaşılmasının sağlanması amacıyla yapılan bir çalışmadır. Söz konusu amaca 
yönelik olarak, “bitişik eğik yazı konusunda 2004-2015 yılları arasında hazırlanmış olan 
22 makale ve 13 lisansüstü tez incelenmeye alınmış, yapılan incelemeler sonucunda en 
fazla araştırmanın 2012 yılında yapıldığı, … incelenen araştırmalara göre en fazla yaşanan 
sorunun bitişik eğik yazının öğrenciler açısından yorucu, zorlayıcı olması ve öğrencilerin 
yazım kurallarına uymaması olduğu görülmüştür.” (Özenç, Özenç, 2016, s. 84). Ancak ma-
kale, daha önce yapılan araştırmalarda elde edilen sonuçları toplamda birleştirerek, bitişik 
eğik yazı öğretiminde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri konularında yeni bir şey söy-
lememektedir. Yeni söylediği şey, doktora düzeyinde çalışmaların yapılması; makalelerin 
SCI indeksli dergilerde yayınlanmadığı, öğretmen ve öğrenci dışında ailelere yönelik de 
çalışmaların yapılabileceği hususlarındadır. Bunların daha çok akademik nitelik sorunları 
olduğu düşünülebilir.

Okay Demir ve Yasemin Ersöz’ün birlikte hazırladıkları “4+4+4 Eğitim Sistemi Kapsamında 
Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma ve Yazma Eğitiminde Yaşadıkları Güçlüklerin Değerlendi-
rilmesi” başlıklı makaleleri 2016’da Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry’de yayım-
lanmıştır. Araştırmaya göre, 4+4+4 Eğitim Sistemi kapsamında birinci sınıf öğretmenlerinin 
ilk okuma ve yazma eğitiminde yaşadıkları sorunlardan bazılarının algı ve uyum sorunu, 
fiziksel gelişim yetersizliği, çabuk sıkılma, disiplin zorluğu, okuma hızının düşük olması, 
öz-bakım becerilerinin yetersizliği ve farklı yaş gruplarının aynı sınıfta olması gibi öğrenci-
den kaynaklanan sorunlar; uyum sürecinin çok uzun olması, 5 - 5,5 yaşındaki çocukların 
gelişimine uygun olmaması, ders kitaplarının sisteme uyumlu olmaması, öğretmenlerin ye-
terince bilgilendirilmemesi, programın uzman görüşü alınmadan uygulanması, ses temel-
li öğretimin dezavantajları ve bitişik eğik yazıdan kaynaklanan sıkıntılar gibi programdan 
kaynaklanan sorunlar; eğitsel materyal, oyun alanı vs. eksikliği, sıra, tahta, lavaboların kü-
çüklere göre olmayışı, aynı binada ilkokul ve ortaokul olması, kalabalık sınıf, derslik yeter-
sizliği ve idari/öğrenci dağıtımında adaletsizlik gibi okuldan kaynaklanan sorunlar ile yeni 
sisteme uyum sağlayamama, eski sistemde devam etme, aynı okul içinde zümre anlayışı 
olmayışı, sınıflar arası düzey farklılığı, okuma yazmaya geçmede acelecilik, bitişik eğik yazı 
yazamamak şeklindeki öğretmenden kaynaklanan sorunlar olduğu saptanmış, araştırma 
sonunda ise bu sorunlara ilişkin çeşitli öneriler belirtilmiştir (Demir, Ersöz, 2016, s. 1-2).

Pınar Bulut, Yasemin Kuşdemir ve Demet Şahin’in “İlkokul ve Ortaokulda Yazı Tercihi: Öğ-
renci ve Öğretmenler Hangi Yazı Türünü Kullanıyor?” başlıklı makalesi 2016’da Mustafa Ke-
mal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu araştırmada, elde 
edilen sonuçlara göre öğrencilerin yazı tercihi ilkokuldan ortaokula geçildiğinde farklılık 
göstermektedir. İlkokul öğrencileri genellikle bitişik eğik yazıyı; ortaokul öğrencileri dik te-
mel yazıyı tercih etmektedir. 5. sınıftan itibaren branş öğretmenleri ile karşılaşan ortaokul 
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öğrencileri daha çok dik temel yazı yazmaktadır. Ortaokul öğretmenleri okulda ve günlük 
yaşamlarında genellikle dik temel yazıyı tercih etmektedir (Bulut, Kuşdemir ve Şahin, 2016, 
s. 98). Elde edilen sonuçlardan hareketle ortaokuldaki öğrencilerin çoğunlukla dik temel 
yazıyı kullanmalarının sebeplerinden birinin öğretmenlerin tercih ettikleri yazı türü olduğu-
nu söylemek mümkündür. Ders kitabında, yazı tahtasında, televizyonda vb. ortamlarda bu 
yazı ile karşılaşan öğrencilerin dik temel yazıya aşinalıkları artmakta ve bu yazıyı daha çok 
kullanmaktadırlar. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin ilkokulda bitişik eğik yazı ile yazmaya 
başladıkları düşünüldüğünde dik temel yazıyı daha kolay bulmaları yazı öğretiminde ter-
cih edilen yazı türünün tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini de gündeme getirmektedir 
(Bulut vd., 2016, s. 112).

Seher Bayat’ın “8. Sınıf Öğrencilerinin El Yazısı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi” baş-
lıklı makalesi 2016’da Kastamonu Eğitim Dergisi’nde yayımlanmıştır. Bu araştırma, temel 
olarak, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin kuralına uygun el yazısı yazma başarı düzeylerini 
belirlemek amacıyla yapılan araştırmanın sonuçlarını sunmaktadır. 2005-2006 yılında tüm 
ülkede bitişik eğik yazı ile öğretime başlayan öğrenciler 2012-2013 eğitim öğretim yılında 
8. sınıf öğrencisi olmuşlardır. Bu nedenle, 8. sınıf öğrencilerinin el yazısı yazma becerileri-
nin değerlendirilmesinin, bu sürenin sonunda gel�inen noktanın tespit edilmesine ve aynı 
zamanda Türkçe öğretim programında önerilen el yazısı biçiminin de işlerliğinin değerlen-
dirmesine hizmet edeceği düşünülmektedir. Bitişik eğik yazı eğitiminin 1. sınıftan itibaren 
zorunlu hale getirildiği bu süreçte, çocuklara güzel bir bitişik yazı yazma alışkanlığı ka-zan-
dırılamadığı, konuyla ilgili yapılan önceki, bu ve benzeri araştırmalarda vurgulanmaktadır. 
Nihayetinde, bu araştırmanın da önceki bilinen sonuçlara ulaştığı görülmektedir (2016).

Dik Temel Abece Yazı Tasarımı Nasıl Geliştirildi?

Buraya kadar ele alınan ve incelenen makalelerin konu/sorun ve çözüm önerileri, büyük 
resme bakıldığında, ortak bir noktaya işaret etmektedir. Buna göre, bitişik eğik yazı öğreti-
mine geçilirken ses temelli yapılandırmacı Türkçe ilk okuma yazma öğretimi programıyla 
uyumlu bir sonuç vereceği öngörülmüş, ancak durum tam da tersi yönde gelişmiştir. İlk 
okuma yazma eğitiminde yazının doğasındaki zorluğun eğitim ve öğretimi günden güne 
engellemeye başladığı ve dolayısıyla bitişik eğik yazma becerisinin başarı seviyesinin de 
yetersiz kalmasına neden olduğu görülmüştür.

Henüz sesleri tanımayan ilkokul 1. sınıf çocuğunun ses göstergeleri olarak harf yapılarını 
da tam manasıyla tanımadığı halde, bitişik eğik yazma becerisinin düşük ancak okuma 
becerisinin yüksek olduğunu iddia eden araştırmalar bağlamında, bitişik yazı içindeki harfi 
tanımada daha başarılı olduğu, ancak bu sonucun yazı becerisinin geliştirilmesine doğ-
rudan bir katkısının olmadığı, sadece algı ve biliş seviyesinin artmış olduğunu göstermesi 
bakımından anlamlı olduğu söylenebilir. Küçük motor kas hareketlerinin uzun ve yorucu 
işleri yapmaya müsait olmadığı bilinen ilk okuma yazma çocuğuna her şeyin zor geldiği 
ortadadır. Bu nedenle, ilk okuma yazma öğretiminde zaten ses temelli Türkçe ilk okuma 
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yazma öğretiminde soyuttan hareket eden çocukların hiç değilse harf yapılarını daha kolay 
ve somut olarak algılayabilecekleri bir biçimde öğretmek eğitim ve öğretimde başarı için 
öncelik taşımalıdır.

Bir başka dayanak olarak ileri sürülen ancak ne yazık ki doğru anlaşılamamış olan konu-
lardan bir diğeri de, bu yaş çocuğunun el ve kol kas hareketlerinin serbest bir biçimde 
yuvarlak ve sürekli çizgi hareketlerini gerçekleştirmeye uygun olduğu, ama bitişik eğik yazı 
gibi yetişkinlerin ve hatta profesyonellerin bile zorlandığı aşırı disipline olunması gereken 
bir işlem için ise uygun olmadıkları nihayet anlaşılmış ve onca yıllık bir tecrübeyle artık bir 
sabit gerçek haline gelmiştir.

Bitişik eğik yazının daha hızlı yazıldığı ise bir iddiadan öteye geçmemiştir. Üstelik bu düşün-
ce günümüzdeki onca bilişim ve iletişim teknolojilerine rağmen elle hızlı yazma gereğinin 
olup olmadığı, hızlı yazmanın neye hizmet edeceği veya ileri sürülen “sınavlardaki faydası” 
benzeri ütopik iddiaların günümüz gerçekleriyle örtüşüp örtüşmediği gibi boyutlarıyla hiç 
tartışılmamıştır. Uzun yıllardır, açık uçlu sorularla değil de, çoktan seçmeli test yöntemine 
dayalı sınavları yaptıktan sonra, aslında bunu tartışmaya da gerek olmadığı son derece 
ortadadır. Zaten, ilk okuma yazma düzeyinde sadece hızlı yazmak için bile bitişik eğik yazı 
öğretimine geçilmesi arzusunun, ne yazık ki, çağın ve günün gerçekleriyle örtüşmeyen bir 
istem olduğu görülmektedir.

İşte tüm bu nedenlerle öğrenmesi ve öğretilmesi en kolay, rahat ve yazması da (hızlı yazma 
zorunluluğu olmaksızın) makul bir süre alabilecek olan bir yazı tasarımı arayışına girilmiş-
tir. Ülkemizde olduğu gibi, Latin abecesi temelinde eğitimini sürdüren Batı ülkelerinde 
2000’lerin başında D’Nealian yönteminin uygulamasından vaz geçilmeye başlanmış, son 
yıllarda ele alınan bir yöntem olarak ise “top ve çubuk” (ball & stick) yani yuvarlak ve düz 
çizgi kombinasyonları temelindeki yazı öğretimi geliştirilmiştir. Bu, aslında temel abece 
yapısının konstrüktif yapı unsurlarının inşacı ve yapılandırmacı bir anlayışla çocuğun oluş-
turmasını teşvik eden bir yaklaşımdır. Buradan hareketle, daha önceki yıllarda da milli 
eğitimimizde kullanılan dik temel abece yeni bir anlayışla gözden geçirilmiş, işlevsel ve 
ergonomik açıdan iyileştirilmiş ve yeni bir biçimlemede geliştirilmiştir. İşte bu yazı türü 
“TTKB Dik Temel Abece” olarak adlandırılmış ve lisanslanmıştır. 

Ocak 2017’den itibaren çalışmaya başlayan İlkokul 1. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma Yazma 
Programını Güncelleme Komisyonu üyeleri ile Şubat 2017’de bir araya gelinmiş, Dik te-
mel abeceyi oluşturacak harf yapısı örnekleri Mart 2017’den 23 Mayıs 2017’deki büyük 
sunuma kadar, bir laboratuvar sınıf örnekleminde, ilk okuma yazma uzmanı Davut Civelek 
denetiminde ve bizzat sınıf öğretmenleri Derya Yılmaz Gündüz ve Fatma Karafilik tara-
fından çocuklarla yapılan uygulamalar neticesinde deney ve gözleme dayalı olarak elde 
edilen veriler ışığında, adı geçen sınıf öğretmenlerinin nihai değerlendirme ve istemleri 
çerçevesinde, Prof. Namık Kemal Sarıkavak tarafından geliştirilmiştir (Görsel 2). Bu süreci, 
elbette, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Durmuş başlatmış, bu konuda irade 
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ortaya koyarak, ilk okuma yazmada artık kangren haline gelmiş temel bir soruna neşter 
vurma kararlılığıyla, çalışmaların kesinlikle bilimsel bir temelde yürütülmesini desteklemiş 
ve teşvik etmiştir.

Görsel 2. Dik temel abeceyi oluşturacak harf yapısı örnekleri.2

2 “ Bir ilk okuma yazma uzmanı ve iki ilkokul öğretmeni tarafından belirli bir sınıf ortamında çocuklara çizim çalış-
maları yaptırılarak elde edilen veriler ışığında, sınıf öğretmenlerinin nihai değerlendirme ve istemleri çerçevesinde, 
Prof. Namık Kemal Sarıkavak tarafından geliştirilen, 23 Mayıs 2017’de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda yapılan 
İlk Okuma Yazma Öğretimi Bilgilendirme Toplantısı’nda ise duyurulan ve tanıtılan TTKB Dik Temel Abece fontu tasa-
rımı (T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fuayesi, Dik Temel Abece Tasarımı Sergisi, Karatahta Uygulaması).

17 Mart 2017’de T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda yapılan 
değerlendirme toplantısında dik temel yazının öğretilmesi benimsenmiş ve 2017-2018 
Eğitim-Öğretim Yılı’ndan itibaren geçerli olacak bu karar nihayetinde 31 Mart 2017 günü 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yıldız’ın konuya yönelik açıklamasıyla basın yayın organları tara-
fından duyurulmuştur (mynet.com, 2017).

Bu durumlar sonrasında çalışmalar yoğunlaşmış ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ta-
rafından Bakanlık yetkililerinin de katılacağı kapsamlı bir sunumun basın yayın organlarına 
yapılması kararlaştırılmıştır. 23 Mayıs 2017’de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlık Binası 
fuayesinde, tüm görsel çalışmaları Prof. Namık Kemal Sarıkavak tarafından tasarlanan “Dik 
Temel Abece Geliştirme Süreci” içerikli bir sergi Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yıldız ta-
rafından açılmıştır. Hemen ardından, Başkanlık konferans salonunda bakan, yardımcıları, 
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müsteşarlar, kurul ve daire başkanları, il, ilçe ve okul müdürleri ve de ilk okuma yazma 
öğretmenlerinden oluşan heyet ve konuklar önünde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ta-
rafından hazırlanan büyük bir sunum yapılmıştır. Sunumun ilk bölümünde Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Genç, Doç. Dr. Özay 
Karadağ ve Prof. Namık Kemal Sarıkavak’ın açıklama ve gösterimlerinin peşi sıra Sayın Ba-
kan İsmet Yılmaz konuşmasını gerçekleştirmiştir. Sunumun sonraki bölümünde, İlk okuma 
yazma uzmanı Davut Civelek ve sınıf öğretmenleri Derya Yılmaz Gündüz ve Fatma Karafilik 
tarafından yapılan gösterimde 2017-18 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren ses temelli 
ilk okuma yazma programında yazı öğretiminin dik temel abece kullanılarak yapılacağı 
yönündeki örnekler ve uygulamalardan oluşan açıklamalar basın yayın organları tarafından 
da kamuoyuna duyurulmuştur (ttkb.meb.gov.tr, 2017).

Yapılan Araştırma ve Gözlemler Sonucu Elde Edilen Bulgular

Yapılan nitel araştırma ışığında elde edilen bulgular belirli başlıklarda ifade edilebilir:

1- Öncelikle günümüze kadar yazı öğretiminde kullanılan modeller (yazı örnekleri) çok 
çeşitlidir ve üstelik karmaşıktır. Bu konuda 1978’den beri Batı toplumlarında uygulanan 
D’Nealian yazı yönteminin örnekleri son zamanlarda çok kötü bir şekilde ve bozuk kopyala-
malar şeklinde kullanılmış, diğer yanda yazımı 1. sınıf öğrencisi için gerçekten çok zor olan 
ve pedagojik açıdan da uygun olmayan – daha eski yazı şablonları ve örneklerini içeren 
– çeşitli kurzif yazılar piyasada yardımcı ders kitapları olarak yer almıştır.

2- Geçmiş dönemde bitişik eğik el yazısı uygulamasına geçilmesi kararı verilirken, usta 
kaligrafi ve hat sanatçılarının bile zorlandığı örneklerden geliştirilen daha basit bir yazı 
örneği olsa da, pedagojik açıdan harf veya sesleri henüz tanımadığı kabul edilen 1. Sınıf 
öğrencisine oldukça zor gelen ve karmaşık bir yazı örneği öğretilmeye çalışılmıştır. Bu 
durum, eğitim ve öğretimin temel doğası olan aşamalı ilerleme ve gelişmeye aykırı bir 
durum olduğu için, sonuçta onca yıldır güya öğretilmesine rağmen, bitişik eğik el yazısı 
uygulamasında çocukların başarılı olması sağlanamamıştır.

3- Fatih Projesiyle başlayan bir süreçte; akıllı tahtaların, tabletlerin ve teknolojik alet ve 
aygıtların kullanımının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı bir dönemde klavye ile daha çok kar-
şılaşan, bu nedenle daha ziyade dik temel büyük harflere veya matbaa harflerine, dolayı-
sıyla da dik temel küçük harflere daha çok aşina olan çocukların yaşadıkları çevrede ise 
örneğine neredeyse rastlanmayan bitişik eğik el yazısını öğrenmeleri gerçekten işi zora 
koşmaktır. Bu durum veli şikayetlerine de konu olmuş, ebeveyn bile bitişik eğik el yazısını 
yazmakta zorlanmış ve çocuklara koşulan bu zorlamaya tepki vermiş ve neden temel mat-
baa harfleriyle yazı yazmanın öğretilmediğini sorgulamıştır. Öğretilmekte zorlanılan yazı, 
bu nedenle, son yıllarda basın yayında ve kamuoyunda tartışma konusu olmuştur.

4- Son on yıldır meydana gelen toplumsal ve teknolojik gelişimler nedeniyle eğitim ve 
öğretim öğrenci merkezli, hazır bulunurluktan hareketle ve teknolojinin etkin kullanımıyla 
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ezberci olmaktan kurtarılmaya çalışılan, yaratıcı ve buluşçu nesiller yetiştirmeyi amaçlayan 
bir vizyon ve misyona sahiptir. Bu nedenle yazı öğretiminde de günümüz gerçeklerinden 
hareket etmek gerekmektedir.

Bu nedenle araştırma verilerinin değerlendirilmesi sonrasında ve elde edilen bulgular çer-
çevesinde yapılması gerekenler sonuç başlığı altında birkaç maddede ifade edilebilir.

Sonuç

�� J\j`� m\� fele� jfplk� j\dYfc�� fcXe� _Xi]`� kXeÚdX� XëXdXjÚe[X#� XikÚb� (%� JÚeÚ]� �èi\eZ`j`e\�
pedagojinin temel ilkeleri bağlamında, aşamalı olarak, temel dik harfleri öğreterek başlan-
malıdır. Basitten karmaşığa doğru adım adım gidilmelidir.

��>�q�m\�\c�`ëY`ic`è`�_\d�pXmXë�pXmXë�_\d�[\�^\��^\c`ëd\bk\[`i%�9l�e\[\ec\�^�ij\c�Xc^Ú-
da zorlamadan kaçınılmalı, çocuk basit ve yalın biçimler ile sesleri rahatlıkla kodlamalı, 
böylelikle dil eğitiminde gereksiz bir zorlamadan, eğitim ve öğretimi ise çok bilinmeyenli 
denklemlere dönüştürmekten kaçınılmalıdır.

��QficXpXe�Y`i�pXqÚ#��fZlèl�_\d�fbldX�m\�pXqdX[Xe�jfèlkli#�_\d�[\�jXeXkjXc�b�ck�i�e�
temelini oluşturan çizgi ve çizmekten uzaklaştırır. Yazma kültürü kitap okuma alışkanlığı ve 
kitap sevgisiyle doğrudan ilişkilidir. Yazmayı seven bir çocuk okuma ve yazmada, konuşma-
da, Türkçe dersinde ve edebiyatta da olasılıkla daha başarılı olacaktır.

��>\e��Y`i�e\jc\�jX_`g��cb\d`q��fZlbcXiÚeÚe�[X_X�]XqcX�fbldXjÚ#�Xp[ÚecXedXjÚ#�b�ck�ic\e-
mesi ve geleceğin nitelikli bireyleri olabilmeleri için, her ne kadar teknolojik gelişmeler 
yazı kültüründen bizi uzaklaştırsa da, çocuklarımıza yazı yazmanın sevdirilmesi de gerek-
mektedir. Bu nedenle, yazı yazmak öncelikle bir ızdırap, sıkıntı ve sorun olmaktan derhal 
çıkarılmalıdır.

��K�d�Yl�e\[\ec\ic\�KXc`d�K\iY`p\�Blilcl�9XëbXecÚèÚ�kXiX]Úe[Xe�Yl�bfel[X�^\i\b\e�[�-
zenlemeler yapılmalı, önümüzdeki eğitim ve öğretim yılından itibaren 1. sınıfta dik temel 
harfler uygulamasına geçilmelidir (Görsel 3). Sanat yazısının altyapısını oluşturacak olan 
bitişik eğik el yazısı çalışmaları ise 3. sınıftan itibaren yavaş yavaş ve adım adım geliştiri-
lerek öncelikle işlevsel ve ardından gerçekten sanatsal ve nitelikli örneklerden hareketle 
yürütülmelidir.
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Görsel 3. TTKB Dik Temel Abece Fontu Tasarımının Genel Görünüşü (T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye 
Kurulu Başkanlığı Fuayesi, Dik Temel Abece Tasarımı Sergisi, Pano No: 23).
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Ekler

TTKB Dik Temel Abece Fontu Manifestosu (Görsel 4):

1- 2017-18 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın İlköğretim 
Müfredatı’nda bir model olarak kullanılması öngörülen “TTKB Dik Temel Abece” fontu, 
Latin abecesinin temel orantı ve biçimlendirme örnekleri üzerinden hareketle yapılandı-
rılmıştır.

2- Font, Latin abecesinin geometrik yapısındaki estetik oran ve ölçü anlayışından da ha-
reketle, ancak daha ziyade, ilkokul 1. sınıfta yazı öğretimine örnek teşkil etmesi için, oran 
ve ölçü ilişkisindeki ilkesel düzenlemeyle ve pedagojik açıdan ise kolay kavranılır ve daha 
işlevsel bir anlayış ile kurgulanmıştır.

3- Çocukta estetik algı, biyolojik ve psişik büyümesine koşut olarak kültür çevresi ile za-
man içinde gelişmektedir. Bu nedenle, ilk okuma-yazma eğitimi altındaki çocukların harf 
yapılarını düzgün oluşturabilmeleri için, onlara verilecek en yalın açıklama veya yönlen-
dirmeler ile harflerin yapılabilmesi ve olabildiğince doğru ve düzgün başarılabilmesi (yani, 
işlevsellik) temel alınmıştır.

4- Estetik yapılar, normal olarak, genellikle ayrıntılı ve karmaşık yönergeler içerir. İlköğre-
timde örnek alınacak olan “TTKB Dik Temel Abece” yazısı ise karmaşık olmayan, yalın veya 
basit kavramlarla açıklanabilen ve de izah edilebilen bir yapılandırma yönergesine sahiptir.

5- Aynı zamanda soyut seslerin sembolleri olarak da ele alınabilecek olan harf yapılarının 
biçimlendirilişi böylelikle kolaylaştırılmıştır. Çocukların soyut şekil ve biçimleri yapılandır-
masını yönetebilmek ne kadar kolay ise, “TTKB Dik Temel Abece” fontu* veya yazısının 
harflerini izah etmek, basit ve yalın sözcüklerle onların nasıl biçimlendirileceğini açıklamak 
da o kadar kolaydır.

6- Böylelikle, bu konuda ilk defa yazı öğretimini daha etkin ve verimli kılacak yeni ve özgün 
bir font tasarımı yapılmıştır.

* Türk Dilini Koruma Yasası uyarınca Türk abecesinde 29 ses/harf bulunmaktadır. Bu harflerin hangisi 
olduğu söz konusu kanunda belirtilmiştir. TTKB Dik Temel Abece fontunda Q, W ve X harflerinin yer 
alması, bu kanuna muhalefet etmek için değil, günümüzün iletişim, teknoloji ve uluslararası ilişkileri 
bağlamında evrensel genel geçerlere uygun olarak, bu font ile yabancı içerikli dizgilerin de yapılabil-
mesini sağlamak içindir.
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Görsel 4. TTKB Dik Temel Abece Fontu Harf Yapılandırma İlkeleri (Temel Özellikleri) ve Manifestosu 
(T.C. M.E.B. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fuayesi, Dik Temel Abece Tasarımı Sergisi,  Pano No: 17).
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TTKB Dik Temel Abece Fontunun Temel Orantıları (Görsel 5):

1- Geniş harfler (1/1 ve 8/9 orantısında) M, C, Ç, G, Ğ, O ve Ö harfleridir.

2- Büyükharf M tam kare alana yerleşir.

3- Büyük yuvarlak harfler tam daireden bir parça daha dar bir elips olarak tasarlanmış-
tır. Bunun nedeni daire gibi mükemmel doğrulukta bir eğrinin el tarafından rahatlıkla 
çizilemeyeceği gerçeğidir. Elle tam (mükemmel) daire çizmek oldukça düşük yüzdeli bir 
olasılıktır. TTKB Dik Temel Abece Fontu tasarlanırken harf tasarımlarının elle rahatlıkla 
yapılabilmesi amacıyla mükemmel doğruluk veya tam biçimlerden özellikle kaçınılmaya 
çalışılmıştır. Bu nedenle G, Ğ, O ve Ö harfleri bir parça daraltılmış olan bir elips üzerinde 
oluşturulmuş, C ve Ç harflerinin sağ taraflarındaki açık konumları nedeniyle tam daire bir 
çemberden kesilerek oluşturulmuştur.

4- Normal (genişlikteki) harfler (3/4 orantısında) A, D, H, N, U, Ü, T, V, Y ve Z harfleridir. 
Rakamlardan 4 ve 0 da bu orantıya sahiptir.

5- Dar harfler (1/2 orantısında) B, E, F, J, K, L, P, R, S ve Ş harfleridir. Rakamlardan 2, 3, 5, 
6, 7, 8 ve 9 da bu orantıya sahiptir.

6- Ek olarak tek çıkışlı I ve İ harfi ile rakamlardan 1 en dar harf yapılarıdır.

TTKB Dik Temel Abece Fontunun Temel Özellikleri (Görsel 6, 7, 8):

1- Tüm büyükharfler, konstrüktif orantısı 1/9 olan Roma Kapital’in 4-5-4 orantısına uygun 
çizgiler arasında yapılandırılmıştır.

2- Büyükharf A’nın yatay vurgusu ile J harfinin eğri vurgu bitişi veya ters kuyruk ucu orta 
çizgi ile taban çizgisi arasına (x-yüksekliğine) ortalanmıştır.

3- Büyükharf B’nin üst kasesi 4, alt kasesi 5 oranına yerleştiği için bir parça daha küçüktür; 
P ve R’nin kaseleri de 4 oranına yerleştirilir.

4- E harfinin orta yatay vurgusu ile K harfinin çapraz vurgu birleşimi orta çizgi üzerinde 
bulunmaktadır.

5- Küçükharflerin temel yapıları 4-5-4 orantısına uygun x-yüksekliği bölgesine yerleşmek-
tedir.

6- Küçükharflerin üst ve alt uzantıları 4-5-4 orantısına uygun çizgiler arasında yer al-
maktadır. Bazı harflerin yapılandırmasında vurgular üst uzantı ile x-yüksekliği bölgelerine 
ortalanır.

7- Rakamlar üst, orta ve taban çizgisi arasında aynı hizada biçimlendirilmiştir. 1 sayısının 
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üst çapraz vurgusu üst uzantı bölgesinin ortasında sonlandırılmaktadır. 4 sayısının yatay 
vurgusu ise orta çizgi ile taban çizgisi arasına ortalanmıştır.

8- 5 ve 7 sayılarının orta yatay vurguları orta çizgi üzerinde yer almaktadır. Buna karşın 
4-5-4 orantısı nedeniyle 6 sayısının yuvarlağı 9 sayısının yuvarlağından ve 8 sayısının alt 
kasesi ise üst kasesinden daha büyüktür.

Görsel 5. TTKB Dik Temel Abece Fontu Büyük Harflerin Geometrik Yapısı ve Orantıları (T.C. M.E.B. 
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Fuayesi, Dik Temel Abece Tasarımı Sergisi, Pano No: 18).
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Görsel 6. TTKB Dik Temel Abece Fontu Büyük Harflerin Yapılandırma Yönergesi(T.C. M.E.B. Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı Fuayesi, Dik Temel Abece Tasarımı Sergisi, Pano No: 21).
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Görsel 7. TTKB Dik Temel Abece Fontu Küçük Harflerin Yapılandırma Yönergesi (T.C. M.E.B. Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanlığı Fuayesi, Dik Temel Abece Tasarımı Sergisi, Pano No: 22).
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Görsel 8. TTKB Dik Temel Abece Fontu Latin 5 Formatına Uygun Alfanümerik Karakterler 
(Yazar arşivi).
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Öz: Bu metinde heykel sanatında dijital etki araştırılmıştır. Bu etki, 1990 sonrası sanatta 

giderek belirginleşen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital teknoloji sanatın üretimi 

ve deneyimlenmesi üzerinde yeni olasılıklara kapı açarken kimi durumlarda bu teknoloji 

kullanılmadan yapılması mümkün olmayan heykellerle sonuçlanmıştır. Yazı kapsamında dijital 

teknoloji ve dijital sanatın özellikleri genel hatlarıyla anlatılmıştır, heykel sanatı ile ortaklaştığı 

noktalara değinilmiş, heykel sanatının dijital teknoloji ile yaratım ya da sunum sürecinde iş 

birliği yaptığı çalışmalara yer verilmiştir. Yanı sıra örnek olarak değinilen çalışmalar üzerinden 

konuya dair çıkarımlar yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Dijital Teknoloji, Dijital Sanat, Dijital Etki, Heykel Sanatı, Güncel Sanat.

Abstract: In this text digital impact on sculpture field has been investigated. This impact is a 

growing factor on art after 1990. While digital teknoloji opens new possibilities for production 

and experience in art, in some cases it has been resulted with the sculptures that can not 

be exist without digital technology. In the scope of the text digital technology and digital art 

shortly explained and referred to intersection of digital art and sculpture.  Finaly, art works 

which show the peculiarity of cooperation of sculpture with dijital technology either in creation 

or presentation process are included in to the text. Added to these, through examination of art 

works deductions about the subject has been made. 

Keywords: Digital Technology, Digital Art, Digital Impact, Sculpture Art, Contemporary Art.
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Giriş

“Sanatsal etkinlik değişmez bir öz olmak yerine, biçimleri, tarzları ve işlevleri çağlara ve 
kültürel içeriklere göre evrilen bir oyundur.” (Bourriaud, 2002, s. 11). Nicholas Bourria-
ud’nun İlişkisel Estetik adlı kitabının hemen başında yazdığı bu cümle önemlidir. Sanatın 
başlangıcından itibaren sadece görsel olarak bakıldığında bile1 görülen değişim şaşırtıcıdır, 
kaldı ki bu değişim 1900’lerin başından itibaren çok hızlanmış, teknolojinin ve özellikle in-
ternetin sanat üzerindeki etkisinin artması ile birlikte de baş döndürücü bir hıza erişmiştir. 
Burada göz önünde tutulması gereken sanatın çeşitli değişkenlere bağlı olarak sürekli ve 
kestirilmeyen bir hızla değiştiği olacaktır. Dijital sanat ve dijital etkiyle birleşen diğer sanat 
alanlarından biri olan heykelin de sürekli değiştiği yeni biçimlere girdiği akılda tutulmalıdır. 

Heykelde dijital etki üzerinde durulacak olan bu makalede heykelin ne olduğu tanımlan-
mayacaktır. Ancak Rosalind Krauss’un daha 1979 yılında bir on yıl öncesini kastederek 
“Son on yıldır oldukça şaşırtıcı şeylere heykel denmeye başlandı.” diye yazmaktadır (Kra-
uss, 2002, s. 103). Aradan geçen yaklaşık 40 yılda dijital teknoloijinin de etkisiyle heykel 
alanında birçok etki, katkı, biçim farkları görünmüştür. Bu bilgiyi akılda tutarak bu makale 
kapsamında heykele bir sınır çizilmeye çalışılmayacaktır. Ancak makale kapsamında neyin 
heykel sayılması gerektiğine dair doğabilecek bir tartışmayı mümkün olduğunca azalta-
bilmek için kaynak olarak kullanılan kitaplarda heykel başlığı altında yer verilmiş olan ve 
ağırlıklı olarak figür odaklı çalışmalara değinilecektir. 

Yanı sıra bu makale dijital sanat üzerine bir makale olmamakla beraber dijital sanatın ne 
olduğuna kısaca bakılarak heykel alanı ve dijital sanat arasına bir ayrım koyabilmek önemli 
olacaktır. Bu türden bir ayrımın önemi sanat üretimi üzerinden değildir çünkü sanatçı 
başlığını önemsemeden istediğini üretmeye devam edecektir fakat alanlar üzerinde konu-
şurken kolaylık sağlanması ve karmaşanın engellenmesi açısından önemlidir.

Teknolojik sanat biçimlerine ilişkin kullanılan terminoloji başlangıcından itibaren değişken 
olmuştur. 1970’lerde bilgisayar sanatı denilirken, sonrasında multimedya sanatı, dijital sa-
nat ve yeni medya sanatı bu sanat biçimleri için kullanıldılar. Günümüzde yenimedya sanatı 
isimlendirmesi ağırlık kazanmakla beraber bu terim 20. yüzyılın sonunda ses sanatı ve 
diğer melez formların yanı sıra özellikle video ve film için kullanılmaktaydı (Paul, 2008, s. 
7). Bu makale kapsamında bu tanımlamalar arasından dijital sanat tercih edilecektir çünkü 
araştırılacak olan heykelde dijital etkinin sonuçlarıdır.

Dijital Sanat Üzerine

“Bir şemsiye terim olarak ‘dijital sanat’ belirli bir estetik düzeni tanımlamak yerine çok 
geniş bir sanatsal çalışma ve pratik alanını kapsamaktadır.” (Paul, 2008, s. 7).  Ancak dijital 

1 Bourriaud’nun cümlesinde de geçen “öz” kavramı ayrı bir felsefi ve esteik tartışmanın konusu olacağından bu ma-
kale kapsamında “sanatın özü, var mı? Yok mu?, Sabit mi? ve benzeri konulara girilmeyecektir.
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sanat ve diğer alanlar arasında bulunan temel ve çok önemli bir farka değinmek gerekir. 
“dijital teknolojileri geleneksel sanat objelerinin –fotoğraf, baskı, heykel veya müzik- yara-
tımı için bir araç olarak kullanan sanat ile bu teknolojileri malzemesinin, üretiminin, sunma 
ve saklama biçimlerinin ta kendisi olarak kullanan sanat” arasında bir ayrım yapılmalıdır 
(Paul, 2008, s. 8).  Dijital Sanat’ın klasikleşmiş örneklerinden olan Osmose (Görsel 1)  dijital 
teknolojinin üretim, sunma ve saklama ortamlarının ta kendisi olması ile bir araç olarak 
kullanılması arasındaki farkı gösteren ikonik bir örnektir. 1994 tarihli Osmose’de Char Da-
vies, sanal gerçeklik ve etkileşimli ses yerleştirmesi yapmıştır. Sanatçının kişisel web site-
sinde de yazdığı üzere Osmose dalmalı2 izleyici etkileşimli sanal-gerçeklik yerleştirmesidir. 
3 Boyutlu bilgisayar grafikleri ve izleyici etkileşimli 3 boyutlu ses kullanılan çalışmada 
izleyicin nefesini ve dengesini izleyen gerçek zamanlı bir takip sistemi de yer almaktadır. 
Char Davies’e göre Osmose, birey ve dünya arasındaki algısal etkileşimi keşfetmeye yönelik 
bir mekan çalışmasıdır (goo.gl/UdVrI). 

Görsel 1. Char Davies, 1994, Osmose. 
Immersence. Erişim: 10.11.2017. goo.gl/UdVrI 

Christiane Paul’un de bahsettiği dijital teknolojiyi üretimden sunuma sunumdan saklamaya 
uzanan bir ortam olarak kullanmakla resim, heykel, baskı, fotoğraf, müzik gibi yaratımlar 
için bir araç olarak kullanmak üzerinden yapılan ayrım çok önemli ve üzerinde durulması 
gereken bir ayrımdır. Sanatçı açısından üretiminin yeni medya mı?, video yerleştirme mi?, 
artırılmış gerçeklik mi?, dijital heykel mi?, heykel mi? olduğu bir şeyi değiştirmeyebilecek-
ken bu konu akademisyenler, sanat eğitmenleri, sanat tarihçileri, sanat eleştirmenleri için 
önemli olabilmektedir. Bu sadece hitap sorunu değil anlama sorunudur. Bu kabulden ha-
reketle öncelikle dijital sanatın öne çıkan özelliklerine göz atılacaktır. Böylelikle heykelle 
kesişen ve ayrılan yönleri de belirginleşecektir.



112 HEYKEL SANATINDA DİJİTAL ETKİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVAL ŞENER / SANAT YAZILARI, 2018; (38): 109-124

Bilim ve teknoloji ile sanatın yolu tersinden ya da düzünden daima kesişmiştir. Ancak söz 
konusu dijital sanat olduğunda bu ilişki taraflar birbirinden ayrılamazcasına yoğunlaşır. 
Bilim ve teknoloji tarihi ile tarihi kesişen dijital sanatın arka planı askeri-endüstriyel komp-
leksle, akademik ve araştırma çevrelerinde doğan bilgisayarlarla sıkı sıkıya ilişkilidir. 1945 
tarihli (gerçekleştirilmemiş) Memex, 1946 tarihli ilk dijital bilgisayar olan ENIAC sonrasında 
ilk ticari dijital bilgisayar olan UNIVAC ile 1940’larda başlayan sibernetik bilimi, 1961 yılın-
da hipertext ve hipermedya kelimelerinin gelişi, 1967 yılında ARPANET ile beliren henüz 
başlangıç aşamasında olan ağ, 1968, 1969 bitemapping, arayüz, ortama kullanıcının eli-
nin uzantısı olarak dâhil olan fare, 1970 Grafik Kullanıcı Arayüzü ve masaüstü metaforu, 
1983’te herkes için bilgisayarın pazara girişi, 1990 küresel bir ağ, Internet. Tüm bu geliş-
meler dijital sanatın arka planı için sayılabilecek köşe başlarıdır (Paul, 2008, s. 8-10).

Bütün bu gelişmeler olurken 1960’larda bilgisayarla sanat üreten sanatçıların erken ör-
neklerinden biri olarak Michael A. Noll karşımıza çıkmaktadır. Noll, bilgisayarla imajlar 
üretmiş ve bunlar 1965 tarihinde sergilenmiştir. 1966 tarihinde Billy Krüger tarafından 
kurulan EAT (Experiements in Art and Technology) adlı grup Andy Warhol, John Cage, 
Robert Rauschenberg, Jean Tinguely, Jasper Johns gibi sanatçıları mühendisler, program-
cılar, araştırmacılar ve bilim adamları ile bir araya getirirken Bell Laboratuvarı tarafından 
da desteklenmiştir.  EAT grubu üzerinden görünür olan farklı alanlardan kişilerin işbirliği 
ile üretim hem dijital sanatın hem de günümüz sanatının özelliklerinden biri olarak de-
vam etmiştir (Paul, 2008, s. 15-16). 1968 tarihli plotter grafikleri, ışık, duyarlı robotlar, 
ses yerleştirmelerine yer veren “Cybernetic Serendipity” adlı sergide bu günün sanatının 
karakteristik medyumları olacak medyumlar sezilmektedir. Bu sergide sonradan dijital sa-
natın önemli özellikleri sayılacak makine estetiği, etkileşim, dinamik ve süreç odaklı olmak, 
açık sistemler de görünür olmaya başlamaktadır (Paul, 2008, s.18). 1970’lerde videoyu ve 
uyduyu kullanmaya başlayan sanatçıların canlı performanları gelir.3 Bu dönemde beliren 
performatif eylemler sonradan ağ kullanan dijital sanatın tipik özelliklerinden biri olan 
“bağlantı”yı içermektedir. 

Bilgisayar üretimi imajlar, etkileşimli, açık yapılı, süreç ve katılım odaklı olmasından dolayı 
sanatçıyı, sanat izleyicisini ve sanatın geleneksel tanımlarını da zorlamaya başladı. Halk ya 
da izleyici parçaları bölen, toplayan, süreci götüren kişi haline gelirken, sanatçı bir aracı 
ya da yönetici haline geldi. Üretim süreci de mühendisler, programcılar, bilim adamları 
ve sanatçıların dâhil olduğu bir sürece dönüştü (Paul, 2008. s. 21-22). Burada da dijital 
sanatın diğer bir özelliği öne çıkıyordu, farklı alanların bileşkesi olarak bir alana girmemek. 
Sanatın diğer alanları üzerinden tartışılan bir yapıtın “Resim mi?, Heykel mi?, Yerleştirme 
mi?” olduğu sorularının yanına “Bilim mi? Teknolojinin kendisi mi? Tasarım mı? Mühendis-
lik mi?” soruları da ekleniyordu. 

3 Douglas Davis, Keith Sonnier ve Liza Bear, Kit Galloway, Sherrie Rabinowitz, Robert Adrian uydu yayını, televizyon 
benzeri araçlarla çalışmalar üretenler arasında bakılabilecek isimlerdendir (Paul, 2008, s. 18-21). 
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Yine dijital sanatın öne çıkan özelliklerinden bir tanesi de biriciklik, nadirlik, az bulunur-
luk gibi kavramlarla geleneksel medyumların kurduğunun dışında bir ilişki kurmasıdır. Bu 
durum özellikle internet temelli dijital sanatta zirveye çıkmaktadır. Zira buna kim sahip 
olacaktır.

Yukarıda sayılan dijital sanat tarihçesine rağmen dijital sanatın resmi kabulü 1990ların 
sonlarını bulmaktadır. Bu tarihlerde galeriler ve müzeler giderek çoğalan sayıda dijital sa-
nat ürünlerine yer vermeye veya dijital sanat sergileri yapmaya başlamışlardır (Paul, 2008, 
s. 25). Dijital sanatın heykel sanatı ile kesişen yönlerine bakmadan önce yukarıda kro-
nolojik olarak belirginleşen özelliklere ek olarak sıralanacak birkaç belli başlı unsuru da 
anmak gerekir ki bunlar büyük oranda günümüz sanatının da belirgin unsurları olarak öne 
çıkacaktır. Dijital teknoloji sonsuz manipülasyon, varyasyon ve kombinasyona elverişlidir. 
Fotoğraf, video, film gibi sanatlara bakıldığında montaj tekniğinden dolayı “zaman ve me-
kan” manipülasyonun hep olduğu söylenebilir ancak dijital teknoloji bu durumu çok üst bir 
noktaya taşımıştır (Paul, 2008, s. 27). Dijital teknoloji, Kübistler, Dadaistler ve Sürrealistlerin 
yolunu açtığı kolaj ve maletme (temellük) üzerinden yeni bağlamlar açmayı da yeni boyut-
lara taşımıştır (Paul, 2008, s. 28).

Kesişim Noktaları: Heykel Sanatı, Dijital Teknoloji, Dijital Sanat

Yeni teknolojiler yeni paradigmalar yaratmaktadır. Bugün, dijital teknolojiler imajları dra-
matik bir biçimde değiştirme potansiyeline sahiptir. Dolayısı ile algının yapısı ve kavrayış 
değişmektedir (Robertson, Jean ve Craig, Macdaniel, 2010, s. 20). Bir zamanlar sanatçının 
yeteneği ve hayal gücüne bağlı olan görüntüleri değiştirme, algı ve kavrayışa dair yeni du-
rumlar üretme konusunda dijital teknolojiler de artık sanatçının hizmetindedir. 

Dijital teknoloji hakkında yeni olan unsur üretim ve sergileme süreçleri için yepyeni ola-
naklar sunuyor olması ve sanatın deneyimlenme biçimi olarak değerlendirilecektir (Paul, 
2008, s. 7). Dijital teknolojinin heykel alanına taşınmasıyla heykelde yeni çalışma ve üretim 
biçimleri dolayısı ile yeni formlar ve yapıtlar ortaya çıkmıştır. Ancak bu duruma bir keşif 
gözüyle bakmaktansa dijital sanatın yukarıda sayılan belirgin özellikleri ve bunların hangi 
dolayımlarda heykele yansıdığı göz önünde bulundurulmalıdır. Öte yandan dijital sanatın 
kendinden önceki sanat akımlarıyla ilgisi de göz önünde tutulmalıdır. “Dijital sanat önceki 
sanat akımlarıyla örneğin; Dada, Fluxus ve Kavramsal Sanat ile kuvvetli ilişkiler içindedir. 
Bu akımların dijital sanat için önemi tümleşik bir malzemeye odaklanmak yerine yeni bi-
çimsel uygulamalar, izleyici katılımı, kavram ve durum odaklı olmalarındadır.” (Paul, 2008, 
s. 8). Aynı şekilde bugünün sanatında ister dijital görüntülü elle üretim, ister elle üretim 
görüntülü dijital üretim olsun yaratıların fotoğrafa, heykele, resme, videoya çok şey borçlu 
olduğu hatırlanmalıdır (Paul, 2008, s. 27).
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Heykel sanatı ve dijital teknolojinin doğrudan kesişim noktası 3 boyutlu baskı, döküm ve 
hızlı prototipleme4 gibi anlık (instant) üretim yöntemleriyle buna olanak sağlayan bilgisayar 
destekli tasarım- CAD (computer aided design) programları olarak görünmektedir. Günü-
müz dijital heykel sanatçıları için bilgisayarın temel çalışma alanı olduğunu yazan Zuhal 
Özen Sağlamtimur şu şekilde devam etmektedir:

(…) üç boyutlu nesnelerin yaratılabilmesi için CAD (computer aided design-bilgisa-
yar destekli tasarım) teknolojilerini kullanmaya başlamışlardır. Otocad, 3Ds Max, Alias 
Maya, Zbrush, Mudbox gibi yazılımlarda çizim ve modelleme yoluyla üretilen tasarım-
lardan istenilen malzemeye çıktı alabilen “otoinşa” gibi teknolojiler  sanatsal amaç-
larla kullanılmaktadır (2010, s. 223). 

Günümüzde çeşitleri fazlalaşmış olan 3 boyutlu baskı teknikleri arasında en eski ve yaygın 
olan stereolitografidir. (goo.gl/CenKcy ) Bu teknikle model, prototip, motif ve katman kat-
man olmak üzere parçalar ya da bütün oluşturulabilmektedir. Stereolitografi dışında belli 
başlı 3 boyutlu baskı teknikleri arasında her biri kendi içinde de başka tekniklere açılan 
Reçine Fotopolimerasyon (Resin photopolymerization), Materyal Ezktrüzyonu (Material ext-
rusion), Toz Füzyonu (Powder bed binding/fusion) Tabaka Laminasyonu (Sheet Laminati-
on), Yönlendirilmiş Enerji Tortulanması (Directed energy deposition) Bina Baskısı (Building 
Printing) sayılabilir (goo.gl/g8KSq2). Ancak bu tekniklerin hepsi gündelik kullanıma uygun 
değildir, örneğin Yönlendirilmiş Enerji Tortulanması Nasa tarafından kullanılırken, Materyal 
Ekztrüzyonunun altında yer alan Robocasting ya da Doğrudan Mürekkepli Basım yüksek 
endüstride kullanılmaktadır (goo.gl/EJkN1z, goo.gl/UMaHxV). Geçmişte diğer teknikler için 
olduğu gibi zamanla yüksek teknoloji gerektiren bu baskı tekniklerinin de yaygınlaşıp sa-
natçılar içinde kullanılabilir olduğu görülecektir. 

Bu noktada sanatçıların üretmiş olduğu örnekler üzerinden gitmek açıklayıcı olacaktır. Ka-
rin Sander, “1:10” adlı serisinde kendisi de dâhil olmak üzere gündelik hayattan insanların 
1:10 ölçekli heykellerini üreterek sergilemektedir. Seçilen kişi 360 derecesi dâhil olmak 
üzere taranmaktadır. Tarama dosyaları 3 boyutlu plastik bir nesne olarak üretilmektedir.5 
Doğru renk seçimi için kişinin fotoğrafı kullanılarak airbrush ile boyanmaktadır. Sander 
makina üretimi olan üretim süreçlerinin hiçbir aşamasında yer almazken heykeli yapılan 
kişiyi ne görünüşü ne pozu konusunda etkilememeye de dikkat etmektedir. Ortaya çıkan 
geleneksel bir heykel –obje gibi görünse de aslında heykele dair sorular uyandırmaktadır. 
Çünkü ortaya çıkan şey kişinin temsili olmak yerine doğrudan küçük ölçekli bir kopyasıdır 
(Paul, 2008, s. 65). Sander’in çalışma biçimi uzaktan üretimin (telemanufacturing) ve tek-
nolojinin olanaklarını göz önüne serer. 

4 Hızlı prototipleme, bilgisayarda hazırlanan üç boyutlu CAD çizimlerinden dogrudan elle tutulur fiziksel modeller 
elde etmemizi sağlayan imalat teknolojisidir. Hızlı prototipleme cihazları vasıtasıyla bilgisayarda çizimi yapılmış her 
türlü ürünün birebir modelini saatler içerisinde elde etme imkânı doğmuştur. Hızlı prototipleme cihazları kendi 
içerisinde farklılıklar göstermekle beraber prensipleri aynıdır. Bu yöntemde fiziksel modeller tabandan başlayarak 
katman katman yüzeylerin üst üste eklenmesiyle oluşturulur (goo.gl/QwYRX2). Bu yöntemle elde edilen modeller 
çalışmanın kendisi olarak kullanılabileceği gibi döküm için model olarak da kullanılabilmektedir.
5 Karin Sander bu seride “FDM” (fused deposition modeling) yöntemini kullanmıştır.
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1:10 adlı seri 36 parçadan oluşmaktadır, sanatçının kendisini, iki yabancıyı, sanat dünya-
sından isimleri içerir. Örneğin John Weber Amerikalı bir küratördür (Görsel 2, 3). Ölçeği 
göz önünde bulundurulmadığında gerçekçi bir görüntüsü olan figüre ancak yakından ba-
kıldığında 30-40 saat arası süren “Fused Deposition Modeling’ tekniğinin sonucu oluşan 
katmanlar görünür olurlar (Colins, 2010, s. 391).

Görsel 2. Karin Sander, 2000, John Weber 1:10.
SFMOMA. Erişim: 03.11.2017. goo.gl/8Y2NLD

Görsel 3. Bir İzleyici Karin Sander Heykeline Bakarken.
Kunstforum. Erişim: 03.11.2017. goo.gl/bduS6g

1965 New Jersey doğumlu Robert Lazzarini’nin “Motel Kapısı”, “Güvenli Silah”, “Silahlar.Bı-
çaklar.Muştalar”, “Mermi Kutuları”, “Sigaralar”, “Jetonlu Telefon”, “Kafatasları”, “Atölye Nes-
neler”i adlı heykel serileri dijital süreçlerle başlayıp fiziksel malzeme ile sonlanan heykel 
çalışmaları olarak karşımıza çıkmaktadır (goo.gl/P8mQRy). Burada sıralanan diğer heykel 
serileri gibi, Lazzarini’nin “Kafatasları” da dijital teknoloji olmadan üretilebilecek nesneler 
değillerdir. Kafatasları, 3 Boyutlu CAD dosyaları ile yapılmış perspektifli biçim bozumlarıdır 
(Görsel 4, 5).  İlginç görüntüleri ile bakanda bulantı gibi bir his oluşturan kafataslarında 
oluşan biçimsel bozulma bizim bildiğimiz anlamda 3 boyutlu bir nesnede meydana ge-
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lecek bir bozulma değildir. Sanatçı kafatasları ile aynı zamanda sanat geleneğine de bir 
gönderme yapmaktadır (Paul, 2008, s. 61-62). Mark B.N. Hansen, Lazzarini’nin Kafatasları 
hakkında şöyle yazmaktadır. “Veri Akışları” adlı sergide 4 kafatasından oluşan seri göz 
seviyesinde, temiz, ışıklı, duvardan 30 cm öne çıkacak şekilde görülmektedir. Bu teknoloji 
gerektirmiyor gibi görünen heykel yerleştirmesi için aslında gerçek bir insan kafatası la-
zer-tarama ile taranmış, üç boyutlu CAD dosyaları oluşturmuş ve biçimler bükülüp, çarpıtı-
larak bozulmuştur. Çalışmanın fiziksel sunumu kemikten döküm olarak gerçekleştirilmiştir. 
Hansen’e göre Lazarini bizim gündelik algımızda bir perspektif krizi yaratmaktadır (goo.gl/
TNREnh).

Tıpkı Kafastalarının kemikten dökülmüş olması gibi Lazzarini yukarıda ismi geçen diger nes-
nelerini de dijital süreçlerin sonunda taranan nesnenin malzemesi ne ise ondan üretmek-
tedir. Örneğin formları bozulmuş silahlar dijital aşamalardan geçtikten sonra yine karbon 
çeliği ve ahşaptan üretimektedir (goo.gl/C8hcwr). Bu nokta heykel açısından önemlidir. 
Lazzari’nin malzeme konusundaki tutumu onu bir yandan geleneksel heykel malzemelerin-
den perspektifi bozulmuş bir form üreten bir sanatçıdan ayırır diğer yandan insan gözüyle 
mümkün olmayan bir gerçekliği malzeme gerçekliğinde yeniden yaratmaktır. Malzeme 
gerçekliğini destekleyen bir unsur olarak, ölçek de devreye girer, Lazzarini kullandığı nes-
nelerin orjinal ölçeğini de korumaktadır (Shanken, 2009, s. 96). Görüntünün tuhaflığına 
ragmen malzeme ve ölçek üzerinden üretilen gerçeklik hissi heykellerinin etkisini ve çar-
pıcılığını artırmaktadır. 

Görsel 4. Robert Lazzarini, 2000, Kafatasları / Skulls.
Alchedron. Erişim: 03.11.2017. goo.gl/BksGKV
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Görsel 5. Robert Lazzarini, 2008, Silah / Gun.
Robert Lazzarini. Erişim: 23.11.2017. goo.gl/5k1gv8

Ken Feingold, çalışmalarında uzun süredir dijital olanaklardan yararlanmaktadır. Malze-
me yelpazesi silikon, fiberglas, bilgisayar, elektronik aksamlar gibi bir alana yayılmaktadır. 
Matthew Biro, temel çalışma alanları heykel, video ve film olan sanatçının çalışmalarında 
bilgisayarların 1990lardan itibaren vazgeçilmez bir rol oynamaya başladığını yazmaktadır 
(Feingold, 2012, s. 5). Yukarıda bahsedilen sanatçılar dijital teknolojinin baskı, yazılım, 3 
boyutlu çıktı ve modelleme unsurlarından yararlanırken, Feingold heykellerinde kurduğu 
absürd etkileşimli diyaloglar üzerinden kavramsallaşan iletişim ve insan ögesinden dolayı 
dijital teknolojiden yararlanmaktadır. Aşağıda yer alan Baş adlı erken dönem çalışması 
heykel, yazılım ve sesli-görsel kullanımının bir örneğidir (Görsel 6). Bu çalışmada izleyiciyi, 
dinleyen, diyaloga girebilen gerçekçi bir biçimde konumlandırılmış bir kafa yer almaktadır. 
Heykelleri için ses yazılımları da yapan Feingold’un heykelleri kadar heykellerin ağzından 
çıkan sözler ve izleyici etkileşiminden doğan diyaloglar da meşhurdur.  

2001 tarihli Çökmüş Duygu (Sinking Feeling) adlı çalışmada sanatçı kendi büstünü bir 
saksıda sergilerken silikon, fiberglas, yazılım ve elektronik donanım kullanmıştır. Bu baş 
bilmecemsi cümleler kurmaktadır (Görsel 7). Bu çalışmayı izleyen Eğer/İse (If/Then) adlı 
çalışmada ise iki kişilik bir diyalog denenmiştir. Birbirinin aynısı iki baş bir karton kutuda 
sergilenirken aralarında geçen diyalogda ne ve kim olduklarına karar vermeye çalışmak-
tadırlar (Collins, s. 81). Sanatçı bu çalışmadan bahsederken bir fabrika montaj bantında 
aniden uyanıp tam orada varoluşsal bir diyaloga girmiş gibi görünmelerini istediğini söy-
ler. Feingold’un çalışmalarında diyaloglar, monologlar absürd ve bilmecemsi varoluşşal 
bir çizgiyi izler. Genel olarak Feingold heykel ve yazılımlar gibi dijital olanakları birleştir-
diği çalışmalarda diyalog ve dil üzerinden varoluşsal olarak insan olmayı tartışmaktadır. 



118 HEYKEL SANATINDA DİJİTAL ETKİ 
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEVAL ŞENER / SANAT YAZILARI, 2018; (38): 109-124

Görsel 6. Feingold, Ken, 1999-2000,  Head / Baş.
Artsy. Erişim: 10.11.2017. goo.gl/srW9ER

Görsel 7. Ken Feingold, 2001, Çökmüş Duygu / Sinking Feeling.
Feingold, Ken. (2012) Selected Works. 1978-2007. New York: Ken Feingold Studio, s. 4.
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Görsel 8. Michael Rees, 1998-2011, Ajna Series / Ajna Serisi.
Michael Rees. Erişim: 24.11.2017.  goo.gl/6mBVKU

Anlık prototipleme tekniği kullanan sanatçılardan bir diğeri olan Michael Rees medical 
anatomiden aldığı objeleri “ruhsal/psikolojik” anatomiyi araştırmak için kullanmaktadır. 
1998-2011 yılları araşında çalışılmış Ajna Serisine bakıldığında omurga sisteminden çıkan 
kulaklar görülmektedir (Görsel 8, 9). İskelet, omurga sistemini karmaşık bir heykel sitemi 
olarak da kuran Rees diger çalışmalarında aynı teknikle beden parçalarını tekrar ederek 
birbirine ekler. Bu eklemeler fiziksel bedenin değiştirilebilirliği ve çoğaltılabilirliği hakkın-
dadır (Paul, 2008, s. 62-63). Shanken’e göre “Yeni teknolojileri keşfedip kullanarak “komp-
lex bi-organik biçimler” yaratmak Ress’e Post teknolojik ve enformasyona dayalı bir çağda 
insanın yüzleşeceği en can alıcı soruları sorma olanağı sağlamaktadır.” (2009, s. 212). 
Rees’in ürettiği formlar insan, hayvan, bitki arası bir biçimde görünürken, omurganın ke-
narlarında yer alan kulaklarla gerçeküstü, mantık dışı görünen düzenleme yine de biyolojik 
bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır.  Rees’e  göre sanatçının amacı anlam kurmaktır ve 
sanatçı CAD ve hızlı prototipleme teknigi sayesinde bunu layıkiyle yaptığını söylemektedir 
(Shanken, 2009, s. 212).
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Görsel 9. Michael Rees, 1998-2011, Ajna 3/ Ajna 3.
Michael Rees. Erişim: 24.11.2017.  goo.gl/6mBVKU

1990’ların başlarında prototipleme yöntemi ile çalışmalara başlayan ve bu yöntemin ne-
redeyse sınırsız bir ölçüde kıvrım, detay ve biçime olanak sağladığını gören Rees deneysel 
ve sorular üreten çalışmalarına devam etmiştir. Örneğin klasik mermer heykel veya Mic-
helangelo dendiğinde akla hemen gelen Carrara’ya giderek robotlarla yaptığı taş yontular 
anlamları üzerinde düşünülmeye değerdir.

2016 tarihli Palyaço Kasabası Yerleştirmesi /Clown Town Installation adlı çalışması 
1990lardan bu güne sanatçının dijital teknoloji kullanımında hangi noktaya geldiğini gör-
mek açısından önemlidir. Bu çalışmada sanatçı heykellerini bir yandan fiziksel nesneler 
olarak sergilerken diger yandan artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) kullanarak yeni 
bir katman yaratmaktadır (Görsel 10, 11, 12). Sanatçının bütün çalışmaları göz önünde 
tutulduğunda fiziksel somut gerçeklik, malzeme gerçekliği, sanatsal gerçeklik, geleneksel 
üretim yöntemleri, teknolojik üretim yöntemleri gibi farklı temsil yöntemlerini yanyana ge-
tirerek bir zamanlar Joseph Kosuth’un yapmış olduğu gibi farklı temsilleri yanyana koyduğu 
görülmektedir. Temsilin farklı biçimlerini bir arada kullanmak açısından aralarında görsel 
ortaklıklar kurulan iki sanatçı farklı unsurları kullanarak bir bütün oluşturma konusunda 
ortaklaşmaktadır; Kosuth dil, görüntü ve nesne kullanırken her üç unsur ayrı gerçekliklere 
işaret eder ancak bu üçlü bir bütün de oluşturur, aynı şekilde Rees de sanal ve fiziksel 
gerçekliği bir arada kullanırken bu iki unsur farklı gerçekliklere denk gelmesine ragmen 
tıpkı Joseph Kosuth’da olduğu gibi bu iki unsur da bir bütünlük oluşturmaktadır. Bir açıdan 
durum böyle iken diger bir açıdan Ress ve Kosuth ayrışmaktadırlar. Joseph Kosuth “Bir ve 
Üç Masa”, “Bir ve Üç İskemle” ve benzeri çalışmalarında gerçek nesne, nesnenin imgesi 
ve nesnenin tanımı bir arada kullanarak bu unsurlar arasındaki ilişkilere işaret ederken bir 
anlamda totolojik bir ağ kurmaktadır. Nesnenin kendisi ve imgesi görsel sanatlar alanında 
kullanılırken yanlarına gelen “aynı” nesnenin sözlük tanımı da görsel ve anlamsal işlevler 
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Görsel 10. Michael Rees, 2016, Palyoça Kasabası Galeri Yerleştirmesi / 
Clown Town Installation Gallery. Michael Rees. Erişim: 24.11.2017.  goo.gl/HNkzig

görmektedir. Üç unsur aynı şeye işaret ederken bağlı bulundukları bütün içerisinde farklı 
biçimlerde işaret ederek yapmaktadır (Atakan, 2008, s. 56). Michael Rees ise heykellerini 
bir yandan somut malzemeye dayalı fiziksel gerçeklik olarak sergilerken çalışmanın bütü-
nü sanal gerçeklikte bir yapıyı da içermektedir. Böyle bakıldığında Kosuth’un aynı şeyi üç 
farklı gösterip söylerken Rees’in sanal ve fiziksel olarak ayrılan gerçekliğin farklı düzlemle-
rini bir arada kullandığı görülmektedir. 
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Görsel 11. Michael Rees, 2016, Clown Town Heykelleri Artırılmış Gerçeklik Görüntüleri ile.
Michael Rees. Erişim: 24.11.2017.  goo.gl/Hnkzig

Sonuç

Heykelde Dijital Etki adlı bu makale kapsamında yapılan araştırma ve düşünmeler üzerin-
den bazı çıkarımlar yapılmıştır. Bunlar aşağıda yazıldığı gibidir. 

Heykel sanatının örneklerine bakıldığında heykelin malzemeye dayalılık, dokunulabilirlik, 
fiziksel gerçeklik, hacim, etrafında dolaşılabilirlik, mekanda yükselme, zemine basma ve 
daha sayısı çoğaltılabilecek karakteristik örnekleri sorgulanır hale gelmiştir. Ancak bu du-
rum dijital teknolojinin sonucu olmak yerine sanatçıların öteden beri alanlarını sorgulama-
ları ve sınırlarını aşmalarının sonucudur. 

Günümüzde heykeller çok unsurlu yerleştirmelerin içlerinde bir unsur olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Günümüz heykeli sanal ve fiziksel gerçekliği aynı anda bünyesinde barındırabilmektedir. 

Sanatçılar çalışmalarında ağırlıklı olarak 3 boyutlu baskı tekniklerini, geleneksel malze-
melere destek olarak yazılımları, heykellerle birlikte sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik 
uygulamalarını kullanmaktadırlar. 
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Görsel 12. Michael Rees, 2016, Tuhaf Hava / Abject Weather.
Michael Rees. Erişim: 24.11.2017. goo.gl/HNkzig

Teknolojisi çok gelişmiş olmayan ve teknoloji ile içiçe yaşamayan ülkelerde dijital tekno-
lojiye bağımlı işler risk içermektedir. Teknolojinin transferinin geç gerçekleşmesi sanatta 
da karşılığını bulmaktadır. Dolayısı ile öncü görülen bir çalışma ileri teknoloji ülkeleri ile 
kıyaslandığında geride kalmış bir çalışma halini alabilmektedir. 

Heykelde dijital etki yepyeni bir unsur gibi görünmekle birlikte makalede yer verilen Karen 
Sanders, Michael Rees, Ken Feingold gibi sanatçılar daha 90’lı yıllardan itibaren heykel-
lerinde bu teknikleri kullanan yaşını başını almış sanatçılardır. Dolayısı ile heykelde dijital 
teknoloji kullanımını bir “yeni jenerasyon” işi olarak görmek yanlış olacaktır. Dijital teknolo-
ji yeni olasılıklar doğursa bile sanatçının uzun yolculuğunda bir uğraktır. Burada ayrıcalıklı 
olan nokta sanatçıların dijital teknolojileri kullanırken çalışmalarını çok iyi kavramsallaştır-
maları ve görselleştirmeleridir.
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Öz: Günümüz yaygın eğlence kültürü araçlarından biri olan dijital oyunların artık küresel 

anlamda çok yaygın bir kullanıcı kitlesine sahip olduğu bilinen bir gerçektir. Oyun endüstrisi 

alanında gerçekleşen teknolojik gelişmeler sonucunda dijital oyun türleri ve kullanıcı deneyimleri 

farklılaşarak gelişmeler göstermektedir. Oyun endüstrisinde giderek artan rekabetten dolayı 

özgünlük açısından çekici, nitelikli ve yaratıcı oyun deneyimi ve uygulamalarının geliştirilmesi 

önem kazanmıştır. Artık bilinen oyun oynama alışkanlıklarından çok daha farklı deneyimler 

kullanıcılara sunulmaktadır. Nitelikli bir oyun uygulaması geliştirme sürecinde ise arka planda 

farklı disiplinlerden oluşan yaratıcı bir ekip rol almaktadır. Ortaya çıkan uygulamalar sadece 

bir alanın yönetiminde değildir ve disiplinlerarası bir çalışma gerektirmektedir. Çok disiplinli 

çalışmanın gerekliliği ise oyun endüstrisindeki değişim, gelişim ve yeni yaklaşımlarla her geçen 

gün giderek artmaktadır. 

Bu çalışmada amaç, dijital oyunların geliştirilmesinde disiplinlerarası süreci irdelemek ve 

dolayısıyla bu süreçte ortak bir çalışma yapan farklı mesleklerden kişilerin oluşturduğu yaratıcı 

oyun geliştirme ekiplerinin yapısını incelemektir. Bir oyunun fikir aşamasından kullanıcılara 

ulaşmasını sağlayan ekipte hangi uzmanlık alanlarından kişilerin olması gerektiği ve oyunu 

meydana getiren bileşenlerin neler olduğuyla ilgili konular bu çalışmanın ana konusudur.

Anahtar Sözcükler: Dijital Oyun, Disiplinlerarası, Oyun Tasarımı, Oyun Geliştirme, Grafik Ta-

sarım.
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Abstract: It is a known fact that digital games, which nowadays are one of the most common 

entertainment tools, globally have a large user group. Resulting from the technological developments 

in the game industry, game genres and user experiences changed and improved. Due to the increasing 

competition in the industry, the significance of developing appealing, qualified and creative games 

in order to achieve originality has increased. Now, users are provided with gaming experiences that 

are way different than the known ones before. In the process of developing such qualified game 

applications, a creative group of different disciplines plays a crucial part in the background. As the 

product isn’t created with the management of one single field, it requires interdisciplinary studies. And 

the importance of interdisciplinarity in the game development process increases day by day with each 

change, development and a new approach.

The aim of this study is to examine interdisciplinary studies during a game development process 

and therefore to also study the structure of digital game development groups containing members 

with different professions carrying interdisciplinary works together. The main theme of this study 

is to question which professions are required in the game development process and what are the 

components that form a game. 

Keywords: Digital Game, Interdisciplinary, Game Design, Game Development, Graphic Design.
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1. Giriş

Günümüzde sanat, tasarım, bilim ve teknoloji alanlarında yeni gelişmeler ve yaklaşımlar 
ortaya çıkarken artık tek bir alanda uygulama geliştirmekten öte birden çok disiplinin bir 
araya gelerek çalışma ve üretim yapılması gereklilik haline gelmiştir. Özellikle sanat ve 
teknoloji alanlarında gerçekleştirilen uygulamaların kurgu, görüntü, ses, etkileşim, dene-
yim ve mekanik yönlerinin bir arada olmasından dolayı farklı disiplinler bir araya getirilmek 
durumundadır. Disiplinlerarası çalışma gerektiren alanlardan biri olan dijital oyunlar ise 
bu duruma verilecek önemli örneklerden birisidir. Dijital oyunların, artık küresel anlamda 
çoğu insan için günlük yaşamın bir parçası haline geldiği görülmekte ve pek çok alanda 
kullanılmaktadır. Dijital oyunlar her geçen gün yeni anlam ve yaklaşımlar kazanmış ve bir-
den çok disiplinin bir arada çalışmak durumunda olduğu bir alan haline gelmiştir. 

Disiplinlerarası yaklaşım ve bütünleştirme fikri artık pek çok alanda kullanılmaya başlamış-
tır. Bu anlamda disiplinlerarası kavramını tanımlamak gerekir. Eriscon’a göre (1995, s. 71), 
“disiplinlerarasılık, bir konu hakkında birden fazla disiplinin ortak ve kavramsal çerçevede 
bütünleşmesidir. Bu bakış açısı olgusal ve kavramsal düşünce seviyeleri arasında bir sinerji 
veya etkileşim yaratır”. Yeung ve diğerlerine göre “Disiplinlerarası entegrasyon, iki veya 
daha fazla disiplinin yönlerini tek bir çalışma alanına birleştirir.” (2012 s. 160).  Jacobs’a 
göre, “Disiplinlerarası yaklaşımın bir amacı bir sorunun veya bir deneyimin sınanmasında 
birden fazla disiplinin dilinden ve yöntemlerinden yararlanmaktır.” (1989, s. 8). Yıldırım’a 
göre, “Geleneksel konu alanlarının belirli kavramlar etrafında anlamlı bir biçimde bir araya 
getirilerek sunulması” olarak tanımlanmaktadır (1996, s. 89). Oyun geliştirme, bu tanımla-
malarda da anlaşıldığı üzere, pek çok farklı disiplinleri içeren yaratıcı bir işbirliği süreci ge-
rektirmektedir. Bu alan, ne tek başına bir yazılım endüstrisinin ne de sadece grafik tasarım 
alanının tekelindedir. Yazılım ya da tasarım sadece oyun üretim sürecinin parçalarından 
bazılarıdır.

Günümüz modern oyun stüdyoları, 1990’ların başındaki küçük oyun geliştirme ekiplerden 
daha farklı yöntemlerle çalışmaktadır. Küçük bağımsız oyun geliştiricileri de eski yıllardaki 
gibi iki kişilik gruplar halinde de çalışmaktadırlar. Ancak günümüzde oyun geliştiricileri 
üretim sürecinden çok yönlü olarak hareket etmek durumundadırlar. Sadece bir geliştirici 
bazen oyun geliştirmenin pek çok farklı yönüyle başa çıkmak zorunda kalabilmektedir. 
Disiplinlerarasılık artık oyun endüstrisinin ana yapısı haline gelmiştir (Zackariasson, Wilson, 
2012, s. 21). 

Adams’a göre, her oyunun geliştirme sürecinin arkasında bir tasarım ekibi bulunmaktadır 
(2010, s. 52). Bu ekipteki insanların görevleri, geliştirilen oyuna göre değişiklik göster-
mektedir. Ekipteki insanların uzmanlık alanlarına göre, en önemlisi ihtiyaca göre her birine 
farklı görevler verilmektedir. Ekipteki her bir çalışanın uzmanlık alanı birbirinde farklıdır ve 
oyunun büyüklüğüne göre ekipteki kişi sayısı değişiklik göstermektedir.
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Bazı insanlar oyun tasarımcılarının sadece oyunun arayüzlerini yaptıklarını, görselleştirme 
konusunda çalıştıklarını düşünmektedir. Bazıları ise oyunun mekaniğinin, yazılımının onlar 
tarafından gerçekleştiğini düşünmektedir. Tüm bu görüşler tam olmasa da eksiktir ve tam 
anlamıyla oyun tasarımcısının görevlerini tanımlamamaktadır. Oyun tasarımı ne tek başına 
bir sanat çalışmasıdır, ne de tamamıyla mühendislik işidir. Oyun tasarımı, farklı alanlardan 
işbirliği gerektiren etkileşimli sanal uygulamalardır. Oyunun yaratıcı görsel arayüzlerinin 
yanı sıra, iyi çalışması ve oynanışının keyifli olması gereklidir. En iyi oyunlar, estetik görsel 
tasarım ile oyun mekaniği arasındaki uyumun mükemmel olması sonucu gerçekleştiril-
mektedir (Adams, 2010, s. 30). 

Diğer eğlence medyalarının aksine oyunlar etkileşimli uygulamalardır. Etkileşimli uygu-
lamalarda kullanıcı oyunun ilerleyişine müdahale edebilir. Ancak izleyici bir film ya da 
televizyon programının ilerleyişinde söz sahibi değildir. Bu durum oyun tasarımının di-
ğer medya tasarımlarından çok daha karmaşık yapıda olduğunu göstermektedir (Pardew, 
2004, s. 2). 

2. Oyunun Bileşenleri 

Bir oyunun ürüne dönüşebilmesi için birkaç bileşenin bir araya gelmesi gerekir. Schell’e 
göre,  bir oyun dört bileşenden oluşmaktadır (2008, s. 41). Bunlar: Konu, görsel tasarım, 
oyun mekaniği ve ses olarak başlıklandırılmıştır. Söz konusu bileşenlerin bir araya getiril-
mesinde ise disiplinlerarası çalışma devreye girmektedir. 

a. Mekanik: Oyunun usul ve kurallarıdır. Oyunun mekaniği, o oyunun amacını, kul-
lanıcıların oyunda nasıl başarı gösterebileceğini ve etkileşim sırasında neler olacağını 
belirlemektedir.

b. Hikâye: Oyundaki olaylar dizisidir. 

c. Estetik: Oyunda estetik, oyunun nasıl göründüğü ve kullanıcıda ne tür estetik he-
yecan uyandırdığıdır. Oyunlar, kullanıcıyla doğrudan iletişimde olduğundan, estetik 
oyununun çok önemli bir yönüdür. Oyunda estetiğe önem verildiğinde ve diğer ögeler 
olan mekanik, hikâye ve teknolojiyle birleştirildiğinde, kullanıcılar için unutulmaz bir 
deneyim yaratılabilir. Artık oyunların estetik yanı hafife alınmayacak kadar önem ka-
zanmıştır.

d. Teknoloji: Teknoloji, çoğu oyun tasarımcısı için büyük önem taşımaktadır. Oyunun 
çalışması konusundaki teknik altyapıdır. Bu, bazen Monopoly oyununun tahtası olurken, 
bazen de ileri teknoloji bir cihaz olabilmektedir. Sözü geçen dört ögenin içinden tek-
noloji, en enerjik, değişken ve öngörülemez olandır.

Shell’in oluşturduğu bu dört ögenin görünürlük açısından bir sıralaması vardır. Kullanıcı 
açısından bu dört ögenin görünürlük derecesi sorgulanırsa, en görünür olan öge estetik 



129SANAT YAZILARI 38
ARŞ. GÖR. SEZA SOYLUÇİÇEK 

iken en az görünür olan teknolojidir. Ancak bu dört ögeden hiçbiri diğerinden daha önemli 
değildir, her bir öge kendi içinde çok değerlidir. Geliştirilen her oyunun, bu dört ögenin 
birleşiminden oluşması gerekmektedir (2008, s. 43).

Bir oyunun fikir/eskiz aşamasından çıkıp kullanıcıların değerlendirmesine sunulana kadar 
geçen geliştirme sürecinde, alanında uzman kişilerden oluşan ekibe düşen görev ve so-
rumluluklar büyüktür. Bu ekip, karmaşık tasarım ve uygulama sorunları ile başa çıkabilen ve 
bunları organize ederek çözüm üretebilen kişilerden oluşmalıdır. Bunun yanı sıra teknoloji 
ve sanatın bütünleşmesi, bazı oyunlar için çok çekişmeli tasarım sorunları yaratabilmek-
tedir. Oyunun görsel tasarımından sorumlu grafik tasarımcı teknoloji ile sınırlanırken, aynı 
zamanda oyunun teknik altyapısından sorumlu mühendis de görsel tasarımla sınırlanabil-
mektedir. Bu anlamda sanat ve teknoloji arasındaki denge korunmalıdır. Bunun için yazılım 
alanında teknik bilgiye sahip ve o dilden anlayan bir tasarımcının, aynı zamanda estetik 
değerleri göz önünde bulundurarak, tasarlanan grafikleri oyunla bütünleştirebilecek dona-
nıma sahip bir mühendis ile birlikte çalışması gerekmektedir. Yazılım diline tanıdık olan bir 
görsel tasarımcı çoğu zaman yaratıcı ekip ve mühendis ekip arasındaki iletişimde bir köprü 
olabilir. Hafife alınmaması gereken bu denge ve tutarlı bir bütünlük sağlandığı zaman, 
ortaya çıkan uygulama yaratıcı, güçlü ve başarılı olabilmektedir.

Atılgan ise oyunu oluşturan ögeleri hikâye, grafik arayüz, oyun deneyimi ve ses olarak 
tanımlamaktadır (2007, s. 81):

2.1. Hikâye

Sayısal oyunlarda konu/hikâye kullanılmaya başladığından beri artık günümüzde oyunlar 
bir hikâyeye dayandırılarak geliştirilmektedir. Zamanın en iyi oyunları olarak öne çıkanların 
tamamen hikâye temelli oldukları görülmektedir. Tıpkı The Legend of Zelda, Final Fantasy 
VII ya da Metal Gear Solid gibi oyunlar tümüyle hikâye temelli geliştirilmişlerdir. Oyun için 
yazılan hikâyelerde, olaylar ardışıktır ve sıralı olarak gerçekleşmektedir. Ancak bu hikâyede 
sona ulaşmak için oyuncunun izlediği yol çok farklı olasılıklarda ve seçeneklerde olabil-
mektedir. Yani oyun ve hikâye birbirinden ayrılamaz ve hep iç içe olmaktadır (Fullerton, 
2008, s. 21).

Hikâyeler oyunların ayrılmaz bir parçasıdır, bazı oyunlarda hikâyeler çok açık olarak verilir 
ancak bazılarında hikâye daha geri planda kalabilmektedir. Örneğin satranç oyununda bir 
hikâye olduğu anlaşılmaz ancak oyunda Orta Çağda savaşan krallıkların hikâyesi vardır 
(Schell, 2008, s. 263). 

2.2. Grafik Arayüz

Oyun grafik arayüzü, oyunun tümünde kullanılan her tür grafiği içerir. Buna üç boyutlu ve 
iki boyutlu nesneler, doku tasarımları, oyun içi görüntüleri, karakterler, hareketli resimler, 
oyuncu ve oyun bilgisi, açıklamalar, giriş, bitiş sayı görüntüleri ile oyuncunun denetleye-
mediği grafikler de dahildir. Arayüz, etkileşimli grafikleri de içerir (Atılgan, 2007, s. 81).
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Grafik arayüzler, kullanıcının oyunla olan iletişimini kolaylaştıran ve karışıklık yaşamadan 
oyunda ilerlemesini sağlayan yardımcı oyun ögeleridir. Kullanıcılar oyun sahnesinde ken-
disine göre ses ve görüntü kalitesi ayarları yapmak isteyebilmekte ve bu ayarlamalara 
olabildiğince en kolay şekilde ulaşmaları gerekmektedir. Bu noktada oyunda kullanıcı ara-
yüzü tasarımı önem kazanmaktadır ve bu tasarımların açık anlaşılır ve dengeli yapılması 
gerekmektedir. 

Pedersen, grafik arayüz, diğer bir deyişle grafik kullanıcı arayüzü, oyunun içindeki karakter, 
mekân, sembol, zaman göstergeleri, yönlendirmeler, metin gibi görsel ögelerin toplandığı 
sahneler olduğunu söylemektedir. Kullanıcı grafik arayüzü, kullanıcıların oyunla etkileşime 
geçmesiyle birlikte oyun tasarımının en önemli parçalarından birisi olmuştur (2003, s. 
121). 

2.3. Oyun Deneyimi

Oyun deneyimi, oyunun oynanabilirliği, kullanıcıya oyunu oynarken kazanabileceğinin his-
settirilmesi, oyunu yeniden oynaması için gerekli koşulların sağlanması ile ilgilidir. Oyun 
deneyimini oyunun yapay zekâsı, yazılımı kadar, grafik etkileşimli arayüzü ve hikâyesi de 
belirler (Atılgan, 2007, s. 82).

Oyunun oynanabilirlik seviyesi, tasarım ve yazılım bittikten sonra gerçekleştirilen test aşa-
masında belirlenmektedir. Kullanıcının oyunda rahat ilerleyebilmesi, aradığını bulabilmesi, 
kendine göre ayarlar yapabilmesi, kimi zaman kazanma hissinin pekişebilmesi gibi özellik-
lerin oynanabilirlik düzeyini artırdığı söylenebilir. Ayrıca oyun içi yönlendirmelerin amaca 
hizmet edebilmesi, kullanıcının oyunda kaybolmadan ilerleyebilmesi için ciddi bir test sü-
reci gereklidir. Tüm bu testler, oyunun başarısını arttırmada önemli bir rol oynamaktadır.

2.4. Ses

Pedersen’e göre oyunda ses ve müzik kullanımı, oyun deneyimine farklı bir boyut katmak-
tadır. Oyun tasarımcıları, oyunda olması gereken seslerin listesini yaparak ses tasarımcı-
larıyla çalışmalılardır. Bu listede olması gereken müzik ve seslerden bazıları, arka plan 
müziği, kullanıcının oyun içinde yaptığı seçim ve hareketlere uygun sesler ve karakterin 
sesleridir (2003, s. 215). Ayrıca Collins’e göre oyun tasarımcılarının amaçlarından birisi de 
oyuna uygun ilginç ve sürükleyici bir müzik yaratarak, kullanıcının oyundan kopmamasını 
sağlamaktır. Kullanıcı oyundaki sesleri yönetme konusunda aktif bir rol oynar ve yaptığı 
seçim ve hareketlere göre çıkan ses ve müzikler kullanıcıyı oyunu oynamaya teşvik etmek-
tedir (2008, s. 3). 

Oyunun türü, kavram tasarımı, hikâyesi ve hedef kitlesine uygun müzik ve sesler seçilmeli/
tasarlanmalı, ses ve müzik yoğunluğu oyunun akışına göre ayarlanmalıdır. Bu yoğunluğun 
dengesi sağlanabilirse, kullanıcı kendini oyunun havasına kolaylıkla kaptırabilmekte ve 
oyunu daha akıcı oynayabilmektedir.
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Oyun içinde kullanılan iki farklı ses vardır. Bunlardan biri anlatı müziği, diğeri de anlatı 
olmayan (arka planda çalan) müziktir. Anlatı olarak adlandırılan sesler gerçek yaşamda 
duyulan dış seslerden oluşmaktadır. Anlatı olmayanlar ise bir müzik stüdyosu gibi yerlerde 
üretilip kaydedilen müziklerdir (Zackariasson, Wilson, 2012, s. 8).

3. Oyun Geliştirme Sürecinde Rol Alan Meslekler

Pardew’e, bir oyun tasarımının ana parçalarını oynanabilirlik, hikâye, karakterler, mekân, 
ses, kullanıcı arayüz ve eğlence olduğunu savunmuştur (2004, s. 2). Dolayısıyla geliştirme 
ekibindeki kişilerin bu alanların hepsine hakim olması pek olası değildir. Her bir alan için 
farklı mesleklerden insanların oluşturduğu bir ekip ile oyun geliştirme süreci gerçekleşti-
rilmektedir.

Kline ve diğerlerine göre iş dünyasının dinamik çekirdeği olan oyun geliştirme, sanal dün-
yayı tasarlamak, çizmek ve programlamak için dijital kodlayıcıların, grafik tasarımcıların, 
test yapanların, senaryo yazarların, animasyoncuların ve müzisyenlerin uzmanlıklarını bir-
leştirerek kullanmaya yönelik anlatı, estetik ve teknolojik becerilerin sentezini gerektirir 
(2003, s. 199).

Profesyonel oyun geliştirme stüdyoları oldukça karmaşık bir ekip yapısına sahiptir. Bu eki-
bin organize ve düzenli bir çalışma yöntemi belirleyerek ilerlemesi gerekmektedir. Nat-
kin’in oyun geliştirme ekibi konusunda oluşturduğu tablo aşağıdaki gibidir (2006, s. 24) 
(Görsel 1). Görselde görüldüğü gibi bir oyun geliştirme ekibinde oldukça farklı meslekler-
den kişilerle birlikte çalışılmaktadır. Bundan yola çıkarak bu bölümde oyun üretiminde en 
çok rol üstlenen lider oyun tasarımcısı, oyun yazarı, kavram tasarımcısı, yazılım uzmanı, ses 
tasarımcısı ve test grubuna yer verilmiştir.

Görsel 1. Bir oyun geliştirme ekibinde bulunması gereken meslek grupları
Natkin, Stephane. (2006). Video Games and Interactive Media.

New York: A K Peters/CRC Press. s. 24.
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3.1. Oyun Yazarı

Oyun yazarı, oyunun hikâyesinin oluşturulmasından ve bu hikâyenin oyun ile bütünleşme-
sinden sorumlu olan kişidir. Bu anlamda oyunun karakteri, mitolojisi, çevresi, zaman dilimi, 
yaratıkları, düşmanları, mistik güçleri ve gerçeklikleri bu hikâye içerisinde oluşturulmak-
tadır. Ayrıca oyun yazarı kimi zaman oyun tasarımı aşamasında, hikâye ve oyun oynanışı-
nın sorunsuzca bütünleştirilmesi konusunda ortak çalışmalarda yer alabilmektedir. Oyun 
yazarı, oyunun senaryosu dahilinde karakterler arasındaki iletişime kadar tüm hikayeden 
sorumludur ve genellikle lider oyun tasarımcısı ve oyun üreticisiyle birlikte çalışmaktadır 
(Dille ve Platten, 2007, s. 15).

3.2. Lider Oyun Tasarımcısı

Dille ve Platten’e göre lider oyun tasarımcıları, oyunun tüm yaratıcı içeriğinden sorum-
lu olan kişidir. Bu içerik, karakterler, mekanlar, seviyeler, oyun oynanışı, oyun mekaniği, 
silahlar, oyuncu karakterlerinin yetenekleri, hikaye, oyun içi envanter dizgeleri, oyunun 
kontrolü olarak sıralanabilir. Lider oyun tasarımcısı tıpkı bir filmin yönetmeni gibidir ve 
oyun üretiminin gerçekleştirilme sürecinde çalışan tüm meslek gruplarından insanlarla 
çalışmaktadır (2007, s. 14).

Lider oyun tasarımcısı tüm oyun üretim sürecindeki aşamaların sorunsuzca ilerlediğini 
kontrol etmekte ve ekipte yer alan tasarımcıların işlerini takip ederek yönlendirmektir 
(Adams, 2010, s. 52).

3.3. Kavram (Konsept) Tasarımcısı

Büyük oyun şirketlerinde kavram tasarımı alanında çalışan pek çok tasarımcı bulunmakta-
dır. Her bir tasarımcı oyun geliştirme ekibinde kendi uzmanlık alanına göre görev alarak 
çalışmaktadır. Bunlar oyunun karakterleri, mekân tasarımları, seviye tasarımları, kullanı-
cı arayüz tasarımları ve oyun içi nesne tasarımları olabilmektedir. Bazı tasarım grupları 
ise oyundaki karakter ve objelerin hareketlendirilmesinden, üç boyutlu görüntülerin doku 
kaplamasından da sorumlu olabilmektedir.

Pardew, oyun endüstrisinde en çok ilgi gören mesleklerden birinin de kavram tasarımcılığı 
olduğu görüşündedir. Kavram sanatçısı oyunun görsel yönlerinin tasarımından sorumlu 
olan kişidir ve oyun tasarımcısıyla birebir çalışarak oyunun sanatsal yönünün yaratılması 
konusunda belirleyici bir rol üstlenmektedir (2005, s. 1).

Konsept tasarımı grubunda çalışanlarının her birinin sorumlu olduğu alan farklı olabilmek-
tedir. Konsept sanatçısı, hem geleneksel yöntemlerle hem de sayısal ortamda çalışarak 
oyunun tüm karakter, mekân ve nesnelerinin tasarımını yapan kişidir. Akış çizelgesinden 
sorumlu kişi, oyunun sahnelerinin sırasını ve düzenini oluşturmaktadırlar. 

Rogers’a göre üç boyutlu modelleyiciler ve çevre tasarımcıları, 3D Studio Max veya Maya 
gibi programları kullanarak oyun karakterlerini ve mekânlarını oluşturmaktan sorumludur-
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lar. Görsel etki sanatçıları, 2B ve 3B çizimlerin birleşimini kullanarak oyunda özel etkiler 
yaratmaktadırlar. Animasyondan sorumlu kişiler, oyundaki karakterlerin ve diğer parçaların 
hareketlendirmesi konusunda çalışmaktadır (2010, s. 14).

Konsept tasarımcıları geliştirilecek oyun için çok farklı yaklaşım ve seçenekte tasarımlar 
yaparak oyun geliştirme ekibine sunarlar ve bu kişiler ekiple tam zamanlı ya da yarı zamanlı 
çalışan tasarımcı grubundan oluşmaktadır (Bates, 2003, s. 57).

Günümüzde profesyonel anlamda oyun geliştiren şirketlerde çalışan sayısı çok olduğu 
gibi, bağımsız oyun geliştirici gruplarında bu sayı ikiye düşebilmektedir. Bu gruplarda ça-
lışan sayısı ne kadar az olursa olsun genellikle oyun projeleri bir grafik tasarımcı ve bir 
yazılımcı ile gerçekleştirilebilmektedir.

3.4. Yazılım Uzmanı

Rogers’a göre,  yazılım uzmanları C++ ya da Java gibi program dillerini kullanan, oyunun 
arayüzündeki tüm nesne ve metinlerini görüntülenmesini sağlayan kodları yazmaktadırlar 
(2010, s. 13). Kullanıcının oyunla etkileşime geçmesini sağlayan kontrol dizgesinin tasar-
lanmasından, karakterin sanal mekân içinde gezinebilmesini sağlayan kamera hareket-
lerinden ve oyunun fizik motorundan yazılım uzmanları sorumludur. Günümüzde yazılım 
uzmanlarının çalıştıkları alanlar giderek özelleşmeye başlamıştır. Bazı yazılımcılar gerçek 
yaşam simülasyonları ve görüntülerdeki gerçeklik konusunda çalışırken, kimileri iki boyut-
lu görüntülerin çalıştırılması konusunda uzmanlaşabilmektedir. Ancak yazılım uzmanının 
oyun ekibindeki pozisyonu ne olursa olsun, bir yazılımcının matematik, 2B ve 3B grafikler, 
fizik, kullanıcı arayüz, yapay zekâ ya da bilgisayar ağları konusunda iyi derecede bilgi sahibi 
olması gerekmektedir.

Yazılımcılar oyunun kodlamasını sadece tek yazılımla geliştirmezler, birbiriyle uyumlu bir-
den çok yazılım kullanılabilmektedirler. Bu alanda çalışan yazılımcılar pek çok yazılım kul-
lanarak oyundaki ses ve grafik gibi oyun ögelerini bir arada tutmaya çalışmaktadır (Zacka-
riasson, Wilson, 2012, s. 8).

3.5. Ses Tasarımcısı

Ses tasarımcıları oyunun müzik ve seslendirmelerinden, karakter ve çevre seslendirmele-
rinden sorumlu olan kişidir. Seslendirme ve müzikler oyunda yaratılmak istenen ruh halinin 
yansıtılmasına yardımcı olduğundan, kullanıcının da bu ruh halini hissetmesini sağlamak 
için bu alanda uzman ses tasarımcılarıyla çalışılması gerekmektedir. Ses tasarımcıları, oyu-
nun müziğini oluştururken senaryo, oyunun türü ve hedef kitle gibi ögeleri mutlaka göz 
önünde bulundurmalıdırlar.

3.6. Test Grubu

Profesyonel anlamda oyun tasarımı yapan şirketler, geliştirdikleri oyunları piyasaya sürme-
den önce kendi ekibindeki kişilerle ve özellikle oluşturdukları test grubu ile bir test süre-
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ci gerçekleştirirler. Test aşaması bir oyunun değişmesinde ve gelişmesinde rol oynayan 
önemli süreçlerden birisidir.

Test grubundakiler bir oyunu sınamak için saatler süren bir oyun oynama sürecini ger-
çekleştirirler. İyi test eden bir kişi, sabırlı, ısrarlı ve oyundaki çakışmaları, hataları bulup bu 
konuda geribildirimde bulunma konularında iyi becerilere sahip olmalıdır (Rogers, 2010, 
s.17). 

Fullerton’a göre oyunları test etme konusunda farklı yöntemler uygulanmaktadır. Birebir 
test etme, kişinin bireysel olarak yardım almadan tek başına oyun oynamasıyla gerçekleşir. 
Daha sonra oyunu oynamış kişiler bir araya gelip konu üzerinde fikir alışverişinde buluna-
rak oyundaki hataların bir listesini çıkartmaktadırlar. Bazen oyunu oynayan kişi ile görüşme 
yapılarak geri dönüşler alınabilmektedir. Bunun için bir geri bildirim formu oluşturulup, her 
test eden kişiye bu form doldurtularak tüm öneri ve sorunlar toplanabilmektedir (2008, s. 
256).

Yukarda adı geçen meslek gruplarından oluşan ekip yapıları, geniş kullanıcı kitlesine sahip 
oyunlar geliştiren profesyonel oyun stüdyolarında bulunmaktadır. Elbette her oyun stüdyo-
sunun bütçe ve ihtiyacına göre ekipler oluşturulmaktadır. Büyük oyun geliştirici ekiplerin 
yanı sıra 2-3 kişiden oluşan küçük bağımsız oyun geliştiriciler de oyun geliştirebilmektedir. 
Bu çalışmada söz edilen ekip şeması özellikle yurt içinde ve yurt dışında yüksek bütçeli 
profesyonel oyun stüdyolarında görülmektedir.

Sonuç

Süregelen rekabet ortamında şirketler geliştirdikleri oyunları satabilmek için pek çok yola 
başvurmaktadır. Daha çekici, özgün ve nitelikli oyun geliştirmenin gerekliliği bilinen bir 
gerçek olduğundan, oyun şirketleri yaratıcı ve yenilikçi potansiyeli yüksek uzman kişile-
re gereksinim duymaktadır. Kullanılan oyun motorları, oluşturulan senaryolar, karakterler, 
mekânlar ve canlandırmalar konusunda artık daha profesyonel araç ve yöntemler kullanıl-
maya başlanarak daha özgün oyun tasarımı arayışlarına girilmiştir. 

Dijital oyunlar günlük yaşamımızın doğal bir parçası haline gelmiş, eğlence amacından öte 
eğitim ve sağlık gibi farklı alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Kapsamlı ve uzun süreli 
üretim süreci sonucunda ortaya çıkan çalışmaların yapıldığı bu alanda, dünya genelinde 
yadsınamayacak sayıda iş gücü çalışmaktadır. Oyun stüdyoları çalışan ekiplerinin hacmini 
her geçen yıl genişletmektedir ancak her üretilen oyunun başarılı olup olamayacağı öngö-
rülememektedir. Kimi zaman bağımsız oyun geliştiricilerinin ürettiği basit grafikli oyunlar 
ticari anlamda başarılı olurken, sayıca fazla olan oyun geliştirme ekiplerinin ürettikleri uy-
gulamalar birçok sebepten dolayı başarısız olabilmektedir. Bu duruma neden olacak pek 
çok etken olsa da disiplinlerarası çalışan deneyimli bir ekibin, fiziksel koşulları uygun bir 
çalışma ortamında, kendi içinde organize, tutarlı, araştırmacı ve doğru çalışma metotlarıyla 
ilerlemeleri doğru olacaktır. Özellikle ekip çalışanlarının altyapıları, eğitim ve deneyimleri, 
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projenin başarısında da önemli rol oynamaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada, oyun pro-
jelerinde fikrin ürüne dönüşme sürecinin arka planına ışık tutmaya ve disiplinlerarasılığın 
önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.
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Öz: Sanatın gerçek hayata dahil olma ve müdahale etme düşüncesi, avangart sanat hareketiyle 

beraber başlamıştır. 20. yüzyıl sanatında kendini yoğun bir şekilde hissettiren bu düşünce, 

sanatın salt kendi alanı içerisine sıkışıp kalmasına karşı çıkarken, sanatla hayatı yakınlaştırmayı 

amaç edinmiştir. Türkiye’de de 1990’lardan sonra bu sanatsal yaklaşımları doğrultusunda 

üretimleriyle hayata dâhil olan sanatçılar, sanat ve hayat bağlamında ürünler vermişlerdir. Bu 

sanatçılardan biri olan Burhan Kum, sanatsal üretimiyle hayatı çok yönlü anlamaya çalışmış ve 

bu yönde sanatın tüm olanaklarını kullanarak dünya ve Türkiye bağlamında toplum hayatına 

dair âdeta sosyolojik bir çalışma gibi derinlemesine görsel çözümlemeler yapmıştır. Bu 

çalışmada, Burhan Kum’un sanat anlayışı ve “Resmen” başlıklı dizisinde yer alan çalışmaları 

üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Burhan Kum, Resim, Resmen, Eleştirel Sanat.
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Abstract: The idea of arts involvement and intervention to real life began with the avant-garde art 

movement. This idea, which is felt intensely in the 20th century art, aims to bring life and art closer to 

eachother while opposing art being trapped in its own space. In Turkey, after 1990s, artists who were 

involved in life with their creations in the direction of this artistic approach gave products within the 

context of art and life.  One of these artists Burhan Kum, has tried to achieve a versatile understanding 

of life through his artistic production and by using all the recources of art has made in-depth visual 

analysis as a sociological study on social life in context of world and Turkey. In this study, an evaluation 

was made on Burhan Kum’s understanding of art and his works included in his series titled “Officially”. 

Keywords: Burhan Kum, Picture, Officially, Critical Art.
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Giriş

Burhan Kum’un, bugüne değin açtığı kişisel sergilerde, bir yandan resimlerin içeriğini yön-
lendiren bir problem alanı, öte yandan da sanatın iç sorunları denilebilecek bir başka prob-
lem alanı oluşturduğu görülür. Bu iki alan, ilk akla gelebileceği gibi, kabaca biçim-içerik 
ikiliğini işaret etmez; tersine, bu ikisi arasındaki diyalektiği esas alır. Sanatçı, resimlerini 
arayış-hayatın değişimi-sanatın sorunları-hayatın sorunları arasında çözümleyici bir ilişki 
kurarak oluşturur. Kum’un resimlerinde yer alan değişim, sanatın herhangi bir güncel so-
rununu hayatı biçimleyen süreçler içinde kavramak gerektiğini anlatır. Bir başka deyişle, 
sanatın tartışma çerçevesini yönlendiren düşünme biçimleri, sanatçının da yaşıyor oldu-
ğu hayatın özelliklerini belirleyen süreçlere içkindir. Sanatın sorunlarıyla hayatın sorunları 
arasında kurulan eş zamanlılık, Kum’un resimlerini tarihsellik bağlamı bakımından da güç-
lendirir. Çünkü Kum, sanat tarihine göndermede bulunan ögelere başvurduğunda, onları 
kendi zamanından kopararak şimdiki zamanın tarihsiz bir aktörü hâline getirmez; tersine, 
sanat tarihinden yaptığı alıntılar, resimlerine şimdiki zamanın arka planı olarak katılır.  

Kum, sanat anlayışını, teori ile pratik arasındaki ilişkiyi işaret ederek anlatmayı seçmiş ve bu 
doğrultuda da oldukça kapsayıcı bir çerçeve çizmiştir: “Bana göre sanat, gözlem yoluyla 
elde ettiğim bilgilerin temelinde gizlenmiş olan bağlayıcı güçleri çözümleyerek onlara ait 
görüşlerimi, tanımlayacağım bir resim dili aracılığı ile izleyiciye aktarma yöntemleri bulma 
sürecidir.” (Kum, 2006, s. 29). Kum’un bu açıklamasına bakıldığında, şimdiye kadar Burhan 
Kum’a dair yapılan değerlendirmelerde, onun sanatında siyasal bir tutumun ağır bastığı 
tespitinin neden öne çıktığı daha iyi anlaşılacaktır.

Kum resimlerinde toplumsal sorunların en can alıcı yanlarını ön plana çıkartırken, ele aldı-
ğı sorunlarda toplumsal olarak kabul görmüş bakış açılarından uzak durduğunu söylemek 
mümkündür. Bu tutum, Kum’u, insanların kendi hayatlarını biçimlendiren şeyler karşısında 
başka türlü düşünmenin de olanaklı olabileceğini gösteren bir uyarıcıya dönüştürür. O, 
izleyicisini sürüden ayrılmaya çağırır bir bakıma. Kum’un, hayatın yaşanışıyla sanatın yapılışı 
ve algılanışı arasında kurduğu ilişki, hayatta olan bitene sırtını dönmediğini, toplumsal ger-
çekliklere etkin bir özne olarak katılmak istediğini göstermiştir. Bunu sanatçının toplumsal 
olaylara yönelik duyarlılığına bağlamak doğru olacaktır. Kum’un, bir sanatçı olarak dikka-
tini hayatın biçimlenişine vermiş olması, yapıtlarını toplumsal olayların tarihi konumuna 
getiren süreci biçimlemiştir. Özellikle, birbiriyle çatışan çıkarımlarla dolu olsa da, ortak 
bellekten yararlanmış ve güncel konular üzerine sonuca götürücü düşünceler üretmiştir.

Burhan Kum, resimde hep arayış içinde olan biridir. O, kendini belli bir resimleme düşün-
cesine hapseden değil, sürekli olarak arayan, resmi oluşturan elemanlar arasında yeni 
ilişkiler kuran ve bunları bütünleştiren bir sanatçıdır. Kartpostal ve fotoğraf kaynaklı resim 
çalışmalarında, sanatçının çalışmalarını gösterdiği her platformda bu süreçleri görmek 
mümkündür. Bunun yanında sanatçı, arayışını sürdürürken dünya görüşünün iskeletini 
oluşturan doğrulardan da vazgeçmemiştir. Burhan Kum, resim yaparken, genel sanat bil-
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gisinin yanında kişisel deneyimleriyle biriken bütün olanakları kullanır; dahası onlara yeni 
açılımlar kazandıracak denemelere girişir ve yeni bakış açıları geliştirir. Aynı zamanda Kum, 
tuval yüzeyini hem bir sınırlılıklar hem de olanaklar alanı olarak görerek resim dili için yeni 
sözcükler arayan, yalnızca biçimle ilgili gibi görülebilecek zorlayıcılıklardan uzak durmayı 
başarmış bir sanatçıdır; getirdiği çözümleri resmin alanı içinde tutan şey, zihinde kurulan 
ile görsel hâle gelen arasındaki karşılıklı ilişkidir. 

Burhan Kum’un resimlerini çözümlemek, içinde barındırdığı kavramsal elemanların olu-
şum sürecini dikkate almayı gerektirir. Kum, üretim sürecinde yapacağı resimler üzerine 
gerekli dokümanları toplamakla başlar. Bu süreç bir bakıma, sanatçının ideolojisi ile ege-
men ideolojinin çatışmalı ilişkisine denk düşer. Öte yandan, ürünlerin oluşumunu yönlen-
diren görsel ideoloji, aynı sürecin parçası olarak etkinliğe katılır. Hadjinicolaou’nun görsel 
ideoloji tanımı, burada anlatılmak istenene açıklık kazandıracaktır. “Bir resmin, insanların 
yaşamlarını varoluş koşullarıyla ilintileme biçimlerini dile getirdikleri biçimsel ve izleksel 
öğelerin özgül bir bileşimi; toplumsal bir sınıfın tümel ideolojisinin tikel bir biçimini oluş-
turan bileşimi.” (Hadjinicolaou, 1998, s. 103).

Sanatçı, resimlerinde izleyicinin dikkatini, “dünyadaki kendisini rahatsız eden ve acilen de-
ğişmeleri gereken politik ve toplumsal olaylara çekmeye çalışır. Sanat üretmek, ona göre 
politika icra etmeye eş değerdir.” (Boileau, 2006, s. 3).2 Politikanın işlevi ile sanatın varlığı 
arasında kurduğu bağ, görsel dünyanın insan düşünüşü üzerindeki yerini bir neden sonuç 
ilişkisine bağlar. Böylelikle, resimleri için yaptığı ön çalışma, görsel olanı görünüşün ya-
nıltıcılığından kurtaracak bir zihinsel eylem olarak kişilik kazanır ve resim tamamlanıncaya 
dek bu eylem sürer. 

Burhan Kum’un resimleri salt plastik sanatların kendi içine kapalı kuralları ya da malzemesi 
etrafında oluşmaz. Bazen resim tarihinin örneklerine göndermeler yapar, bazen de diğer 
sanat dallarının olanaklarını değerlendirirken -özellikle edebiyat ve sinema- siyasetin yanı 
sıra bilim alanlarının birikimleri üzerinden de düşüncelerini söyler. Bu, bilinen anlamda 
bir metinler arası ilişki olmaktan çok, bir metnin ya da görsel ürünün tarihsel sonuçlarını 
aramaya dönük yaratıcı bir eylemdir. 

Sanatçının resim serüvenine bütünsel olarak bakıldığında, farklılaşma ile devamlılık ara-
sında tamamlayıcı bir ilişki olduğu görülür. Çünkü her yeni dizi, faklı bir sorular demeti ile 

2 Burhan Kum kendisi ile yapılan bir söyleyişide konu ile ilgili düşüncelerini şu şekilde ayrıntılandırmaktadır: “Sanatı 
üreten insan ise, bu insanın siyasetten soyutlanması ya da toplumsal dinamiklerden bağımsız düşünülmesi söz konu-
su değildir. Biz herhangi bir iktidar ilişkisinin dışında mıyız da sanatımız bu iktidar ilişkisini dışında ele alınacak? Biz 
herhangi bir sosyoekonomik yapının dışında mı hareket ediyoruz da ürettiğimiz sanat eseri bu yapının dışında düşü-
nülecek? Böyle bir şey söz konusu olmadığı için sanatın siyasetle olan ilişkisi, Beuys’un dediği gibi, bir zorunluluk ve 
zaten var olan bir durumdur. Önemli olan nokta sanatçının bu durumun özünü analizle, kendisinin bu siyasî ortam 
içinde hangi noktada durduğunu tespit edip tavrını geliştirebilmesi, sanatın dili olarak seçtiği, kullandığı araçları, es-
tetik ve plastik yöntemleri, onu çevreleyen ideolojik ve siyasî yapılarla ilişkileri içinde ortaya koyabilmesi ve sanatının 
dolaşıma sokulma süreçleri üzerinde söz sahibi olabilmesidir. Dolayısıyla, bir sanatçının sanatını siyasî yapıyı referans 
alarak inşa etmesinden daha doğal bir şey yoktur.” (Aktaran Toprak, 2009, s. 158-159).
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3 Bu sergiler; “Kökler” (2000), “Tuval Üzerine Su” (2001), Turistik Pornografi-Artist” (2002), “Resmen” (2004), “Suret” 
(2005), “Korku” (2006), “Ve... Fakat... Veya” (2008), “Format Teorisi” (2010), “Dijital Karanlık” (2012), “Misilleme” 
(2014), “Gayri Resmi” (2016).
4 Bu dizideki resimler, “Resmen” adıyla, 29 Nisan-22 Mayıs 2004 tarihleri arasında İstanbul’da “Karşı Sanat Çalışma-
ları” galerisinde sergi olarak düzenlenmiştir.

eksendeki anlayışın yeni sorulara aktarılan birikimlerinin hâkimiyetindedir: Farklı dönemle-
rini hep farklı kavramların tartışılmasına dayandırır. Bu resimler kavramların yerleşik anlam 
alanı içinde oluşmaktan çok, hayatın değişimiyle eş zamanlı hareket eden bir eleştirel 
kültürün ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bu yüzden Kum’un resimlerini kavramsal düzeyde 
yürütülmüş tartışmalar olarak gruplandırmak mümkündür.  

Sanatçının Kısa Yaşam Öyküsü  

Burhan Kum 1962 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1973-1981 yılları arasında Dar-
rüşafaka Lisesinde eğitimi tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik üniversitesi Elektrik Bölü-
münde lisans eğitimine başlamıştır. Bir buçuk yıl sonra bazı nedenlerden dolayı okulundan 
ayrılarak Hollanda’ya yerleşmiştir. 1978 yılından sonra karikatürleri yayınlanmaya başla-
yan sanatçı, 1981-1983 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde karikatürcülük yapmıştır. 
1984-1989 yılları arasında Den Bosch Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisinde (Royal Aca-
demy of Fine Arts and Design Den Bosch) resim eğitimi alan Burhan Kum, mezuniyetin-
den sonra Amsterdam’da atölyesini kurmuş, burada katıldığı birkaç karma sergiden sonra 
ilk kişisel sergisini 1992 yılında Bakü Güzel Sanatlar Merkezinde (Azerbaycan) açmıştır. 
1995’te Antalya’ya yerleşen sanatçı, çalışmalarını Antalya ve Manavgat’taki atölyesinde 
sürdürmektedir. 1998 yılında İstanbul Galeri Oda’da Türkiye’deki ilk kişisel sergisini açan 
sanatçı, daha sonra farklı resim dizilerinden oluşan 11 kişisel sergi açmıştır.3 Burhan Kum 
resim çalışmalarının yanında sanat üzerine yazdıkları yazılarla da Türkiye sanat ortamında 
önemli bir yere sahiptir (http:// theempireproject.com/lang-TR/artists/0-15/).

“Resmen”4 Dizisinde Yer Alan Bazı Çalışmaların İncelenmesi 

Kum’un resim yaparken içinde bulunduğu anlayışın bütünlüğünü oluşturan değerler, dü-
şünce ve yaşam pratiğinin birer yansımasıdır. Ancak burada Kum için ayırt edici olan, bu 
gündelik hayatın yaşanışı üzerine yaptığı çözümlemeler ve hayatın temel sorunlarına bu 
sıradanlaşmış pratikler içinden geçerek yaklaşmayı tercih etmiş olmasıdır. Bu, Kum’un üre-
tim dinamikleri içinde, bazen birbirini destekleyen bazen de kendi içerisinde karşıt anlam-
ları beraberinde getirerek gelişen ve kuramsal düzeyde sonuçlara ulaşmayı olanaklı kılan 
çalışma tarzını işaret eder.  

Tüm bunlar, bir sanatçı olarak Kum’u ve ortaya koyduğu sanat yapıtını kendi zamanının ger-
çeğine bağlar. Yaşadıklarını tüm bağlantılarıyla gözlemlemesi, resimlerini anlatım yöntem-
leri ya da çeşitliliği bakımından gerçeğe dayanan bir imgesel kavrayışla yönlendirmesini 
olanaklı kılar. Kum’un resimleri, gündelik olayların süreçle bağlantılı olarak ele alınmasına 
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dayanan, yaşanan değişimlerin devamlılıklarla kurduğu bağlamın önemini ortaya koyan bir 
yapıdadır. Böylelikle, resimlere içkin olan zaman, tarihsel süreç, coğrafya, politik algı gibi 
bağlamlar algılama düzeyinde tereddüte yer vermeyecek şekilde belli olur. Öte yandan, 
Kum’un dayandığı gerçeklik ile bu gerçekliğin resmin dil düzeyi içinde dokunuşu doğrusal 
bir ilişkiyi işaret etmez; çünkü Kum’un sanat kavrayışı, her şeyden önce çok sayıdaki dü-
şüncenin sanatçı tarafından elenmesi ve toplumsal olarak kabul görenle uzlaşmak yerine 
çatışmayı seçmesiyle kendini gösterir. Kuşkusuz bu da bir süreç işidir ve sanatçı bu süreçte 
kendi yaratı düzeneğine göre çalışmasında kurallarını koymaya çalışır. Çalışmalarındaki 
anlatım ve anlam ilişkisini oluştururken kendi kurallarını koyması, toplumun egemen kültür 
tarafından belirlenmiş sanatsal gereksinimlerine bağlı kalmanın ölümcül sonuçlarından 
uzak durması anlamına gelir. Denilebilir ki Kum’a göre resimlerinin mevcut kültür ortamına 
katılması değil, bu ortamı dağıtarak kendine yer açması gerekir.

Tüm bunlardan yola çıkıldığında “Resmen” başlıklı dizisinde, gündelik hayatı eksiksiz bir 
şekilde kuşatan kültürel alışkanlıklara cepheden saldırdığı görülür. Bu dizi, bir düşünce 
etkinliği olarak sanatsal yaratımın, yaşama alışkanlıklarını somutlayan belli biçimler ve im-
gelerin çözümlemesiyle daha gerçekçi bir kavrayışı olanaklı kılacağını göstermektedir. İşte 
tam da bu nedenle, Kum’un bu dizisindeki resimlerin sanatsal bir etkinlikle sınırlı kalmayıp, 
bir o kadar da Türkiye insanı üzerine sorgulama, araştırma, saptama ve keşif yolları olarak 
kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Bu dizideki resimler kendi içinde farklı konulara ayrılır; ama yine de sanatçının bütünsel 
olarak baktığı ve dikkatleri üzerine çekmek istediği konulardır bunlar. Kum’un bir buçuk 
yıllık emeği sonunda ortaya çıkan bu çalışmalar, toplumun resim sanatını nasıl algıladığı, 
kullanıldığı ve tükettiği, resmin toplumsal kullanım alanlarının neler olduğu gibi sorular 
üzerine temellenir.  

Kum, bu dizinin Kullanım Kılavuzu bölümünde, resimlerdeki ana düşüncenin, 2003’te ilko-
kula başlayan oğluna okuma derslerinde yardımcı olurken ortaya çıktığını söyler:

Üzülerek gördüm ki okuma kitaplarındaki süfli resimlerin biçiminde ve işlevinde -be-
nim hatırlayabildiğim kadarıyla otuz beş yıldır- değişen hiçbir şey yok: Mesajı okuna-
bilir kılmak için iliştirilmiş bir kenar süslemesi. Hakikaten ya, dedim kendi kendime, 
bu toplum yıllardır resim sanatını nasıl kullanıyor ve tüketiyor? Resmin toplumsal 
(kamusal kullanımı da var mı?) kullanım alanları nelerdir? Resim bu toplumun nasıl 
algıladığı bir sanat dalı? (Kum, 2004, s. 7). 

Kum, bu düşünsel malzemenin (ders kitaplarındaki resimler) sunduğu tüm olanakları kendi 
akıl yürütme düzeneğine uyarlamaya çalışır. Bu durumu şöyle ifade eder: “Resme önceden 
tasarlanmış bir anlam yüklemek yerine, varolan kullanımların içine benim algılama biçimi-
mi yerleştirdim. Bu sayede ortaya farklı boyama biçimlerinden ve farklı katmalardan oluş-
muş -bir anlamda, hepimiz gibi, toplumsal emeğin ürünü olan- resimler çıktı.” (Kum, 2004, 
s. 9). Görüldüğü gibi Kum, bu dizideki resimler için hem hareket noktası hem de bağlantı 
kurucu öge olarak Türkiye toplumunun resim sanatına dönük kalıplaşmış kabullerini esas 
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almıştır. Bu noktadan hareketle, aynı kültürün hayatın daha pek çok alanında yarattığı ve 
sıkıca sarıldığı kalıplara saldırmıştır. Bir başka deyişle Kum, rahatsızlık ve kuşku duyduğu 
durumlara sanatın olanakları çerçevesinde müdahale etmek ister.

Kum’u harekete geçiren okuma kitapları, gerçekte hayatta karşılığı olmayan, daha da 
önemlisi hayatı biçimlendiren tüm ilişkilerin kararlı biçimde reddettiği sahte bir masumi-
yet üzerine kurulu sahnelerle doludur. Öte yandan tutuculuğun pek çok değeri bu sahte 
iyiliğin içine yedirilmiş olarak pompalanır. Kum bu dizideki bazı çalışmalarında (Görsel 1), 
dolaysız olarak bu ikiyüzlülüğü deşifre eder. Kum, aynı yalancı masumiyetin sanat kültürün-
deki örneklerini de gözden kaçırmaz. Örneğin Bütün Küratörler Aslında Bir Melektir adlı 
resminde, son dönemlerdeki küratörlük tartışmalarına değinir (Görsel 2). Kum’un bu re-
simde ulaştığı dokunaklı, rahatsız edici anlatım, küratörlük kurumunun sanatçıda bıraktığı 
şüphe dolu etkiden kaynaklanmaktadır. Okuma kitaplarındaki kol kanat geren melek anne 
imgesi, küratör sanatçı ilişkisine aktarılmış, kavramı biçimlendiren küratör pozisyonu hiçbir 
anlam kaymasına izin vermeyecek şekilde tarif edilmiştir.

Görsel 1. Burhan Kum, 2003, Leblebi Çekirdek Aile.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 19. 

Görsel 2. Burhan Kum, 2003, Bütün Küratörler Aslında Birer Melektir. 
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 21. 
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Popüler kültürde kendi şablonlarını çoktan yaratmış olan resim algısı Yeni Yılınız Kutlu 
Olsun adlı resimde ele alınmıştır (Görsel 3). Resmin üzerindeki “Göze hitap eder.” cüm-
lesi,5 bu şablonun kuramsal olarak da aynı kültür içinde bir dile gelişi olduğunu gösterir. 
Bu kuramsal düzeyin öyle kolay kolay aşılamayacağı yine Kum’un kişisel deneyimlerinden 
anlaşılabilir. Dizideki Manavgat resimleri bu açıdan ele alınabilir. Kum bu resimlerin ortaya 
çıkışını şöyle anlatır: Cemal Tollu, CHP’nin düzenlediği ‘Yurt Gezileri’ kapsamında, Avru-
palı meslektaşlarının Nazi teröründen fellik fellik kaçtığı 1938 yılında, cebine hükûmetin 
koyduğu harcırah ile Antalya’ya gönderiliyor. O günlere ait gazetelerde Tollu’nun meşhur 
Manavgat şelalesinin de resmini yaptığı yazılı. Şimdi o resim kim bilir nerede? (Kum, 2004, 
s. 31). Sanatçı, turizmin en işlek Anadolu kentlerinden biri olan Manavgat’ta, yani Türki-
ye’nin dış dünyayla en çok iletişime geçtiği bir yerde, yerleşik şablonların nasıl da kararlı 
bir şekilde varlığını sürdürdüğünü bu şekilde ortaya koymuştur. Kum, Tollu’nun kayıp Ma-
navgat resimlerini sahiplenmeyi dahi başaramayan bir kültürün kendisine yönelttiği ısrarlı 
talepleri bir dizi Manavgat resmi yaparak karşılar. Elbette bu resimler, en çok yerleşik be-
ğeniyi temellendiren resim defteri kapaklarına, takvim yapraklarına ya da tebrik kartlarına 
yakışacaktır (Görsel 4-5).6

Egemen kültür kendi karşıtını yaratırken onunla etkileşime de girer. Türkiye’de en genel 
anlamda düzen karşıtı sol muhalefetin sanat kültürü bakımından karşıtı ile kıyaslanama-
yacak düzeyde bir birikimi üstlenmeye çalıştığını söylemek yanlış olmaz. Yine de tarihin 
belli bir döneminde bunu aşma çabası kendi gelişmişlik düzeyiyle sınırlı kalmıştır. Kum bu 
durumu şöyle değerlendirir:

68 hareketinin ardından gelen, sağ-sol çatışması olarak hatırladığımız politik kamp-
laşma günlerinde sol sempatizanı bir lise öğrencisiydim. Belleğime gri tonlarla yerleş-
miş o günlerden bende kalan en derin ve sarsıcı iz, iki nedenden dolayı, 1 Mayıs 1977 
idi: otuz yedi insanın öldürüldüğü katliam ve Taksim meydanına asılmış dev boyutlu, 
10x30 metrelik işçi resmi. Nedense biz devrimciler için resim, yalnızca öldürülen 
yoldaşlarımızın Chevari idealize portreleri ile güçlü kolları ve küçük kafaları olan işçi 
figürlerinden ibaretti. Olsun. Yine de devrimciler için o imkânsız günlerde, en azından, 
resim sanatı diye bir şey vardı (Kum, 2004, s. 53).

5 Kum, çalışmalarında kullandığı yazı ile ilgili şöyle bir açıklamada bulunmuştur: “Resim benim için bir anlatım aracı 
olduğundan, kendimi hiçbir zaman pürist bir ressam olarak görmedim. Benim için resim görsel bir dildir. Yazı ise dilin 
görselleşmiş biçimi değil midir? O hâlde yazıları resimde görsel bir unsur olarak kullanabileceğimi düşünüyorum; 
çünkü yazı resmimde yalnız içerdiği sözcük anlamı açısından yer almıyor. Anlatım adına sınırı bazen aştığımı ben de 
düşünüyorum. O zaman da resim yapma eylemi yerini text-art’a bırakıyor (Aktaran Akgül, 2004, https://burhankum.
wordpress.com/press/.).
6 Sanatçının, “Resmen” adlı sergisindeki kartpostal resimlerinden dolayı, dönemin Manavgat Kaymakamı tarafından 
mahkemeye verilmiş olması hatırlanmaya değer bir durumdur. Bu resimlerde; turistik kartpostalların taşıdığı biçim-
lendirilmiş propaganda yüklü anlamları sorgulayan ressam hakkında “Manavgat’ın imajını zedelemek, homoseksüel-
lik ve Nazizm propagandası yapmak, Türk kadınını aşağılamak ve turizmi baltalamak” gerekçeleriyle dava açılması, 
devletin eleştirel sanat yaklaşımını ortaya koyar ve Kum’un iktidara karşı yürüttüğü mücadeleyi haklı çıkarır (Görsel 
16).
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Görsel 3. Burhan Kum, 2003, Yeni Yılınız Kutlu Olsun.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 23.

Görsel 4. Burhan Kum, 2003, Amerikan Rüyası. 
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 47.

Görsel 5. Burhan Kum, 2003, Takvimli Natürmort.  
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 43.

Kum, Türkiye’nin yakın tarihine damgasını vurmuş bu tarihsel dönemi muhalif kültürün 
simgelerine başvurarak ele alan bir dizi resim yapar (Görsel 7-8). Bunlardan Görgü Tanığı 
adlı resim, yukarıda sözü geçen işçi imgesini dönemin belgesel değerdeki fotoğrafı içinde 
ele alması bakımından dikkat çekicidir (Görsel 6).

Sanatçı, yetmişli yılları ele aldığı dönem resimlerinde, dikkatini resmin toplumsal işlevinin 
bir başka görünüşü olan dönemin seks filmlerinde kullanılan afişlere yöneltmiştir. Yeşilçam 
sinemasının 1975 yılından sonra girdiği kriz ve sayıları artan seks filmleri, popüler kültürün 
belirli bir düzeyde yozlaşması olarak ele alınabilir. Kum, bu afişler üzerine şunları söyler: 

Yetmişli yıllarda Yeşilçam’da ‘seks’ furyası hâkimdi. Hafta sonları okul çıkışlarında, 
erkek erkeğe Beyoğlu’na gider, önce birahaneye (illa ki Bacanak) sonra da gizlice 
(aradan parça var mı abi?) hard-in-soft porno filmlere takılırdık. Büyük olasılıkla ülke-
nin içinde bulunduğu ekonomik krizin etkisiyle matbaa filmi ve mürekkebi bulmanın 
zorluklarından, bu filmlerin sinemanın girişlerinin üzerine asılan dev boyutlu afişleri 
elle boyanırdı. Bugün kimlerin bile yaptığı bilinmeyen orijinallerinin bile korunmadığı 
o afişlere, karikatür çizdiğim o günlerde hayranlıkla bakar, öyle güzel kadınların re-
simlerini de yapabilmeyi hayal ederdim (Kum, 2004, s. 65). 

Resim dizisinin bu bölümü söz konusu film afişlerinin resim diline bakıldığında beraberin-
de bazı saptamaları getirebilmesi bakımından önemlidir (Görsel 9-10). Bu afişlerin tek bir 
sanat galerisi bile bulunmayan pek çok Anadolu kentini dolaştığı düşünülürse, resim den-
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diğinde izleyicinin birikimi bakımından ne anlaşılacağı kolaylıkla öngörülebilir. Kuşkusuz 
bu öngörü için söz konusu olan içerik değildir. Afişlerdeki yalın kat figür kavrayışı, belki de 
en çok çizgi roman resimlemelerini ya da fotoroman karelerini çağrıştırır. Bu resimlerde 
kendini gösteren figür algısı, Kum’un akademik eğitime ilişkin eleştirileri içinde olanak 
yaratmış gibi görünmektedir: 

Türkiye’de figür resmi, iliklerimize kadar işlemiş Fındıklı Akademizminin etkisiyle, res-
min en yüksek aşaması zannediliyor. Figürü, resmin ana sorunsalı hâline getiren figür 
resmi tanımlaması bile, resmin düşünsel meselesini geri plana iterek aracın amaç 
konumuna yerleştirilişinin çarpıklığını açıklamaya yetiyor. Bu anlayışa göre anatomisi 
sağlam bir figürü boyayabilmek sanki maharetin daniskası. İşin en acı yönü ise bunu 
öğrencilerinden -daha Akademi’ye giriş sınavlarında, hem de hayalden- talep eden 
hocaların hiçbirinin, onu bile yapamıyor olması. Faşizmin daha trajik başka bir tanımı 
var mı? (Kum, 2004, s. 73).

Görsel 6. Burhan Kum, 2003, Görgü Tanığı.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 61.

Görsel 7. Burhan Kum, 2003, Boyanın Gücü.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 55.

Görsel 8. Burhan Kum, 2003, Ön Saf.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 56-57.
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Görsel 9. Burhan Kum, 2003, Aradan Parça.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 71. 

Görsel 10. Burhan Kum, 2003, Türk Usulü.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 68-69.

Burhan Kum’un görsel kültürün somutlanışında, ayrıntıların dile getirilme potansiyelinden 
çokça yararlandığı kolaylıkla görülebilir. Kum, devletin resme ne zaman gereksinim duydu-
ğu üzerine bazı saptamalarda bulunurken, body-guard’ların silah eğitiminde ve zanlıların 
bulunmasında kullanılan robot resimlere dikkat çeker: “Devlet bugün resme ne zaman 
gereksinim duyuyor? 1-Kendini korumakla görevli body-guard’ların silah kullanma eğiti-
minde. 2- Zanlıların bulunması için yapılan robot resimlerde. Yani devlet için resim, suç 
unsuru söz konusu ise üretiliyor. Bu resimleri yapan polis ressamlarıyla tanışmak isterdim. 
En azından biz ressamların ne yaptığı hakkında düşüncelerini öğrenmek için.” (Kum, 2004, 
s. 76). Kum’un bu değerlendirmelere eşlik eden tuvalin üzerine yazdıkları; söz konusu bağ-
lamı genişletirken Türkiye’deki sanat ortamının vazgeçilmez tartışma başlıklarından birine 
oldukça ironik bir şekilde değinir: Figür resmine ölüm! (Görsel 11).

Burhan Kum’un bir sanatçı olarak kendi portresi üzerine yaptığı çalışmalar daha çok bu 
yaklaşımlar etrafında şekil alır. Kum, portrelerini anlatırken şunları söyler (Görsel 12).

Benim için sanatın en önemli sorunu neden yapıldığıdır. Bir (oto-) portre noktaları 
birleştirmek değil, o kişinin ifade ettiği anlamın yüz hatlarına en yalın biçimde yan-
sıtılmasıdır (ekonomi). Kişinin zamanı ve mekânı yaşayış biçimini anlatmalıdır (derin-
lik). Bu da o insanın kendini nasıl gördüğünden çok, kendisinin karar mekanizmaları 
tarafından nasıl görüldüğü ile ilgilidir (kaçınılmazlık). Portre bir suratın kulak, burun, 
ağız, göz vs. gibi unsurların toplamından oluşan vesikalık bir belgeye indirgenmesine 
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direnmelidir (ciddiyet). Daha önceleri tanıdığımız bir kişinin yüzünün o biçimde de 
olabileceğini göstermelidir (beklenmedik olma) (Kum, 2004, s. 84).  

Sanat tarihinde yaşamları boyunca kendilerini sanatlarının ana motifi olarak kullanan 
iki ressam var: Amsterdamlı Rembrandt ve Brabantlı Van Gogh. Hollanda’daki aka-
demi yıllarımın Brabant, atölye yıllarımın da Amsterdam’da geçmiş olması otoportre 
merakımı açıklayabilir, ama benim için otoportre kendimi zamanın aynasında görmek 
demektir (Kum, 2004, s. 84).  

Görsel 11. Burhan Kum, 2003, Hedef Kitle. 
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). 

İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 80-81.

Portrenin özneye odaklanması kuşkusuz birey-toplum ilişkisini bir ikilem olarak görmek an-
lamına gelmez. Bireyin mitleştirilmesiyle sıradanlaştırılması arasında kaybolan insan algısı, 
bir bakıma Türkiye toplumunun ruhsal hâlini tarif eder. Portre bu ruhsal hâl içinde katilin 
robot resmi olarak suçtan arınma -çünkü bir robot resim her zaman kötülüğün somutlanışı 
olarak biçimlenir-, popüler kültürün starlarıyla kurulan benzerlik arayışlarında trajikomik, 
bir nefret nesnesine yöneltilen tepki olarak sonuçsuzdur (Görsel 13-14).
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Görsel 12. Burhan Kum, 2003, Negatif.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 89.

Görsel 13. Burhan Kum, 2003, İlhan Mansız Olmak. 
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 91.

Görsel 14. Burhan Kum, 2003-2004, Ben Diktatörken.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 94-95. 

Kum’un bu dizi içindeki bölümlerinden biri de işaret alfabesi üzerine kuruludur: “Ülkemizde 
sağır ve dilsizlere okuma ve yazma öğretecek resmî bir işaret alfabemiz henüz yokmuş. Bu-
nun eksikliğini fark eden bir Amerikalının hazırladığı işaret alfabesinin eğitimde kullanıla-
bilmesi için, bu resimlerin yapıldığı bu günlerde, Millî Eğitim Bakanlığı’ndan onay bekleni-
yordu. Hiyeroglifin soyut imlere dönüşümüyle oluşan harfler, tekrar hiyeroglife dönüşüyor.” 
(Kum, 2004, s. 99). İşaret dili, anatomik bir kısıtlılığın aşılması arayışının ürünü sayılabilir. 
Türkiye toplumunun kendi içine dönük olarak kronik hâle gelmiş bir iletişim problemiyle 
yaşamakta olduğu düşünüldüğünde sağır ve dilsizlere okuma-yazma öğretecek resmî bir 
işaret alfabesinin olmayışı bir eksiklik olarak görülmemiş olmalıdır. Burhan Kum, bu tuhaf 
durumu, işaret dilini bazen söze hiç gerek olmayan bazen de sözün yetmediği yerlerde 
kullanarak parodinin alanına taşır. Bu bölümde F-Otoportre adlı resim öne çıkmaktadır 
(Görsel 15). İşaret dilinin mekaniğini oluşturan eller, gören gözü işiten kulakla birleştir-
mekte, elleriyle konuşan özne, gözleriyle işitmekte ve görmektedir. Bu resmin üzerinde 
işaret diliyle söylenmiş sözcük ise ‘ressam’dır. Resim, ellerin etkin eylemiyle gerçekleşen 
bir konuşma sayılmalıdır öyleyse.  

Kum’un buraya kadar incelenen resimlerinde görülen ortak özelliklerden biri de yazıyı 
etkin olarak kullanmasıdır. Bunun nedenlerini şu şekilde açıklıyor: 

Harfler ve dolayısıyla yazı ise dilin görselleşmiş biçimi değil midir? O hâlde benim 
için yazıyı görsel amacıma göre çeşitli biçimlerde kullanabilme olanağı doğar. Bu 
arada olmaması gerektiği hâlde, bazen yazılı anlatımdaki ‘buluş’un resminin önüne 
geçtiği zamanlar da yok değil. Çoğu sanatçı bunu eserinin adında yapıyor. O da zaten 
günümüz sanatının tedavi edilmesi gereken vebası. (Kum, 2004, 13) Kimi zaman ya-
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zılar resmin ana eksenini oluştururlarken (Ön Saf, Made In Turkey), görüntü, metinle 
birlikte oluşturdukları üst anlam da gözetilerek, bu metnin oluşturduğu ana gövdeden 
dallanabilir. Kimi zaman ise yazı ikincil bir etken konuma gerileyerek (Goya Yaşıyor 
Olsaydı, Sahtekar Gerçekçilik) resmin mahremiyetine müdahale edip (demystification) 
görüntünün lineer anlamı üzerine düşünmemizi sağlayabilir. Yalnız şu var ki yazı, her 
durumda o resmin görselliği ve içeriği açısından farklı bir biçimde ortaya konuyor. 
Yazıların karakterleri bile başlı başına bir zamanı veya bir ideolojiyi görselleştirebiliyor. 
Bu da en azından basmakalıp bir öyküleme durumu değil (Kum, 2004, s. 13-15). 

Görsel 15. Burhan Kum, 2003, F-Otoportre.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 109.

Görsel 16. Burhan Kum, 2003, Liebe Hans.
Resmen Resmin Kullanım Alanları Üzerine, Sergi Kataloğu. (2004). İstanbul: Karşı Sanat Yayınları, s. 121

Sonuç

Burhan Kum, “Resmen” başlıklı dizisinde, imgelem dünyasını salt bireyin sorunlarına indir-
gememiş; tersine, sanatın olanakları aracılığıyla Türkiye’de resim sanatının nasıl algılandı-
ğı, kullanıldığı, tüketildiği ve toplumsal/kamusal kullanım alanlarının neler olduğunu, bir 
tür görsel sosyoloji ile saptamaya çalışmıştır. Bu saptama sürecinde, sanatçı çoğunlukla 
Türkiye’nin bazı toplumsal sorunları üzerine olan düşüncelerini kişisel belleğinin yanı sıra 
kolektif belleğinin yansımaları olarak izleyiciye sunmuştur. 

Sanatçının bu dizideki çalışmaları önceki çalışmalarının devamı olmaktan çok, onların ge-
tirdiği birikime katkıda bulunmuş ve onlardan katkı almış resimler olarak ortaya çıkmışlar-
dır. Bununla birlikte, sanatçının bu dizide yer alan çalışmaları, diğer çalışmalarında bulun-
mayan kesinlik derecesinde olan çözümlemeler vermektedir. 
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Sanatçı bu ve diğer resim dizilerinde, Türkiye’deki sanat çevrelerinde yaygın olan güzelleş-
tirmeci alışkanlıklardan kararlı bir şekilde uzak durduğunu gösterir. Boyama eylemi ya da 
bütünsel olarak sanatçının imgelemi, rastlantısal bir eylemsellikten çok, resmi oluşturan 
nedenlerin isteklerine uygun olarak ve onları yönlendirecek şekilde karakterize olmaktadır.
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Öz: 19. yüzyılda Avrupa’daki hızlı sanayileşme ve kentleşme, toplumsal hayatta olumsuz koşul-

lar yaratmıştı. Bu olumsuz koşulları yaşayan ve toplumsal sorunlara kayıtsız kalamayan Käthe 

Kollwitz, sanatını bu duyarlılıkla gerçekleştirmiştir. Sanatı toplumsal bir görev olarak ele alan 

sanatçı, konularını çoğunlukla yoksul, unutulmuş, ezilmiş insanlardan seçmiştir. Alman dışavu-

rum sanatının önemli bir temsilcisi olan Kollwitz, eserlerinde özellikle de grafik çalışmalarında 

Alman dışavurumculuğunun duygusal yoğunluğu ile yalın toplumsal gerçekçi konuları birleş-

tirmiştir.

Bu makalede, Kollwitz’in toplumsal bir duyarlılıkla ele aldığı “Dokumacıların İsyanı” (1893-

1897) adlı gravür serisinin “İhtiyaç” adlı eserinin analizi yapılacaktır. Altı eserden oluşan, gele-

neksel akademik anlayışın yanında natüralist ve sembolist ifadeleri de içeren bu gravür serisi-

nin ilk eseri, sanatçının toplumsal duyarlılığıyla birlikte irdelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Käthe Kollwitz, İhtiyaç, Dokumacıların İsyanı, Dışavurumculuk.

Abstract: During the 19th century, rapid industrialization and urbanization in Europe had 

negative impacts on social life. Experiencing these negative effects and could not remain 

indifferent to the social problems, Käthe Kollwitz realized her art with this sensitivity. The artist, 

who regards that art performs a social function, chooses her subjects from poor, forgotten, 

oppressed people. Being an important representative of German expressionism, Käthe Kollwitz 

has combined the emotional intensity of German expressionism with simple social realistic 

issues in her works, especially in her graphic works. 
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This article analyzes the artwork “Need” from her etching series of Weaver’s Revolt (1893-1897), 

displaying her social conscience. The first of these six images “Need,” from the Weavers cycle which 

comprises a traditional academic understanding besides naturalist and symbolic expressions will be 

examined with an emphasis on Kollwitz ‘s social consciousness. 

Keywords: Käthe Kollwitz, Need, Weaver’s Revolt, Expressionism.
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Giriş

Käthe Kollwitz’in yaşadığı dönemde Almanya’da önemli gelişmeler yaşanmıştı. Özellikle 
19. yy’da hızlı sanayileşme ve kentleşme, Almanya’nın toplumsal hayatını olumsuz etkile-
miş ve bu olumsuzluklar içinde çalışan bir işçi sınıfını doğurmuştu. Ayrıca Almanya’nın çal-
kantılı siyasi ve ekonomik durumu, anarşizm, sosyalizm ve komünizm gibi fikirlerin yoğun 
bir şekilde tartışılmasını sağlamıştı. Bu tartışmalar, Alman bilim, kültür ve sanat hayatında 
önemli gelişmeler sağlamıştı.

İki dünya savaşından oldukça etkilenen ve siyasal yapısı değişen Almanya, 1919 yılın-
da monarşiden seçimle ulusal meclisten oluşan bir cumhuriyet dönemine geçiş yapmıştı. 
Weimar Dönemi (1919-1933) olarak bilinen bu dönemde, sosyalist düşünceye dayalı bir 
cumhuriyet anlayışını benimsemiş ve radikal değişimler gerçekleşmişti. Bu dönemin Al-
manya’sı, geçmişte olduğu gibi Batı’nın kültürel kalkınmasında önemli ölçüde rol almıştı. 
Bunun nedeni, birçok sanatçının düşüncelerini daha iyi ifade edebileceği imkânların ya-
ratılmış olması, sanatsal ve entelektüel ortamın gelişimine fırsat veren akademik yapılan-
manın hızlandırılmış olmasıydı. Öyle ki bu ortam, Bauhaus gibi önemli bir ekolün ortaya 
çıkmasına olanak sağlamıştı. Ancak I. Dünya Savaşı sonrası yaşanan sosyo-ekonomik ve 
siyasal krizler, rejimin kısa süre sonra yıkılmasına ve bir anda ırkçılığın değer kazandığı Nazi 
Almanya’sına dönüşmesine neden olmaktaydı (Ayan, 2010, s. 23).

Weimar Dönemi’nin kısa sürede başarısızlığa uğraması ve bir anda ırkçılığın değer kazan-
ması, birçok tarihçinin bu dönem hakkında olumsuz yargıda bulunmasına neden olmuştur. 
Fakat modern Alman tarihinin bu başarısız demokrasi deneyimini ele alırken, onu yaratan 
koşulları göz ardı etmemekte fayda vardır. Bu ilk demokrasi deneyimi, kendi koşulları bağ-
lamında değerlendirildiğinde Almanya’nın modern liberal demokrasi yolculuğunun önün-
deki engeller daha iyi anlaşılabilir. Bu dönemde özellikle Almanya’da demokrasinin kök 
salamamasının temel nedenleri olarak Alman aristokrat seçkinlerinin etkisinin sürmesi ve 
güçlü demokratik geleneklere sahip kurumların yokluğu gösterilebilir (Storer, 2015, s. 18).

Bu başarısız demokrasi deneyiminden sonra 1933 yılında Hitler’in iktidarıyla Almanya’da 
çok sayıda aydın ve sanatçı, baskılara ve kötü muamelelere maruz kalmış ve bunlardan biri 
de Käthe Kollwitz olmuştu. Sanatçı, 1919 yılında profesörlük unvanının verildiği Prusya 
Güzel Sanatlar Akademisi’nden kovulmuş ve son yıllarına kadar eserlerinin sergilenmesi 
yasaklanmıştı (Ayan, 2010, s. 39; Fırıncı, 2006, s. 146). Eserleri Naziler tarafından “yoz 
sanat” adı altında sergilenmiş ve sanatçının kendisi de “dejenere sanatçılar” kategorisine 
alınarak her türlü cefayı çekmiştir (Madra, 2015, s. 62). 

Kuzey Berlin’in yoksul kesimlerinde yaşamış olan Käthe Kollwitz, yaptığı grafik çalışmala-
rıyla Alman dışavurumculuğunun duygusal yoğunluğu ile yalın toplumsal gerçekçi konu-
ları birleştirmiştir. Aynı zamanda matbaacı olan sanatçı, özellikle sosyalist ve savaş karşı-
tı afişlerde anlamı, başlık ve sloganlarla netleştirmiştir. Bu yöntem, eserlerinin galeriden 
sol eğilimli gazete sayfalarına ve sokak duvarlarına kadar geniş bir yelpazeye ulaşmasını 
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sağlamıştı. Sanatçının toplumsal gerçekçiliği duygusal temalarla telkin etme stratejisi, sol 
eğilimli sanatta gittikçe yaygınlaşmasına neden olmuştur (Clark, 2004, s. 28). Grafik çalış-
malarında kullandığı desenler, gravürler ve litografilerin yanı sıra heykel de yapan sanatçı, 
sanatı toplumsal bir görev olarak ele almış, bu sayede konularını çoğunlukla yoksul, unu-
tulmuş, ezilmiş insanlardan seçmiştir (Fırıncı, 2006, s. 146). Sanatçı, özellikle dönemin ünlü 
sembolist Alman ressamı Max Klinger ve yazar Emile Zola’dan etkilenmiştir (Madra, 2015, 
s. 62).

Kollwitz’in “Dokumacıların İsyanı” (1893-1897), adlı baskı resim serisi, 1844’te Slezya iş-
çilerinin ayaklanmasını ve bu ayaklanmanın askerler tarafından şiddetle bastırılmasını an-
latan Gerhart Hauptmann’ın “Dokumacılar” adlı tiyatro oyunundan etkilenerek yapılmıştır 
(Ayan, 2010, s. 103). Slezya’da işçilerin bu eylemi, şair Heine, düşünür Marx ve Engels’i et-
kilediği gibi Kollwitz’i de derinden etkilemiştir. Oyun, Berlin’de ilk olarak 28 Şubat 1893’te 
gösterilmiştir. İlk sahnelendiği yıl sınıf nefreti doğuracak şekilde yazılmış olduğu gerekçe-
siyle yasaklanmış, ancak 1894’te serbest bırakılmıştır. Bu oyundan etkilenerek yapılan “Do-
kumacıların İsyanı” adlı baskı resim ve gravür serisi, 1889’da bir sergide sanatçıya başarı 
getirmiştir (Fırıncı, 2006, s. 148).

Görsel 1. Käthe Kollwitz, 1893-1897, İhtiyaç / Need. 
Wikiart. Erişim: 14.11.2017, https://goo.gl/UNzFjA
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Dokumacılar serisinde, sanayi devriminin makineleşmesine karşı yapılan bir ayaklanma-
da verilen mücadelede Slezya işçilerinin, sömürü düzenine karşı nasıl direnç gösterdiğini 
ve güçlü bir tavırla özel mülkiyetçi yönetimi nasıl protesto ettiğini konu almıştır. Haupt-
mann’ın eseri, Kollwitz’in sosyalist düşüncedeki estetik anlatımına iyi bir kaynak olmuştur. 
Altı parçadan oluşan bu serinin özellikle beş parçası, geleneksel akademik anlayışın yanın-
da natüralist ve sembolist ifadeleri de taşımıştır (Ayan, 2010, s. 103).

“İhtiyaç” Adlı Eserin Analizi

Käthe Kollwitz’in İhtiyaç adlı yapıtı, 1893-1897 yılları arasında yaptığı “Dokumacıların İs-
yanı” adlı serisinin ilk eseridir. Eser, taşbaskı/litografi tekniğinde yapılmış, füzen ve kazıma 
ucu ile detaylandırılmış 15.5x15.2 cm ebadında bir çalışmadır.

Eserin alt bölümünün nerdeyse tamamını kapatmış bir yatak görülmektedir. Bu yatağın 
içinde ölmüş küçük bir çocuk ve yanı başında ona doğru eğilmiş başı elleri arasında bir 
anne figürü vardır. Daha geride eserin sol tarafında, çocuklu bir diğer anne figürü görül-
mektedir. Bu anne, ön plandaki trajik olaya bakarken, kucağındaki çocuğu ise elini ağzına 
götürmüş, kayıtsız bir tavırla karşı tarafa bakmaktadır.

Başı elleri arasında olan figürün hemen arkasında iplikli dokuma tezgâhı görülmekte ve 
bu tezgâhın üstündeki koyu duvarı bir pencere bölmektedir. Altı bölmelik bu pencere, bize 
buranın bir iç mekân olduğunu hissettirmektedir. Pencerenin önünü kapatan bir koyuluk 
(muhtemelen bir dokuma bağı) ve onun hemen dibinde bir gaz lambası görülmektedir. Sol 
tarafta kollarında çocuk olan figürün hemen üstünde ise duvarda aydınlatılmış alanda bir 
makas asılı olarak resmedilmiştir.

“Dokumacıların İsyanı” serisinin ilki olan İhtiyaç ’ta, bir dokumacı kulübesinin perişan halde 
olan oturma odası görülmektedir. Daracık pencereden az bir ışık parçası, karanlık mekân-
daki yüzleri ve nesneleri hafifçe aydınlatmaktadır. Bu ışık, ön plandaki yatakta ve içinde 
açlıktan ölen çocuğun küçük solgun yüzünde yoğunlaşmaktadır. Bu yüzden dikkatimiz, 
gözü yaşlı perişan halde olan anneye ve içindeki çocukla yatağa odaklanır (Nagel, 1971, 
s. 28-29).

Monokrom olan bu eserde renkler; siyah, beyaz ve griden ibarettir. Eserin tamamında gö-
rülen bu tercih, aslında sanatçının diğer çalışmalarında da değişmez. Ward’a göre; sanatçı, 
daha okul yıllarındayken grafik sanatında rengin kullanılmasını eleştirmiş, siyah- beyazla 
daha farklı bir etki yakalanacağını söylemiştir. Böylece hayatın karanlık yanlarını daha iyi 
anlatabileceğine ve mesajın daha büyük kitlelere ulaştırabileceğine inanmıştır (2004, s. 
13). Dolayısıyla Kollwitz, bu baskı resim eserinde de sadece siyah, beyaz ve gri tonları 
kullanarak, mesajını aktarmak istemiştir. Bu tonları, dengeli bir biçimde kullanarak iyi bir 
açıklık ve koyuluk uyumu yaratmıştır. Eserin nerdeyse tümüne hâkim olan koyu değerler 
derin psikolojik etkiyi hissetmemizi sağlarken, ışığın ustaca kullanımıyla aydınlatılmaktadır. 
Bu aydınlatma, sıradan olmamakla birlikte izleyiciyi belli odaklara çekerek etkisi altına 
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almaktadır. Nitekim resimde ışığın en çok kullanıldığı çocuğun içinde olduğu yatak ve 
annesi, izleyicinin dikkatini çeken ana odak olmaktadır. 

Kollwitz’in sanatında çizgi önemli bir yer tutar. Koyu tonların hâkim olduğu bu eserde de 
çizgiler, ifadenin önemli aracı olmaktadır. Yatakta kullanılan eğri tarama çizgileri, küçük 
bedeniyle çocuğun yatağa gömüldüğü hissettirir. Açık - koyu dengesiyle anne figüründe 
kullanılan düz ve eğri çizgiler ise çaresizliği ve ezilmişliği anlatan birer araç haline gelir. 
Bunun yanı sıra dokuma tezgâhının düz çizgileri, dokuma makarası ve üzerindeki iplerin 
varlığını; iç mekânı aktarmada kullanılan çizgiler ise mekânın derinliğini hissetmemizi sağ-
lamaktadır. 

Kollwitz, eserlerindeki ifadeyi güçlü kılmak için sık sık figürlerini çarpıtma yoluna gider. Fa-
kat bu çarpıtmalar, dağınık değildir. Lyton; sanatçının yapıtlarının anıtsallığına dikkat çeker 
ve onların fazla uyumlu, hesaplı olduğunu dile getirir (2015, s. 140). Sanatçı, bu eserde de 
klasik geleneğe bağlı kalmakla birlikte figürlerini abartarak onları organik görüntüsünden 
uzaklaştırır. Bu abartılar, resmin geneline sert bir dokuyu hâkim kılar. Hızlı ve sert çizgilerle 
desteklenen bu abartılar, bir şiddet etkisi de yaratır. Bu şiddeti duvarlarda, dokuma tezgâ-
hında, yatakta ve ellerde görmek mümkündür. Sanatçının böylesi bir tavırla sanatını, sosyal 
olayların yarattığı sıkıntılara yönelik bir silah olarak kullandığını düşünebiliriz.

Sanatçının eserlerindeki kompozisyonlarının düzenlenişindeki güçlü uyum, bu çalışmasın-
da da kendini hissettirmektedir. İç mekânda kompozisyon elemanlarının yerleştiriliş biçimi, 
doğal bir uzam oluşturur. Kompozisyonun düzenlenişinde klasik perspektif öğelerine rast-
lamamıza rağmen eser, izleyicide derinlik hissi uyandırır. Bu derinliğin oluşmasına ışığın 
kullanılış biçiminin katkı sağladığını söyleyebiliriz. Nitekim pencereden bize doğru gelen 
ışık, figürlerin yüzünü, dokuma tezgâhını ve yatağın üst bölümünü aydınlatarak, bir derinlik 
etkisi yaratmaktadır.

Eserde kompozisyon öğelerinin düzenlenişinde belli tekrarlar göze çarpar. Örneğin ya-
taktaki ölü çocuğu, arka plandaki çocuk; başı elleri arasındaki çaresiz anne figürünü ise 
arkadaki anne figürü tekrarlar. Bunun yanı sıra, arka planda pencerenin altındaki dokuma 
tezgâhını, sağ taraftaki dokuma tezgâhı tekrar eder. Kompozisyondaki bu tekrarlar, birbi-
riyle uzamsal olarak uyumludur. Bu durum, kompozisyonun dengesini güçlü kılar. Böylece 
eserdeki nesne ve figürlerin düzenlenişinin oldukça hesaplı olduğunu söyleyebiliriz. 

Kollwitz, tüm çalışmalarını sadece görenleri şaşkına uğratmak için yapmamış, ayrıca fakir 
ve ezilmişlerin acısını da paylaşmıştır (Gombrich, 2013, s. 566). Kendi döneminin sosyal 
sorunlarına duyarlılığını bu eserine de aktarmıştır. Dönemin Almanya’sının yaşadığı sosyo 
- ekonomik sorunlarla ilişkili olarak eserinin bütününde çaresizlik ve yoksulluk atmosferini 
yaratmıştır. Nitekim bu eserin kompozisyon düzenleniş biçimi, kullanılan koyu tonlar, sert 
ve keskin çizgiler bu atmosferi hissetmemizi sağlayan temel etmenlerdir.
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Käthe Kollwitz’in özellikle afiş çalışmalarında toplum sorunlarına yönelik çarpıcı mesajlar 
verildiği görülmektedir. Sanatçı, dönemin Almanya’sının yaşadığı yoksulluk, açlık, enflasyon 
ve savaş gibi toplumsal sorunlarla ilgili birçok afiş çalışması yapmıştı1 (Ayan, 2010, s. 58-
76). Kollwitz,  sosyal konularda ve fantastik alegorik anlatımlarda çok önemli eserler ortaya 
koyan Max Klinger’den büyük ölçüde etkilenmişti. Dönemin en iyi heykeltıraş, ressam ve 
gravür sanatçısı olan Klinger, sanatçının sanatında önemli bir etkiye sahipti. Nitekim Kol-
lwitz, Almanya’nın sosyal gelişmelerini daha iyi anlatabilmesi için çizgi gücünün bir araç 
olduğunu, bu sanatçının fikirleri sayesinde kavramıştı (Rona, 2008, s. 892; Ayan, 2010, s. 
14-15).

Sanatçının çalışmalarının genelinde olduğu gibi “İhtiyaç”ta da temel konuları oluşturan 
kadın ve çocuk kompozisyonlarıyla karşılaşırız. Sanatçı mesajını, bu iki temel sembol üze-
rinden verir. Eserlerindeki kadınlara dikkatle baktığımızda, kadınların cinsiyetini fark ede-
meyiz. Bu kompozisyonda da çocuklarıyla resmedilen iki annenin kadın cinsiyeti aslında 
belirgin değildir. Çocukların kompozisyondaki varlığı, bu iki figürün kadın olduğu hissini 
bize vermektedir. Kollwitz, tüm çalışmalarında olduğu gibi bu eserinde de cinsiyet olgusu-
na mesafeli durur. Bunu oto-portrelerinde çok daha net görmekteyiz. Çok sayıda yaptığı 
oto-portrelerinde kendini kadın görünümünden uzak, tamamen birey anlayışında betimle-
miştir. Ayan’a göre; sanatçı, o döneme kadar yapılan kadın resimlerinde kadınların cinsel 
cazibelerinin öne çıkarılmasına karşı çıkmış, bundan dolayı yaptığı oto-portrelerde kendine 
erkek görünümü vermiştir. Çünkü erkek hâkimiyetindeki sanat dünyasında kadının müca-
delesini, cinsellikten uzak bir şekilde de anlatabileceği fikrini savunmuştur (Ayan, 2010, 
s.14-15).

Kollwitz’in sanatçı duruşunun yanı sıra duyarlı politik duruşunun olduğu da görülmektedir. 
Sanatçı, hemcinslerinin yaşadığı sıkıntılara, uğradıkları cinsel ayrımcılığa karşı duyarlı dav-
ranmış ve sanatını sosyal olayların yarattığı sıkıntılara yönelik bir silah olarak kullanmıştır.  
Geleneksel kadın modelinden sıyrılmak için çaba harcayan ve ataerkil tutuma karşı, kendi 
kaderlerini çizmeye çalışan dönemin feminist hareketlerine destek vermiştir. Dolayısıyla 
sanatçı, toplumdaki erkek hâkimiyetini kabul etmeyerek, kendilerine çıkar alanları yaratan 
ve toplum hayatında kendilerine yeni yollar açmaya çalışan bir kadın modelini eserlerine 
yansıtmak istemiştir (Ayan, 2010, s. 25-26).

Kadın temasını oldukça fazla işleyen Kollwitz, dönemin kadınlarının zorlu koşullarına du-
yarlı bir sanatçıdır. Ona göre; kadın, sosyal hayatta erkekle eşit koşullara sahip değildir ve 
iş hayatında emeği sömürülmektedir. Sanatçı, bu olumsuz koşulları iyileştirmek ister gibi 
kadın temasının sürekliliğinde ısrar etmiştir. Ayan’ın aktarımına göre; Kollwitz ve onun gibi 
düşünen kadınların cinsiyet ayrımcılığı ve annelik rolü konusundaki ciddi mücadeleleri, 

1 Sanatçı, karaborsayla mücadele, alkol karşıtları haftası, Rusya’ya yardım edin, açlık, savaş karşıtlığı, iş güvenliği, 
hapisten çıkan kadın mahkûmlara destek gibi birçok sosyal konuda etkili afişler hazırlamıştır.
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devlet politikalarında kadına yönelik yaklaşımlarda önemli gelişmelerin kaydedilmesini 
sağlamıştır. Nitekim bu mücadeleler, etkisini kadınların toplumsal hayattaki varlığının ge-
lişmesiyle kendini göstermiştir. Bunun en iyi örneği, sanatçının 1919 yılında Prusya Sanat 
Akademisi’nin ilk kadın üyesi ve ilerleyen yıllarda ilk kadın profesörü olmasıdır (Ayan, 2010, 
s. 28).

Bu başarının geçmiş yıllara nazaran önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Prelin-
ger’in aktarımına göre; sanatçı, “ihtiyaç” eserinin de dâhil olduğu “Dokumacıların İsyanı” 
(1893-1897) adlı seri eseriyle madalya kazanmasına rağmen, Alman imparatoru Kaiser Wil-
helm tarafından engellenerek, bu ödülün Käthe Kollwitz’e verilmesi uygun görülmemiştir. 
Böyle bir madalyanın kadına verilmesinin doğru olmayacağı, ancak erkeklerin göğsünde 
anlam taşıyabileceği düşünülmüştür (Prelinger, 1992, s. 96, Aktaran Ayan, 2010, s. 29).

Kadının merkezde olduğu bu eserde, bir çaresizlik atmosferi hâkim olmasına rağmen, bu 
duruma karşı, bir karşı duruş da göze çarpar. Başını elleri arasına alan anne figürüne baktı-
ğımızda eller, bir işçinin elleriymiş gibi iri, kaslı ve erkeksidir. Bu durum, izleyiciye bir karşı 
duruşu veya bir isyanı anlatır gibidir. Bu isyan, adaleli ve emek kokan ellere sahip sıradan 
bir işçinin isyanıdır. Kollwitz, kadını veya anneyi sıradan hayatın bir işçisiymiş gibi çizerken 
aslında erkeklerden aşağı kalır bir yanının olmadığını da göstermek ister gibidir. Bu tavrı, 
sanatçının diğer çalışmalarında da görebiliriz. 

Käthe Kollwitz, kadın mücadelesinin yakından bir takipçisi olarak kadınları asla pasif 
ya da seyirci değil, sosyal değişimin aktif oyuncuları olarak resmetmiştir. İlk yaptığı 
çizimlerde, hareketsiz, elleri kenetlenmiş, özgün ve pasif kişiler olarak betimlemiştir. 
Fakat daha sonra küçük değişikliklerle kadının görünümü farklılaşmıştır. Kadın daha 
öfkeli dudakları büzülmüş olarak, elleri yumruk halinde gözükmektedir. Bu görüntü 
kadının öfkesini ve her an eyleme geçebileceğini anlatmaktadır (Ayan, 2010, s. 27).

Kollwitz, çalışmalarında sürekli sembollere yer verdiği görülmektedir. Sanatçı, duyguyu ve 
mesajı, semboller aracılığıyla aktarma çabasına girer. Örneğin “el” sembolü, sanatçı için 
önemli bir semboldür. Nitekim bu eserde de anne figürünün elleri, eserin merkezindedir. 
Abartılı ve vurguludur. Duruşuyla, eserin duygusunu vermekte ve dramatik etkiyi artırmak-
tadır. Dikkatli baktığımızda başka bir sembolle daha karşılaşırız. Bu da, resmin sol üst kö-
şesinde aydınlatılmış küçük dikdörtgen fonun üzerine yerleştirilmiş “makas” sembolüdür. 
Küçük çizilmesine rağmen, dokuma atölyesinin bir parçası olarak varlığını hissettirmekte-
dir. Bunun yanı sıra, geride duran iki dokuma makarası sembolü ise bu karanlık mekânın bir 
atölye olduğunu göstermekte ve olayın gerçekleşme saatine bir gönderme yapmaktadır. 
Yani bu resimde, iş saatinde olayın gerçekleşme anına (çocuğun ölümüne) tanık oluyoruz.

Käthe Kollwitz, dışavurumcu bir sanatçı olarak nitelendirilir. Ancak dönemin Almanya’sın-
daki etkili olan soyut çalışan Der Blaue Reiter (Mavi Süvari Grubu) ve figür çalışan Die Brü-
cke (Köprü) dışavurumculara dahil olmamıştır. Nitekim sanat tarihi kitapları, Käthe Kollwitz’i 
bu sanatçı grubuna dâhil etmezler (Pischel, 1981, s. 658; Antmen, 2008, s. 33-39). Kol-
lwitz’in hiçbir akımın üyeliğini kabul etmemesine rağmen kısmen de olsa ekspresyonizm 
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(dışavurumculuk) akımından etkilendiğini dile getirmektedir. Herhangi bir sanatsal hareket 
içinde yer almayan Kollwitz, hem ekspresyonist, hem realist, hem de empresyonist bir 
sanatçı olarak ezilmiş insanların sözcüsü olmuştur (Ayan, 2010, s. 29). Gombrich’e göre; 
emeğin saygınlığını hissetmemizi isteyen Kollwitz, toplumsal sorunların çözümünde ihti-
lalden başka çözümün olamayacağını göstermeye çalışmıştır. Bu yüzden eserleri Batı’dan 
çok Komünist Doğu’da tanınmış, birçok sanatçı ve propagandacıya esin kaynağı olmuştur 
(2013, s. 567). Bundan dolayı sanatçı, toplumsal gerçekçi sanatın ve onun biçim dilinin 
oluşmasına öncülük etmiştir.

Kollwitz’in toplumsal gerçekçi türde ve dışavurum bir etkiyle ortaya koyduğu bu eser, izle-
yiciyi sarsacak kadar etkilidir. Bu etki, basit bir propaganda aracına dönüşmeden sanatsal 
verilerle sağlanmaktadır. Kompozisyon elemanlarının seçimi, açık-koyu tonlar, çizginin kul-
lanımı gibi tüm sanatsal veriler bu etkiyi güçlü kılmaktadır. Bunun yanı sıra, eserde kullanı-
lan zıtlıklar, bu etkiye katkı sağlar. Örneğin, eserin tamamına hâkim olan ölüm ve çaresizlik 
hissi, sert ve kararlı çizgilerle patlamaya hazır bir öfkeye, isyana dönüşür gibidir. Bu durum, 
kendi içinde bir zıtlığı barındırırken, izleyiciyi kavrar ve onda sarsıcı bir etki bırakır.

Sonuç

Sanat tarihinde özgün bir yere sahip olan Käthe Kollwitz, sanatını toplumsal bir duyarlılıkla 
işleyen ve ezilmiş, çaresiz insanları konu edinen bir sanatçıdır.  Hayatı boyunca ilkelerinden 
ödün vermeyen ve bu ilkelerini sanatına aktaran bir sanatçı olarak, sanatı bir mücadele 
aracı olarak görmüştür. Dışavurumun yanı sıra kendine has natüralist ve sembolist üslubuy-
la özellikle kadın ve çocuk temalarında ısrar etmiştir.

Alman dışavurum sanatçılarından farklı bir noktada duran Kollwitz, eserlerinde bir karşı du-
ruş sergilemektedir. Toplumsal bir duyarlılıkla sergilediği bu karşı duruş, seçtiği temalara 
yansımaktadır. Sanatçı, özellikle kadın konusunu ele alırken toplumdaki erkek egemenliği-
ne ve ataerkil düzene eleştiri getirmektedir. Bunun yanı sıra, sanatta kadın imgesinin kul-
lanılış biçimini eleştirmekte, cinsiyetçi tavırlara ve cinsiyet olgusuna mesafeli durmaktadır. 
Kollwitz’in oto portrelerinde olduğu gibi “ihtiyaç” eserindeki kadınlar, kadın görünümün-
den uzak, tamamen birey anlayışında betimlemesi, bu durumu iyi biçimde açıklamaktadır. 
Sanatçının eserlerinde kadınlarla sınırlı olmayan karşı duruş, diğer toplumsal konularda da 
görülmektedir.

Kollwitz eserlerinde dramatik etkiyi güçlü kılmak için, figürleri abartarak organik görün-
tüsünden uzaklaştırma gibi bilinçli bir tercihte bulunmaktadır. İlhamını Gerhart Haupt-
mann’ın “Dokumacılar” adlı tiyatro oyunundan aldığı “İhtiyaç” eserinde de anlamı aktarmak 
için, figürlerini abartma yolunu seçer ve bununla eserin ihtiyaç duyduğu sert atmosferi 
hâkim kılmaktadır. Fakat bu eserde abartıların dağınık olmadığını, aksine figürlerin uyumlu, 
hesaplı olduğunu ve bunun da kompozisyonun düzenlenişinde güçlü bir uyum sağladığını 
belirtmek gerekir. 
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“İhtiyaç” eserinde Kollwitz, basit bir propagandaya girmeden, anlamı aktarmada sanatsal 
elemanlardan yararlanmaktadır. Büyük bir ustalıkla işlendiği açık- koyu değerler ve çiz-
gilerin kullanış biçimi gibi sanatsal elemanlarla esere gerilimli bir atmosfer vermektedir. 
Bu gerilimli atmosfere katkı sunan bir diğer sanatsal eleman ise renktir. Tüm eserlerinde 
olduğu gibi “İhtiyaç” eserinde de siyah, beyaz ve griden ibaret olan monokrom renkler, 
sanatçının vermek istediği mesajın aracı olmaktadır. Kollwitz, bu renklerde ısrar ederek, 
hayatın karanlık yanlarını daha iyi anlatabilme arzusunu taşımaktadır.
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Öz: Fransız Devrimi ile birlikte Avrupa’da yayılan toplumsal değerler, modern sanatın 

şekillenmesinde rol oynar. Bu değerler, ütopyalardaki toplum tasarıları ile birlikte, avangard 

akımların tarihsel temellerini oluşturur. Avangardın yol göstericiliği ve öncülüğü ütopyalardan 

beslenir.

Avangard bir sanat hareketi olan Dada, toplumla etkili bir iletişime geçebilmek için manifestolar 

yayınlamıştır. Dada’nın ütopyası,  sanatçının yol gösterdiği bir toplum ile herkesin sanatçı 

olduğu bir toplum modeline ulaşmaktır. Devamında ise avangard, Sürrealizm ve Sitüasyonizm 

ile devam etmiştir, yeni tanım ve yöntemler kazanmıştır.

Avangardın ve ütopyalarının, sanata ve topluma etkisi büyüktür. Ancak bu ütopyaların 

amaçladığı düzene yakın bir değişim, ne sanat dünyasında ne de toplumda hissedilmektedir. 

Günümüz sanatında, avangard bir sanat akımı ya da eseri yaratılamamaktadır. 

Sanattaki yönelimlerden biri olan Pop-Art, avangardın etkisizleştirilmesi konusunda önemli bir 

noktadır. Bu yönüyle incelenmesi, avangardın yitirilişi ile ilgili örnekler sunar. Toplum yapısındaki 

ve sanattaki diğer değişimler de bunda etkindir. Avangardın ve ütopyanın yitiriliş sebepleri, 

değişen sanatsal yaklaşımlarda, politik ve toplumsal değişimlerde aranabilir.  

Anahtar Sözcükler: Avangard, Modern Sanat, Ütopya, Dada, Pop-Art, Sürrealizm, Sitüasyo-

nizm.
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Abstract: Values that spread in Europe with French Revolution play role in shaping of modern art. 

These values along with the community designs in utopias constitute the historical bases of avant-

garde movements. The guiding spirit and pioneering of avant-garde is fed on utopias.  

Dada, which is an avant-garde art movement, published manifestos in order to communicate effectively 

with society. The utopia of Dada is to achieve a model of society led by artists and in which everyone 

would be an artist. In the ongoing process, avangard continued with surrealism and situationism, has 

gained new definitions and methods.

The avant-garde art movements and utopias of these movements have a big influence on society and 

art. However, a close change to the order aimed by these utopias is not felt neither in the art world nor 

in the society. In today’s art, an avant-garde art movement or work cannot be created. 

Pop-Art, as one of the orientations in art, is an important point about neutralization of avant-garde. 

Approaching of  Pop-Art from this point provides examples about loss of avant-garde. Other changes 

which happened in structure of society and art are also effective on this loss. The reasons of loss of 

avant-garde and utopia can be sought in  perceptions of art that develop and change, some political 

developments and the changes in the structure of society.

Keywords: Avant-garde, Modern Art, Utopia, Dada, Pop-Art, Surrealism, Situationism.
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Giriş

20. yüzyıl modern sanat akımlarının teorik arka planlarını, batı toplumunda gerçekleşen 
felsefi ve bilimsel gelişmeler şekillendirir. Akılcı düşüncenin gelişimi ya da rasyonalizmin 
yön verdiği yeni dünya görüşü, köklü değişikliklere sebep olur. Rasyonalizmin gelişimi Rö-
nesans ve Reform hareketlerine kadar dayanır. Aydınlanma çağında akılcı temeller üzerine 
inşa edilen dünya görüşü, Fransız Devrimi’ni de tetikler. 18. yüzyıl sonlarında, Fransız Dev-
rimi döneminde eşitlik, özgürlük, adalet gibi kavramlar daha geniş çevrelere yayılmaya ve 
değer kazanmaya başlar. Ancak devrim sonrasında burjuvazi hakimiyetindeki yeni toplum 
yapısı ve sanat, bu egemen sınıfın beğeni ve değerlerine göre şekillenir. Sanatta ön plana 
çıkan neo-klasizm akımı, burjuva beğenisinin etkisine bir örnek olarak sunulabilir. 

19. yüzyılın devamında ise, özellikle Avrupa’da, toplum yapısında, siyasette ve sanatta bü-
yük değişimler gerçekleşir. Yüzyılın ilk yarısında şekillenen Romantizm akımı, rasyonalizme, 
neo-klasizme ve dönemin birçok değerine tepki olarak görülebilir. Bu yönüyle Romantizm 
akımı, Fransız Devrimi sonucunda kurulan, burjuvazi iktidarının ve onun beğenisinin karşı-
sında konumlandırılabilir. Akımın benimsediği değerler de devrim ile ortaya çıkan kavram-
lardan doğar. 

Romantizm Almanya, Fransa, İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede kendine özgü fark-
lılıklarıyla ortaya çıkmıştır. Edebiyat, felsefe ve müzik gibi birçok alanda etkin olmuştur. 
Romantizmi farklılıkları ve geniş etki alanının yanı sıra, genel hatlarıyla ele alacak olursak, 
burjuva toplum düzenine karşı gelişen isyanın itici güçlerinden biri olarak görebiliriz. 

Romantizmin sahip çıktığı değerler, Fransız Devrimi ile yayılan eşitlik, özgürlük ve adalet 
gibi kavramlar, Saint-Simon ve Charles Fourier gibi ütopyacı sosyalist düşünürlerin ütopik 
toplum modellerinde etkilerini hissettirmektedirler. Saint-Simon ve Charles Fourier, toplu-
ma, siyasal ideolojilerin teorik gelişimine ve diyalektik materyalizme1 etki ederler. “Avan-
gard” terimini sanat için ilk kez kullanan da Saint-Simon’dur.2

Saint-Simon’un toplum modelinde, üretime dayalı olan gündelik hayat ve ahlak yapısı, 
endüstriyel bir ilerleme yapılanmasına hizmet eder. Bu toplum modelinde sanatçının gö-
revi, Saint-Simon’un hayatı süresince geliştirdiği ütopyasındaki gereksinimlere göre, zaman 
içinde değişikliğe uğrar. Başlangıçta sanatçının görevi, yöneticiler ve üreticiler arasındaki 
uzlaşmanın sağlanması için toplumun teşvik edilmesidir. Bu konudaki fikirlerini L’Industrie 
(Endüstri) dergisinde yayınlamıştır. Sonraki çalışmalarında Saint-Simon, sınıf mücadelesini 
bir gereklilik olarak görür ve yönetici sınıfların tamamını aylaklıkla suçlar. “Saint-Simon 
için aylak (...) çalışmadan yiyendir: rahip, asker, toprağa alın terini katmayan mülk sahibi.” 
(Meriç, 2016, s. 63). Saint-Simon, gelişen bilim ile birlikte şekillenen sanayinin ve onun do-

1 Friedrich Engels, Fourier’nin, diyalektiği Hegel kadar ustaca kullandığı ifadesine yer verir ve bunu Fourier’den yap-
tığı şu alıntıyla örneklendirir, “uygarlıkta yoksulluk, bolluğun kendinden doğar” (Engels, 2012, s. 49). 
2 Avangart (Fransızca: avant-garde), askeri bir terim olan öncü birlik sözcüğünden gelir (Wikipedia, 2017). 
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ğurduğu sonuç olan sınıflaşmanın farkına varır. Çalışmalarını bunun üzerinden şekillendirir. 
Çözümlerini bunun etrafında sunar. Toplum modeli ile ilgili çalışmalarında, üretici sınıfın 
egemenliği üzerine yönelir. Bu konuda bir bilinç oluşturmak için hayal gücünün ilerici 
düşünceyi tetikleyeceği inancını benimser. Neil McWilliam’ın aktardığına göre, Saint-Simon 
ölümünden bir yıl önce, 1824 yılında, yayınladığı kitapta (Opinions Littéraires, Philosop-
hiques et Industrielles) kurmaca bir sanatçı diyaloğu ile sanatçının toplumdaki konumu ve 
görevini tanımlamıştır (2011, s. 77). “Size öncü [avant-garde] olmak sanatçılara düşüyor, 
çünkü sanat en dolaysız ve en hızlı güçtür.” (Saint-Simon’dan Aktaran N. McWilliam, 2011, 
s. 78).

Charles Fourier’nin ütopyası ise, Saint-Simon’un ölümünden yaklaşık 10 yıl sonra çıkar-
maya başladığı, “Le Phalanstére” dergisi ile gelişim gösterir. Fourierist düşünceye göre, 
toplumda bastırılmış olan duygular, bir mutsuzluk sebebidir ve insanın bir düzen içerisinde 
uzun süre yaşayabilmesine engel olur. “Fourier’ye göre, tutkulara vakıf olmak çalışmayı 
zevk haline dönüştürebilir, cinsel içgüdüleri özgürleştirebilir, yoksulluğu ortadan kaldırabi-
lir, kardeşçe ilişkileri güçlendirebilir, bireysel ve kolektif mutluluğu artırabilir.” (McWilliam, 
2011, s. 292). 

Fourieristler  kendilerine has bir estetik yaklaşım benimsemişlerdir ve sanatın amacını 
kendi ütopyaları doğrultusunda tanımlamışlardır. “Sanatın amacı [...] gerçek kaderimizi ta-
hayyül edip sevmemizi sağlamak ve bu arada bizleri hayatın sahte ve hastalıklı hallerinden 
uzaklaştırmaktır.” (Laverdant’tan Aktaran N. McWilliam, 2011, s. 297).

20. yüzyılda ise, gelecekte, dünyanın bilincinin temelini, sanatın oluşturacağı fikrinin et-
rafında, avangard sanat akımları şekillenir. Bu yönüyle modern sanatın avangard akımları 
ile toplum arasındaki bu siyasi bağlantıya, Fransız Devrimi sonrasında gelişen Romantizmin 
etkisi ile birlikte Saint-Simon’un ve Fourier’nin ütoyaları kaynak gösterilebilir.

Avangardın Ütopyaya Yönelimi

20. yüzyılın ilk yarısında, Fransız Devrimi’nden sonra türeyen ve yaşamın birçok alanına 
etki eden fikirlerin etkisi güçlü bir şekilde hissedilmesinin sebebi, Birinci Dünya Savaşı’nın 
zorlu koşullarının yanı sıra toplum yapısındaki ve sosyal hayattaki olumsuz değişimlerdir. 
Dönemin toplumsal yapısı ve arayışları ile bu arayışlara üretilen çözümlerden etkilenen 20. 
yüzyılın avangard sanat akımları, ütopyalara yönelirler. Ütopyalar, farklı bir düzen kurma 
düşüncesini ön plana çıkarırken, sanat bu düşünceyi işleyerek, dünyayı anlamlandırmaya 
ve dönüştürmeye çalışır. Sanatçı, hayat ile umut arasındaki zayıf bağları güçlendirme göre-
vini üstlenir. Toplumu şekillendiren ve önderlik eden bir estetik anlayışına yönelir. 

Evren Kavukçu “Ütopya ve Sanat” adlı makalesinde, Bauhaus sanatçılarının, Saint-Simon’un 
görüşlerinden etkilenerek, sanatın ve sanayinin kaynaştığı bir dünyada, toplumla organik 
bağlar kuran bir sanat icra ettiklerini ifade etmiştir (2015, s. 32). Almanya’da Bauhaus, Rus-
ya’da Konstrüktivizm ütopyaları işlemede daha rasyonel bir yaklaşım sergilerken, 1. Dün-
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ya Savaşı yıllarında Dada, ütopyalara karşı romantik bir yaklaşım sergiler. Saint-Simon’un 
ütopyasından Bauhaus ve Konstrüktivizm, Fourier’nin ütopyasından ise Dada, Sürrealizm ve 
Sitüasyonizm referanslar alır. Dada, Sürrealizm ve Sitüasyonizmde Fourier’nin ütopyasında 
da olduğu gibi, akılcılığın reddi ve hayal gücünün egemenliği etkindir.

Rasyonel Avangard ve Romantik Avangard

Bauhaus ve Konstrüktivizm’de Saint-Simon’un endüstri ve üretim adına, dünyanın ilerlemeci 
bir yapılandırmayla inşası yönündeki ütopyası etkindir. Sanatçı üreten, üretime teşvik eden, 
yaşamı endüstriyel ilerleme ile kaynaştıran uzlaşmacıdır. Bu rasyonel avangard akımlarda 
da Saint-Simon’un ütopyasında da inşa gereksinimine duyulan inanç vardır. “Onsekizinci 
asrın yaptığı iş: yıkmak. Bizim yolumuz çok daha başka. Yeni bir binanın temellerini atmak 
istiyoruz. Bugüne kadar toplumun ortak çıkarlarına dokunan olmamış.” (Saint Simon’dan 
Aktaran Meriç, 2016, s. 51). Toplum modernleşme sürecinde her türlü yıkımı görmüştür. 
Artık inşa zamanıdır. 

Ancak Bauhaus üretime ve tasarıma yönelmesinin sonucu olarak endüstri ile kaynaşır. 
Ali Artun’un aktardığına göre, W. L. Anderson, “tasarım modernizmi” olarak adlandırdığı 
Bauhaus hakkında; “özerkliği kitle beğenisine feda ettiler ve savaş sonrası dünyasını yeni-
den inşa eden sanayi ve yönetim seçkinleriyle ilişkiyi yeğlediler.” demiştir (Aktaran Artun, 
2015b, s. 56). Endüstriyel düzen ise Saint-Simon’un ütopyasındaki gibi üretenin yön verdiği 
bir mekanizma haline gelememiştir. Endüstride sömürü düzeni hâkimdir. Değerli olan; inşa 
için üretken olmak, yeni bir dünya şekillendiriyor olmak değil, emek kullanımı ile serma-
yeye katkı sağlıyor olmaktır. Sermaye küçük ve ayrıcalıklı bir sınıfın yararına hizmet etmek-
tedir. Kapitalist sistemde gelir eşitsizliği giderek artmaktadır. Böyle bir durumda rasyonel 
avangardın endüstriye sağladığı her türlü katkı, ütopyasından onu biraz daha uzaklaştırır.

Konstrüktivizm ise Sovyet Rusya’da, devlet tarafından desteklenen sanat anlayışının değiş-
tirilmesi ile etkisini kaybetmiştir. Rusya’da geleneksel sanat anlayışı ile sosyalist toplum 
modelinin konu olarak işlendiği, Sosyalist Gerçekçilik akımı önem kazanmıştır.

Rasyonel avangard, tasarıma yönelmesinin sonucu olarak zaman içerisinde dizayna da ye-
nik düşer. “Modernliği mantıksal ve estetik sınırlarına zorlayan bir tasarım kültürüne dö-
nüştüren bir sanatın özerkliğinden söz edilemez.” (Artun, 2015b, s. 56). Oysa endüstri ve 
toplum arasında doğrudan bağ kurması ve hayatı üretim yolu ile ilerlemeye yönlendirmesi 
gereken bir sanatın, bu ütopyasını gerçekleştirebilmek için geniş bir özgürlük alanına ih-
tiyacı vardır. Sanatı yaşamın tasarımı için işlevsel olarak örgütleme fikri, toplumla organik 
bağlar kurma amacına ulaşamaz. “ “Düzene sokma”, “düzen verme” güdüsü ve bu konuda 
tasarımın gücüne duyulan inanç, tasarımcı avangardı toplumsal mühendislik ideolojilerine 
ve totaliter rejimlere çeker.” (Artun, 2015b, s. 54).

Burjuvazinin hakimiyetinin karşısına, rasyonalizmin reddini de koyan romantik avangardın 
tarihsel dönüşümü ise daha farklı olmuştur. Romantik avangardlardan Dada ve Sürrea-
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lizmde, hayatla sanat arasındaki bağ, hayatın eylem olarak sanata dönüşmesi yönündedir. 
Dada’nın ütopyası akılcılığı reddi yönüyle Fourier’ye daha yakın görülse de “eylem olarak 
sanatsal hareket” konusunda, Saint-Simon’dan da izler görülmektedir. Neil McWilliam ki-
tabında, Saint-Simon’un eğitim ve eğlenceyi birleştirmek amacıyla “Devrimci Şenlik” adı 
altında bir etkinlik kurgusu olduğundan bahseder. Bunun bir “organik sosyalleşme modeli” 
olduğunu ve “seyirci/katılımcı ayrımını” ortadan kaldırdığını belirtmiştir (2011, s. 82-84).

Akılcılığın reddi yönüyle radikal olan romantik avangard, inşayı değil, var olanı yıkmayı be-
nimsemiştir. Dada manifestolarında, toplum yapısına getirilen eleştiriler ve sürrealistlerin 
eylem tanımlarında, gündelik yaşamın yapısını bozma, onun yerine sanatı koyma fikri et-
kindir. Gündelik yaşamın yapısını yıkmanın yanı sıra, onu yaratan ve varlığının devamlılığını 
sağlayan algıyı da köklü bir şekilde değiştirme amacı vardır. Buna örnek olarak sürrealistle-
rin şehri, hayatı ve benliği bilinç dışının önderliğinde keşfetme çalışmaları gösterilebilir. Bu 
keşfin ilk denemeleri ve fikir olarak izleri, Dada’nın son dönemlerinde denenen bir etkinlik 
planında da dikkat çekmektedir. Dada’dan sonra Sürrealizmin de etkin isimlerinden biri 
olan André Breton, Dada’nın dağılmasından kısa süre önce “Yapay Cehennemler” adında 
bir yazı kaleme almıştır. 1921 “Dada Sezonu” için düzenlenen performans kapsamında 
bir ziyaretler dizisi planlanmış ve etkinliğe katılanlar ile Paris’teki, Saint-Julien-le-Pauvre 
Kilisesi’nde toplanılmıştır. André Breton’un yazısındaki şu kısım Dada sanatçılarının, daha 
sonrasında da sürrealistlerin oluşturmayı hedefledikleri algı konusunda bilgi vermektedir. 

Başınızı çevirin sadece. Paris’in göbeğindesiniz. Hoş gelebilir size, tatlı bir bahar yağ-
murunun olduğu bir günde (hasat için birebir) Seine kıyısında gezintiye çıkmak, 19. 
yüzyıla güç vermiş genç romantiklerdekine benzer muzır bir gençliğin içimize işlemiş 
olduğunu görmek. İşte Gotik mimarinin meşhur pırlantası, gökyüzünün çaprazladı-
ğı gül pencereleri ve tıpkı sonsuzluğun çıldırtıcı gücünün pençesine düşmüş Dada 
havarileri gibi kıymetli metalden azizleriyle. Burada bizimle gayet iyisiniz: Ne kadar 
rahatlatıcı! Diğer yandan, borçlarınız var, otelde bir kadın sizi beklemekte, İngiltere’de 
grevdesiniz, Claridge’te çay ısmarladınız, dünyadasınız (2015b, s. 173).  

Romantik avangardın kent yaşamına ve yarattığı algıya karşı tutumu, süregelen yabancı-
laşma problemine bir tepkidir. Burjuvazi değerleri üzerine inşa edilen dünya kültüründe 
sömürü, insani değerler, bu değerlerin bir köşesine tutturulmuş birey ve onun duyguları 
arasındaki tutarsızlıklar belirgindir. 

Şehir bir atmosfer yaratır ve girilen her bir kamusal alanın farklı bir atmosfer yoğunluğu 
vardır. Bunun yanında kent yaşamının getirdiği sorunlar, kentlerin sunduğu kendi yetersiz 
çözümleri ve sorumluluklar kent insanının sırtında birer yüktür. Hangisinin daha gerçek ol-
duğunu seçmek ise tam bir muammadır. Bütün bunların yanında sanat da bir atmosfer ola-
rak izleyiciye, ziyaretçiye ya da katılımcıya hizmet etme vaadindedir. Bu atmosferler kent 
yaşamını çekilir kılması açısından önemlidir. Bu kültürü ve değerlerini reddeden avangard, 
kendi atmosferinden başlayarak bu kabuğu kırmaya çalışmıştır. 

Dada sanatçılarının kent yaşamını dönüştürmek için izledikleri metot tam da bu atmosfer 
sorununa dikkat çekmektedir. Kilisede düzenlenen etkinlik, sermaye ve sömürü kültürünü 
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reddeden bir sanat anlayışının, burjuvazinin bu kültürü ürettiği, uyguladığı ve pazarladığı 
fabrikalar olarak şehir ortamını algı ile dönüştürmeye çalışmasının ilk örneklerinden biri-
dir.  Şekillendiği ortam ve dönem içerisinde bu yöndeki söylemleri ve çalışmaları ile Dada; 
gelişimi, dağılışı, daha sonrasında yön verdiği akım ve fikirleri ile ilgi çekici ve incelemeye 
değerdir.

Savaşın ve Sermayenin Ortamında Dada 

Dada’nın ütopyası, siyasi ve felsefi temellendirmelerle üretilen manifestolar çevresinde 
şekillenmiştir. Bu ütopya, kabaca sanat dahil hayatın her alanında, burjuva değerlerinin ve 
burjuva  hakimiyetinin bir yansıması haline gelen akılcılığın reddi ve yıkımı yoluyla, sanatın 
hayata dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Yabancılaşmaya, insan aklının iflasına, sanat piya-
sasının dinamiklerine dikkat çeken Dada, savaş ortamında kendini var etmiş bir harekettir. 
Dönemine eleştirel yaklaşır ve ussal olanı dışlar.

Avrupa’da büyük bir karmaşaya neden olan, Amerikalı yazar Ernest Hemingway’in 
“Dünyada yaşanmış en büyük, en ölümcül, en kötü idare edilmiş toplu kıyım” olarak 
nitelendirdiği Birinci Dünya Savaşı’nı burjuva değerlerinin bir uzantısı, bir tür burjuva 
yolsuzluğu olarak gören Dadacılar’ın söylemleri de sanata yaklaşımları da bu muhalif 
tavrı yansıtır. Tzara’ya göre “bir zamanlar onur, ülke, ahlak, aile, sanat, din, özgürlük, 
kardeşlik gibi kavramlar, insanların gereksinimlerine karşılık verebilmekteydi. Ama 
artık bu tür kavramların içi boşalmış, değerlerden geriye anlamsız bir kurallar silsi-
lesi kalmıştır.” Marcel Janco da aynı durumu, “Kendi kültürümüze olan güvenimizi 
yitirmiştik” şeklinde açıklamaktadır. Dadacılar sanatı, bu tür tepkilerin dile geldiği bir 
özgürlük alanı olarak algılamışlardır (Antmen, 2016, s. 123).

Tzara’nın söylemindeki “aklın iflası”, Fransız Devrimi’nin ertesinde de benzer bir tablo çiz-
mişti.

Devrimi hazırlayan 18. yüzyıl Fransız filozofları, varolan her şeyin tek yargıcı olarak usa 
başvuruyorlardı. Ussal bir devlet, ussal bir toplum kurulmalıydı; ölümsüz usa karşı olan 
her şey, amansızca ortadan kaldırılmalıydı. (...) Ne var ki, Fransız Devrimi, bu us toplu-
munu ve bu us devletini gerçekleştirdiği zaman yeni kurumlar, daha önceki koşullara 
göre ne denli ussal olursa olsunlar, gene de büsbütün usa-uygun olarak görünmedi-
ler. Us devleti tam bir batkıya uğramış, Rousseau’nun Contrat Social’i (Toplum Sözleş-
mesi), gerçekleşmesini Terör Döneminde bulmuştu ve bu dönemden kurtulmak için, 
kendi öz siyasal yeteneğine inancını yitirmiş bulunan burjuvazi, önce Directoire’ın ko-
kuşmuşluğuna ve sonra da Napoléon despotizminin koruyuculuğuna sığınmıştı; vaat 
edilmiş bulunan sonsuz barış, sonu gelmez bir fetihler savaşı durumuna dönüşmüştü 
(Engels, 2012, s. 43-44).

Birinci Dünya Savaşı’nın ekonomik nedenlerinin temelleri, Fransız Devrimi ile birlikte ku-
rulan düzenden türer. Aynı şekilde, bir yandan sanayi, sınıflaşma ve sömürgecilik gelişim 
gösterirken, öte yandan bunların karşısında konumlanan değerler de Fransız Devrimi ve 
sonrasındaki süreçte filizlenir. İki dönemde de, değerlere yabancılaşma ve aklın iflasına 
yapılan vurgu göze çarpmaktadır. Aslında iki savaşın ve karmaşanın sebebi aşağı yukarı 
aynıdır. Sermaye ve sanayi üzerine kurulmuş olan toplum düzeni iyi idare edilememekte-
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dir. Sonuçta, akılcı vaatlerin sonuçsuz kaldığı ve düzenin çözüm üretmekten çok problem 
yarattığı ortadadır. Aklın iflasındaki bu tekrar, Dada’nın savaş karşıtlığına ve rasyonalizmin 
reddine olan bağlılığına sebep olarak görülebilir.

Birinci Dünya Savaşı’nda, bir kez daha insani değerlerin ve aklın iflas etmesinin ya da süre-
gelen ahlak kırılmasının sonucunda Dada, çağına sert eleştiriler getirir. Dada manifestoları, 
ütopyalardan ve dönemin durumundan, dolayısıyla siyasetten beslenir.

DADA – düşünceleri ava sürükleyen bir sözcük işte; her burjuva küçük bir oyun yaza-
rıdır, değişik konular bulur, kendi zekâ düzeyine uygun kişilere –sandalye üzerindeki 
kozalara– yer açmak yerine, dalavereyi –konuşan ve kendini tanımlayan hikâyeyi– 
pekiştirmek için, (uyguladığı psikanaliz yöntemine göre) nedenler ve amaçlar peşinde 
koşar.

Her seyirci bir dalaverecidir aynı zamanda – eğer bir sözcüğü açıklamak (öğrenmek!) 
peşindeyse. Duvarları yılansı karmaşıklıklarla dolu sığınağından, içgüdülerinin kışkırtıl-
masına göz yumar. Evlilik yaşamıyla ilgili mutsuzluklar da buradan doğar.

Açıklamak: Boş kafataslarının bulunduğu değirmenlerde kızılgöbeklerin eğlentisi.

(...)

Bütün insanlıkta ortak olan ruhsal temeli bulduğumuza mı inanıyoruz? İsa’nın deneyi-
mi ve kutsal kitap, geniş ve iyiliksever kanatlarının altında şunları gizlemektedir: Bok, 
hayvanlar, günler. Bu sonsuz, biçimsiz çeşitleme karmaşasına, insana düzen vermek 
nasıl istenebilir? “Komşunu sev” ilkesi, gerçekte ikiyüzlülüktür. “Kendini tanı”, bir ütop-
yadır, ama daha kabul edilebilir bir yanı da yok değildir bu sözün, çünkü kötülüğü ba-
rındırır. Acımak yok. İnsan kırımından sonra, bize kalan arıtılmış bir insanlık umududur 
(Tzara, 2015b, s. 118-119).

Manifestoların ütopik referanslarını ve siyasi temellerini, sanatın toplumu şekillendirme 
amacını göz önünde bulundurarak ele aldığımızda, aradaki bağlantıyı Ali Artun’un şu ifa-
desiyle kavrayabiliriz.

Komünist Manifesto, herkesin kendini “özgürce geliştireceği”, sınıfların ve iş bölümü-
nün -dolayısıyla bir sınıf mücadelesi olan siyasetin ve iş bölümüne maruz kalarak uz-
manlaşan sanatın- son bulacağı bir ütopya vaat ediyor. Bir anlamda herkesin siyasetçi 
ve sanatçı olacağı bir ütopya (2015b, s. 17).

Dada’nın manifesto kültürünün temeli ve bu temelden örgütlediği yöntemi, böyle bir vaat 
üzerine şekillenmiştir. Dada, savaş karşıtı yaklaşımı ile kendi döneminin karşısına, manifes-
toları etrafında şekillendirdiği ütopyasını koyar. 

Gerçi Tzara, Dada Manifestosunda diyalektiğe, her türlü sisteme, psikanalize olan karşıtlı-
ğını da belirtir. Dada yeri geldiğinde kendisine de karşıdır. Tzara, Dada’nın hiç bir anlamı 
olmadığını söyler ve sonra da Dada’nın farklı dillerdeki anlamlarını açıklar (2015b, s. 118).

Manifestoların dolaşıma sokulmasının sebebinin ise propaganda malzemesi olan ve perfor-
mans olarak değerlendirilen manifestoların, kabarelerde sınırlı bir kitleyle iletişime geçi-
yor olması sorununa çözüm olduğu açıklanmıştır. Tzara, manifestoları daha geniş kitlelere 
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ulaştırabilmek için onları basılan ve dağıtılabilen bir hale getirmiştir (Puchner, 2016).

Sanatın günümüzde tamamen kemikleşmiş sermaye odaklı durumunun, o dönemde de far-
kında olan sanatçılar, bir yandan da bununla mücadele içerisindeydiler. Dada’nın anti-sa-
nat yaklaşımını, Marcel Duchamp’ın “Çeşme” adlı eserine, ütopik temelden esere aktarılmış 
bir anlam olarak yaklaştığımızda, bunu daha iyi kavrayabiliriz.

Evren Kavukçu, makalesinde “Çeşme” için, Fütüristlerin sanatı yok etme ütopyasının, radi-
kal bir kırılma ile, Dada tarafından sonuçlandırıldığı ifadesini kullanmıştır (2015, s. 33). Bir 
başka açıklama ise eserin dönemi ile olan ilişkisini şu şekilde ele almıştır:

Duchamp 1913’de seri üretim nesnelerini (bir pisuar, bir şişe süzgüsü) imzalayıp sanat 
sergilerine gönderdiğinde, bireysel üretim kategorisi olumsuzlaşmıştır. Eserin birey-
selliğinin, varlığını o tekil sanatçıya borçlu olduğunu belgeleme amacı taşıyan imza, 
her türlü bireysel yaratıcılık iddialarını alaya almak üzere, rastgele seçilen bir seri 
üretim nesnesi üzerine atılır. Duchamp’ın provakasyonu, imzanın eserin niteliğinden 
daha önemli sayıldığı sanat piyasasının maskesini düşürmekle kalmaz, burjuva toplu-
munda sanatın, bireyi sanat eserinin üreticisi kabul eden ilkesini de radikal bir şekilde 
sorgular (Bürger, 2014, s. 107-108).

Sanat dünyasında, mülkiyet kavramına birçok açıdan bakılabilir ve mülkiyet kavramı bir 
çok aşamayla değerlendirilebilir. “Çeşme” adlı eserdeki görsele aktarılmış eleştiri, eserin, 
eser sahibinin şöhretinin gölgesinde anlamını yitirmesi durumu ile ilgilidir. “Çeşme”nin bu 
provokasyonu, kendi döneminin mülkiyet kavramına çarpıcı bir eleştiri getirir ve farkındalık 
kazandırma amacı güder. 

‘’Fountain’’ yani ‘’Çeşme’’, üzerine imza ve tarih atılmış, herhangi bir kullanım nesnesidir 
(Görsel 1). Ama eser olarak sunulduğu andan itibaren, hem bir nesne olarak kendi varlığını 
hem de bir sanat eseri olarak olası değerini dışlamaktadır.

Görsel 1. Marcel Duchamp, 1917. Çeşme / Fountain. Wikipedia, 
Erişim: 13.04.2017. goo.gl/TZrDPZ
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Bir olağanüstülük olarak yüceltilen “bireysel yaratıcılık” algısı, bu algının içine yerleştirilen 
tepeden inmeci yaklaşım, idealizmde temelleniyor olabilir. Oysa, çıkış olarak kendilerine 
materyalizmi ilke edinmiş olan burjuva değerlerinin arasında, bu kutsama oldukça sırıt-
maktadır.

“Çeşme” ile Duchamp, sanat piyasasının maskesini düşürüp, bütün bunlara dikkat çeker-
ken, onu çağının sonucu olarak değerlendirdiğimizde, çağının değişimiyle birlikte, deği-
şime ve dönüşüme de uğrar. Dönüşen bu fikirden Fluxus akımı türediği gibi, Pop-Art’a 
da malzeme çıkar. Öyle ki Pop-Art ile ilgili açıklamada; “gerek konu, gerekse malzeme 
anlamında gündelik hayatın kültürel verilerini kullanan bu sanatçıların “neo-Dadacı” olarak 
nitelendirilmesi” ifadesi yer alır (Antmen, 2016, s. 161).

Hazır Nesne Üzerinden Dada ve Pop-Art Kıyasları

Pop-Art 1960’larda, Amerika’da, soyut dışavurumculuğun etkin olduğu bir dönemin he-
men ertesinde ses getirmiştir. Aynı dönemde Avrupa sanatında, özellikle Fransa’da, eylem 
yönü ağır basan bir avangard hareket şekillenmektedir.3 Modern sanat akımları kapsa-
mında değerlendirildiğinde, Pop-Art eserlerinde malzeme seçiminin gündelik yaşam nes-
nelerine kayması, avangardın sanat geleneklerinde başlattığı kırılma yoluyla mümkün ol-
muştur. Pop-Art sanatçılarından Roy Lichtenstein de, Pop-Art’ın gündelik malzeme seçimi 
referanslarını ve “estetik duyarlılık” karşıtlığı olarak estetiği ele alış biçimlerini, kübizm 
ve dışavurumculuk gibi akımlarla kıyaslamalar yürüterek ilişkilendirmiştir (Lichtenstein’dan 
Aktaran Antmen, 2016, s. 168-169). Amerikan sanatının kendi gelişimi açısından değer-
lendirildiğinde ise,  gündelik hayatın ya da malzemenin esere yansıtılması, Amerikan sa-
natında 20. yüzyılın başlarına kadar dayanan bir sürecin parçasıdır. “Amerikan pop sanatı, 
yalnızca Dada’nın değil, Amerikan sanatında 1920’li yıllara uzanan yenilikçi arayışların bir 
mirasçısıdır.” (Antmen, 2016, s. 161).

Avangardın mücadelesi açısından Pop-Art’ın savunduğu dünya görüşü, yalnızca avangardın 
reddettiği bütün burjuva değerlerinin bir parçası olarak görülebilir. Ancak Pop-Art’ın mal-
zeme kullanımı yönüyle, modern sanatta avangardın bir mirasçısı olarak değerlendirilmesi, 
avangard için bir problem yaratır. Avangardın piyasaya, tüketim kültürüne ve sanat eserinin 
bir meta olarak pazarlanmasına karşı durmak maksadıyla kullandığı bir yöntem olarak hazır 
nesnenin, galerinin içine, satılabilir bir sanat nesnesi, zevk veren bir görsel öge olarak dahil 
edilmesi, bu yöntemi sıradanlaştırır. Anlamını ve amacını yitirmesine sebep olur. Sanatı, 
gündelik yaşam nesnesini kullanarak hayatla buluşturmaktan çok, gündelik yaşam nes-
nesini galerinin içine çekerek, bir diğer seyirlik nesne konumuna getirir. Bir örnek olarak 
Andy Warhol’un “Brillo Kutuları” adlı eserinde hazır nesnenin kullanımına olan gönderme, 
bir tekrar, dolaysız bir muziplik göstergesi olarak anlam bulur (Görsel 2). 

3 Bahsi geçen hareket Sitüasyonizmdir. Tarihsel akışa uygun olması için “Dadanın Dağılışından Sonra Avangard ve 
Ütopya” başlığı altında incelenmiştir.
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Görsel 2. Andy Warhol, 1964, Brillo Kutuları / Brillo Box.
MoMA. Erişim: 18.09.2017. goo.gl/dJ5m25

Pop-Art sanatçıları, farklı sınıflardan popüler tüketim nesnelerini bir arada kullanarak, bir 
tür birleştiricilik, eşitlemecilik mesajı verdikleri ve zaten tüketebilme yönüyle eşit olan bir 
kültürü yansıttıkları görüşündedirler. Herkesin tükettiği bu nesnelerin, imgeler olarak gün-
delik hayatı çevrelediği doğrudur. Ancak kent yaşamı bunlardan ibaret değildir. Bir tuval 
üzerinde veya bir kolajda, farklı sınıfları çağrıştıran nesneleri bir arada görmek, bir eşitlik 
algısı yaratmaz. Aynı kentte yaşayan, adaletsiz bir gelir dağılımının sonucu olarak sınıflara 
bölünmüş olan insanların, aynı sokakta yürümesinin bir eşitleme sağlamadığı gibi... Gerçi 
Pop-Art’ın böyle bir kaygısı yoktur. Var olan haliyle hayatın iyi olduğu görüşündedir. Bu da 
sanat çerçevesinde değerlendirdiğimizde, “avangardın savunduğu değerlerin gerekliliği” 
problemini doğurur. Gerekliliği, bir tür bakış açısı ve perspektif noktasına indirger. Sonuçta 
hayatı sadece az çok tüketebildiği için olumlanabilir olarak görmek de bir bakış açısıdır. 
Böyle bir algının şekillenmesi, avangardın mücadele kültürünü zedeler.

Bütün bu yönleriyle ele alındığında, Pop-Art ve Dada’nın savunduğu değerler birbirine zıt-
tır. Pop-Art kitle kültürünü destekler, ondan beslenir, dolayısıyla sermayenin bir parçasıdır 
ve bu durumla gurur duyar. Oysa Dada, bütün bunların tam tersi için mücadele etmiştir. 
Ancak tam da “hazır nesne”sinden vurulur. Hazır nesnenin Dada’daki içeriği ve anlamı, 
Pop-Art’ta boşaltılmıştır. Geriye sadece sanatçının imzası kalmıştır. 

Para kazanmak ve burjuva zevklerini okşamak için mi yapılır sanat? Para şıkırtılarının 
sesi duyuluyor kafiyelerde, şiş göbeklerin kavisi boyunca kayıyor ton değişimleri. Bü-
tün sanatçı toplulukları, değişik kuyruklu yıldızlara binerek vardılar en sonunda bu 
bankaya. Yastıklara serilme ve yiyip içme olanaklarına kapılar açık (Tzara, 2015b, s. 
119-120).
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Ütopyaların ve avangardın, onları işleyen sanatın karşısında durduğu piyasa da kendi sa-
natını üretir, dolaşıma sokar ve yayar. Sermayenin çıkarlarının gözetildiği sanat anlayışı, 
mücadele kültürünü köreltir ve yok eder. Ekonomik çıkarlar doğrultusunda üretilen sanat, 
endüstrinin estetiğine ve sermayenin ideolojisine bürünür. Toplumu, süregeleni, var olanı 
olumlamaya iter ve ondan zevk almaya teşvik eder. Bununla mücadele etmeyen sanat, 
farklı biçimlere bürünmeye devam edebiliyor olsa da sürekli kendi kopyasını üretir. Belki 
de Dada, sürekli kendini tekrar eden, iflas etmiş bir akla karşılık olarak, çözümünü akılcı 
olanı dışlamakta bulmuştu. Belki de iflas etmiş bu aklın tekrarları, sürekli ezberden türeyen 
bilindik sonuçlara çıktığı için, zaten bu akla gereksinim kalmadığının birer kanıtıydılar.

Pop-Art ve Dada, sanatın sermaye ile olan ilişkisi yönünden kıyaslanabilir. Sanatta hazır 
nesnenin kullanımı konusundaki bağlantıları ve iki akımın söylemleri arasındaki zıtlıklar, 
Pop-Art ve Dada’yı karşılaştırmalı olarak incelenebilir bir duruma sokmaktadırlar. Konuyu 
piyasanın bir parçasına dönüşmüş olan sanat üzerinde yoğunlaştırmaktadırlar. Avangardın 
önemli problemlerinden biri haline gelen ve aslında süregelen bir problem olan sanat ve 
sermaye ilişkisi ütopya ve ütopyanın aşıladığı umut üzerinde de etkindir. Henüz kendisini 
burjuva değerlerinden kurtarmayı başaramamış bir sanatın, toplum için umut vaat eden bir 
rol oynaması pek de mümkün gözükmemektedir. 

Dada’nın Dağılışından Sonra Avangard ve Ütopya

Dada ve Pop-Art kıyasının yanı sıra Dada’nın dağılmasından sonra, avangardın yeni yöne-
limleri ve dönüşümlerini süreç olarak ele almak gerekir. Bu süreçte 2. Dünya Savaşı ile bir-
likte sanatın merkezinin Avrupa’dan Amerika’ya kayması da önemli bir noktadır. Zaten Dada 
ve Pop-Art kıyası da bunun bir parçası olarak görülebilir. Sanat sermaye ilişkisi, avangardın 
problemleri, dolayısıyla umut ve ütopyanın hikâyesi ile ilgili sorunlar ve cevaplar, devam 
eden süreçte gelişim göstermeye devam etmişlerdir. Dada’nın dağılışında ve devamındaki 
süreçte, avangardın ve ütopyanın yitirilişinin bazı cevapları bulunabilir.

Dada’nın, “Çeşme” gibi sanat alanının dışına çıkmayan manipülasyonlarının yanı sıra, gös-
teri ve etkinliklerinin amacına yeterince ulaşamaması bir sorun olmuştur. Dada etkinlikle-
rinde amaç, seyirciyi uyuşukluğundan kurtarmak ve etkinliğin bir parçası haline getirmekti. 
Bir tür kaos yaratmaktı. Zamanında bu kaos yaratılmış ve izleyici etkinliğe bir şekilde dahil 
edilmiş olsa da temel amaç olan hayatın sanata dönüştürülmesi başarıya ulaşamamıştır. 
İzleyicinin enerjisi etkinlik içerisinde kalmıştır. Dada’nın son dönemlerinde ise, her şeye 
rağmen, elde edilebilmiş bir başarı olarak izleyiciyi harekete geçirme olgusunun dahi başa-
rılamadığı dönemler olmuştur. Bu dönem tam da Dada’nın izleyici enerjisini yönlendirmeyi 
ve kendini daha anlaşılır kılmayı hedeflediği dönemidir. Ancak “Dada Sezonu” açılışında 
sanatçılar etkilerini kaybettiklerinin farkına varırlar. “Dada’nın, sıkça atıfta bulunduğumuz 
bir düstur uyarınca, sonunun geldiğini düşünmeye başladık: “Başarıya ulaşmış ya da artık 
herhangi bir saldırıya uğramayan bir adam ölmüş demektir.” (Breton, 2015b, s. 173).

Dada’nın dağılışından sonra sırasıyla Sürrealizm ve Sitüasyonizmde, avangardın hayatı sa-
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nata dönüştürme ütopyası işlenmeye devam edilmiştir. Sürrealizmde ve manifestolarında 
sanatçılar, hayatı anlamak ve tanımlamak için, Sigmund Freud’un psikanaliz kuramı ile 
bilinç dışının şekillendirdiği yeni bir algı kurma fikri üzerine yönelmişlerdir. Sürrealizm 
üzerine yazılmış bir makalede de bu yaklaşımdan bahsedilmektedir: “Gerçeküstücülük ma-
nifestoları, belli bir edebi ya da sanatsal biçimi tanımlamaktan ziyade, düşünce ve eylem 
biçimlerinin, dünyayı görme ve yorumlama biçimlerinin üzerinde durdu.” (Aslan, 2015, 
s. 38). Sürrealist yapıtlarda sembolizm ve psikanaliz ile yoğurulmuş, yeni bir algı kültürü 
kurulduğu söylenebilir. 

Sürrealist manifestolar, Dada’da başarısızlığa uğrayan ütopyanın, yeniden şekillendirilmiş 
bir devamı olarak görülebilir. Bu manifestolarda hayatın ve değerlerin yanı sıra, edebiyat 
ve şiire de yöneltilen eleştirilerden yeni bir kültür inşa edilmeye çalışılmıştır. Sürrealistler, 
süregelen edebiyat eserlerindeki hikaye kurgularında, hayal gücünün eksikliğini eleştirmiş-
lerdir. “Her şeyin, lüzumsuzca, en ince ayrıntısına kadar gösterilmesi, benimle alay edildiği 
hissi uyandırır bende. Karakter hakkında, benim dolduracağım hiç bir boşluk bırakılmaz.” 
(Breton, 2015b, s. 184). André Breton, akılcılığın ürettiği gerçekliğin reddinin karşısına, 
Sürrealizmin gerçekliğini konumlandırmıştır. 1924 tarihli “Sürrealizm Manifestosu” gerçek-
lik algısına yöneltilen bir eleştiri ile başlar. 

Hayata, hayatın en kırılgan unsuruna- yani gerçek hayata- olan inanç o kadar kuvvet-
lidir ki, sonunda kaybolup gider. İnsan dediğimiz bu iflah olmaz hayalperest, yazgısın-
dan duyduğu hoşnutsuzluk gün be gün arttıkça, kullanmaya sevk edildiği nesnelere 
değer atfetmekte zorluk çeker (Breton, 2015b, s. 178-179).

Sürrealizmin ütopyası da Dada’da olduğu gibi, manifestolarla tanımlanan bir zemindedir. 
Eylemde ise kendini kente yüklenen anlam ve bu anlamı şekillendiren sokak algısı olarak 
gösterir. Kent ve atmosferini maniple etme, Dada’da anlamı ortadan kaldırma yolunu izler. 
Zihinde algılanan şekliyle, bu atmosferi yıkma yolu ile yürütülür. Bu manipülasyon, Sürrea-
lizmde ise biçimi ortadan kaldırma ya da işlevinden koparma ile tekinsizleştirerek, zihinde 
yeni bir anlam yaratma olarak kendini gösterir. Roger Cardinal’a göre sürrealistler, kenti 
“her şeyden önce bir bilinç nesnesi” olarak görmüşlerdir (2014). 

Takip eden yıllarda Sürrealizm, 2. Dünya Savaşı’nın ve Sovyet Rusya’da Stalin Dönemi ile 
birlikte değişen rejimin etkisiyle, manifestolarındaki söylemlerini çok daha politik bir ze-
mine kaydırır. Sanatın üzerindeki rejim baskıları ile birlikte kendini otoritenin karşısında, 
bağımsız ve özgür bir şekilde konumlandırma çabası içerisindedir.

Sürrealizmin kendine belirlediği konum ve kullandığı yöntem güçlü ve sağlam temellerden 
beslenir. Ancak ütopyasını hayata işlemek için sarf ettiği çaba sonuçlarını yeterince iyi ve-
rememiştir. Karşısında durduğu savaş başlamış, baskıcı rejimlerin altında ezilen avangard 
direnememiş ve merkezini New York’a taşımak zorunda kalmıştır. Her ne kadar Sürrealizm, 
çok geniş bir çevreye yayılması yönüyle, uluslararası bir başarı elde etse de, avangardın bu 
politik sorunların karşısında, küçük bir muhalif sanatçı grup konumuna düşmesi, ütopyası 
göz önünde bulundurulduğunda, alınmış büyük bir darbedir.
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Sürrealizm rasyonalizmin ve burjuva değerlerinin bir diğer iflası olan, 2. Dünya Savaşı dö-
neminde “yoz sanat” olarak etiketlenmiştir. Biçime yön veren içeriği ve ütopyası ise zaman 
içerisinde sanat piyasası tarafından boşaltılmıştır ve geriye kalan biçim piyasanın bir par-
çası olarak estetize olmuştur. 

50’lerin sonunda ise Sitüasyonizm ile birlikte eylemler avangardın hayata işlenmesi konu-
sunda önemli bir yer tutar. Sitüasyonistler bu eylemleri, kentlerde gerçekleştirilen durum 
yaratımları olarak tasarlamışlardır. Sürrealizmden sonra şekillenen süreçte gelişen akım-
ların ve hareketlerin, eyleme yöneliş sebebi hakkında Ruken Aslan makalesinde şunları 
belirtmiştir: “onların işi “imgenin değişen rolü” nedeniyle daha da zordu. Özellikle ideolojik 
olarak, “estetik” ve “sanat” kavramlarının gitgide çelişkili hale gelmesiyle Enternasyonal Si-
tüasyonist, düşüncelerini “sanatsal yapıtlardan” ziyade, eylemlerle ortaya koymaya çalıştı.” 
(2015, s. 46).

Sitüasyonistlerin eylemlerinde hayata işlemeye çalıştıkları ütopya, durum yaratımları ile 
kentin ve gündelik yaşamın köklü dönüşümü üzerine kurgulanmıştır. Bu durum yaratım-
larının yanı sıra, sitüasyonistlerin mimari kurguları ve bir kaç resim sergisi de ütopyaları-
nı ve hatta ütopyaya kazandırdıkları yeni anlamı kavrama konusunda yol göstericilerdir. 
1958’de Enternasyonal Sitüasyonist (Internationale Situationniste) dergisinde “Sitüasyonist 
Tanımlar” yayınlanmıştır. Bu tanımlardan sitüasyonistlerin “kültür tanımı”, kenti dönüştür-
me amaçları açısından önemli bir yer tutar. 

Belirli bir tarihsel anda gündelik hayatın örgütlenme olanaklarını yansıtan ve önce-
den biçimlendiren şey; bir topluluğun nesnel olarak ekonomi tarafından belirlenmiş 
hayata tepki verdiği estetik, duygu ve görenek bütünü. (Biz bu terimi sadece değer 
yaratma perspektifinden tanımlıyoruz, bu değerin öğretilmesi perspektifinden değil) 
(Debord, 2015b, s. 313).

Kültür, sitüasyonistler için “durum”ların yaratılması, hayatın tanımlanması ve dönüştürül-
mesi için kullanılan, birleştirici ama değişken bir etkendir. Sitüasyonistlerin fikirlerini haya-
ta geçirmek için böyle akışkan bir kültür tanımı geliştirmelerinin önemi, avangardın önceki 
başarısızlıklarından kaynaklanıyor olabilir. 

Dada’da kültüre karşı çıkılmış, yerine ise görünürde bir şey önerilmemiştir. Sürrealizmde bi-
linç dışının önderliğindeki hayal gücü, bir kültür inşası için önerilmiştir. Ancak bu kültürün 
gündelik hayata dönüştürülmesi için bir yöntem tanımı göze çarpmamaktadır. Sitüasyonist-
ler ise bir gündelik hayat modeli olarak kültürün amacını tanımlamış, ancak bu kültürün 
içeriğini tanımlamak yerine, kültürü bir yöntem olarak ele almayı uygun görmüşlerdir. 

Sitüasyonizmde amaç toplumdaki yabancılaşma ve sömürünün, toplumun kendisinin ve sü-
regelen kültürünün kökten reddidir. Kapitalizmin kültür tekeline saldırı olarak, kitle kültü-
rünü ve göstergelerini bağlamından kopartarak, ironi ve eleştiri ile onlara yeni görünümler 
kazandırma yolunu benimsemişlerdir. Anlamını kaybeden göstergeler olarak kitle kültürü 
verileri, sitüasyonist söylemlere hizmet eder duruma gelir. Yeniden düzenlenen kent ha-
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ritaları, afişler ve bazı sergiler bunlara örnek olarak sunulabilir. Kenti ve kentteki hayatları 
kontrol eden bir kitle kültürü yerine; oyun, boş zaman ve üretim zamanı olarak meslek 
ayrımını ortadan kaldıran bir model üzerine yoğunlaşmışlardır. Çünkü sitüasyoniste göre 
iş ve boş zaman ayrımı, üretim ve bir zorunluluk olarak tüketim döngüsüne hizmet eder 
ve yabancılaşmış, uyuşuk bireyler üretir. “Egemen ahlaka göre üretim cehennem olduğu 
için hakiki hayat da tüketim, yani malların kullanımı olacaktı.” (Canjuers, Debord, 2015b, 
s. 328). Bu ayrım ortadan kalktığında üretim ve tüketim de ortadan kalkacaktır. Üretim ve 
tüketim sömürüye hizmet edemeyecek ve tüketimin kendisi dahi yaratıcı bir etkinlik haline 
gelecektir. Sitüasyonizmin eylem yoluyla üretimi ve tüketimi dönüştürmesi hakkındaki bir 
görüşe göre: “sanatın temel şartlarından biri, bir seyirci tarafından görülmek ve üzerine 
düşünülmek üzere sunulmasıdır. Dar anlamıyla katılımcı sanat, geleneksel seyirci fikrini 
engeller ve izleyicisi olmayan, herkesin üretici olduğu yeni bir sanat anlayışı önerir.” (Bis-
hop, 2015).  

Sitüasyonizm üretim ve tüketime yaklaşımı ile, diğer romantik avangardlara kıyasla, daha 
kapsamlıdır. Bir endüstri modeline işaret etmesi yönüyle, Saint-Simon’un ütopyasını akla 
getirir. Saint-Simon’un ütopyası ile kıyaslanacak olursa; Cemil Meriç’in, Saint-Simon’un 
ütopyası hakkındaki şu yorumundan yararlanılabilir: “Ahlak kişinin kolektif faaliyetlere katı-
lışını yüceltecektir. Emek, bir çile değildir artık, bir beddua değildir, bir hazdır, bir yaratıştır, 
insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan bir yaratış.” (2016, s. 144). Saint-Simon bu 
bakış açısına göre birleştirici bir faktör olarak ahlakı ele alır. Sitüasyonistler ise süregelen 
ahlakın karşısında geliştirdikleri kültür tanımından yararlanarak, durum yaratımları üzerine 
yönelirler.

Kapitalist kent kültürünün oluşumları olan ve bu kültürün kendi döngüsünde önemli bir 
yere oturan, reklama ve kültürün her türlü imgesine “Détournement” olarak adlandırdıkları 
yöntem ile yaklaşmışlardır. Sitüasyonizm sanatçılarından Asger Jorn’un “Modifikasyonlar” 
serisi de bir détournement örneğidir. Anlamını bozma, değiştirme ve anlamından koparma 
olarak uyguladıkları bu yöntem ile imgelerin altında yatan sömürgeci ve tüketime yönlen-
dirici anlamı kazımak istemişlerdir. Guy Debord’un sistemleştirdiği, hakim olan kültüre kar-
şıtlık tavrı üzerine yapılan bir yoruma göre: “Debord’un iddialarının kaynağında 1960’larda 
doğmakta olan tüketim kültüründen ve baştan çıkarıcı imgeler selinden duyulan kaygı yat-
maktadır” denilmiştir (Bishop, 2015). Yeni bir imge üretimi yerine, var olanı dönüştürerek 
kullanmayı seçmeleri bu açıdan anlamlı görülebilir. Kültürün ürettiği eski imgelere, dönüş-
türme yöntemi ile yaklaşırlar. Sanat eserleri de buna dahildir. Asger Jorn “Modifikasyonlar” 
serisinde, eski eserlerin üzerine yeni figürler eklemiş ya da yeni anlamlar kazandırmıştır. 
Bu seri sitüasyonistlerin benimsediği anlamını bozma, saptırma yöntemine bir örnektir. 
Modernizm ile birlikte, resmin öldüğü, o halde eski resimlerin de modernize edilebileceği 
görüşüyle, resimler sitüasyonist bir şekilde dönüştürülmüştür (Jorn, 2011). Asger Jorn’un 
‘’Modifikasyonlar’’ serisindeki ‘’Uçan Hollandalı’’ adlı eserinde bu yöntemin kullanılış şekli 
görülebilir (Görsel 3).
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Görsel 3. Asger Jorn, 1956, Uçan Hollandalı / Le Hollandais Volant.
Petzel. Erişim:18.09.2017. goo.gl/JVCK7C

Sitüasyonistler düzenledikleri kent haritalarında, kentin yeniden keşfi için bir tür gezinme 
planı “Dérive” (dolanma) kuramı oluşturmuşlardır. Dérive, “farklı ortamlardan hızlı geçiş 
tekniği” olarak tanımlanmıştır (Debord, 2015b, s. 314). Bu kurama göre gezinti, kentin 
işlevini ekonomiye hizmet eden bir zeminden kurtarıp, yaratıcılığa, keşfe ve oyuna dönüş-
türecektir. Sürrealistler de benzer bir yöntemle gezintiler yapmışlardır. 

Sürrealist gezintide rastlantı önemli bir unsurdur. Sitüasyonistlere göre ise rastlantı, kentin 
kendi akışı ve yönlendirmeleri yönünden şüphelidir. Ancak onlar da kent yaşamının gezin-
me yöntemi üzerinde yarattığı alışkanlığa karşı, rastlantıya belli oranda önem vermişlerdir.

Bu gezintilerin amacı, kent yaşamının sermayeye hizmet eden yapısını kırmak ve kent ya-
şamını yaratıcı bir etkinliğe dönüştürmektir. Sitüasyonistlere göre kentleşme yapısı, kentin 
kullanım şeklini belirler. Bu nedenle kentin kullanımı için yeni bir yöntem geliştirmeyi, bir 
gereksinim olarak görmüşlerdir. “Günümüzde farklı ortam ve yerleşim birimleri tam olarak 
ayrılmayıp genişliği değişebilen ve seçik olmayan sınır alanlarıyla çevreleniyor. Dérive’in 
önereceği en genel değişiklik, bu sınır alanlarının gitgide küçültülmesi ve sonunda tama-
men ortadan kaldırılmasıdır.” (Debord, 2015b, s. 316).

Kent yaşamının dönüştürülmesine diğer bir örnek ise mekan tasarımlarıdır. “Yeni Babil” 
isimli Constant Nieuwenhuys projesinde “Modern kent ölmüştür; faydaya kurban gitmiştir.” 
demiştir (2015b, s. 309). Kent yaşamının ürettiği problemlere getirdiği çözümler ile, yeni 
bir yaşam biçimi tasarlamıştır. Yeni yaşam biçiminden yaratıcılık ve yeni bir kent kültürü 
oluşturmayı hedeflemiştir. Projeye göre artık ev dahi özel mülkiyet değil, bir deneyimdir.

Sitüasyonistler bütün bu planlamaların yanında, ütopya ve devrim kavramlarını da yeni bir 
yaklaşım ile tanımlama gereği görmüşlerdir. Bu yaklaşıma göre devrim ve ütopya deneysel 
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bir zeminde birlikte yürütülmelidir. Devrim, ütopyanın çalışabileceği ve toplum tasarımları 
deneyerek, yeni bir kültür inşa edebileceği bir ortam sunmalıdır. Sitüasyonistlere göre, 
devrimci hareketlerin sert sınırlarını terk edebilmeleri ve bir politik hareket olarak oportü-
nizme kayma tehlikelerinin önüne geçebilmeleri için ütopyaların deneyselliğine ihtiyaçları 
vardır. 

Deneysel bir kültür arayışındakiler devrimci hareket zafere ulaşmadan ütopyayı ger-
çekleştirmeyi umut edemezler; devrim ise kültürel avangardın gündelik hayatın eleş-
tirisi ve özgürce yeniden inşa edilmesi yönündeki çabalarını yeniden ele almaksızın 
sahici devrimci koşulları yerleştiremez (Canjuers, Debord, 2015b, s. 332).

Sitüasyonistler görüldüğü üzere, diğer avangardlara göre konuyu çok daha geniş bir pers-
pektiften ele almışlardır. Ancak zaman içerisinde, avangardın ürettiği her türlü direniş ola-
rak sanat, piyasaya eklemlendikçe, avangardın da alanı daralmıştır. Gelişmeye devam eden 
ve çok daha hızlı bir şekilde veri üreten sistemin karşısında, kendini her yönde tanımlama 
ihtiyacı duymuştur. Ancak Sitüasyonizmin geliştirdiği haliyle eylem olarak sanat, ritüelleşti-
rilerek içi boşaltılmış ve sanat olarak performansa dönüşmüş, galeri ortamına, sanat piya-
sasına gömülmüştür. Zaten sitüasyonist bir durum oluşumunu, işlevsel kılan, onun sokakta 
gerçekleşmesidir. Bir mekânın içerisine yerleştirildiğinde ve sanatsal performans olarak 
tanımlandığında, deneyimlenen ve biten bir atmosfer olmaktan başka bir işlevi olamaz.

Sonuç

Avangardın ütopyasını hayata işlemek için uyguladığı yöntemler ve keşifler; eylem, mani-
festo ve eser olarak üçe ayrılabilir. Avangardın eyleme yüklediği anlam, Sitüasyonizmdeki 
son kullanım şekliyle, her ne kadar güçlü bir imaj çizse de, sanatsal bir etkinlik olarak 
ritüelleşmiştir. 

Avangardın eser üzerinden yürüttüğü sanatsal kırılmalar, günümüze gelirken, yeni bir sa-
natsal yaratım çeşidi olarak dönüştürülmüştür. Eser ve eylem, avangardın amacına değil, 
sanat piyasasına hizmet eder duruma gelmiştir. Avangardda eserin işlevi, eylem ve mani-
festoya kıyasla daha hızlıdır. Bir bütün olarak algılanıyor olması ve var oluşu ile söylemini 
gerçek kılıyor olması yönüyle, avangardın yaşamda beklediği dönüşüme daha hızlı katkı 
sağlıyor olması gerekirdi. Ancak avangardın eser üzerinden geliştirdiği “provokasyon”, yeni 
bir eser yaratımı ya da bir eser sunum şekline dönüşmüştür. Dada ve Sürrealizmin eserleri, 
Asger Jorn’un Modifikasyonlar’ı galeriler himayesinde sanatın bir parçası olarak, hikâyesi 
olan sanat eserleridir. 

Manifestolarda tanımlanan yeni algılama biçimleri ise günümüz dünyasında uygulanabilir-
liği yönü ile çıkmazdadır. Bunu incelerken, günümüzde kent içerisinde sınırsız bir yayılım 
alanına sahip olan kitle ve tüketim kültürünü göz önünde bulundurmak gerekir. Avangar-
dın algı üzerinden yürüttüğü yıkma ve yapılandırmanın, bir yöntem olarak işletilememesi-
nin sebeplerinden biri şu şekilde açıklanabilir: “Kentlerimiz bize sindiremeyeceğimiz zen-
ginlikte bir gösterge çoğulluğu sunar. Bunun sonucu, çoğunu görmezden gelmek zorunda 
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kalmamızdır.” (Cardinal, 2014).  Bu göstergeler ile bireyin ilişkisi, bireyin duygusal algılayışı 
yönüyle, özneldir. Her birey, bu göstergeler içerisinden, ilgi alanları ve gereksenimleri doğ-
rultusunda seçimler yaparak göstergeleri algılar. Bu algılama yoluyla, kentin belirli bir şekli 
ve tanımı yürütülemez. Ortak bir algı yaratmak ya da tanımlamak çok zordur. Avangardın 
karşısında net bir şekilde tavır alabileceği belli bir kent algısı yoktur da denilebilir. Bu ne-
denle manifestolarda dile getirilen algılama tanımları ya da üretilebilecek olan benzerleri, 
günümüz kent yaşamında işlevsizdirler.

Avangarda olan gereksinimin, günümüz sanatında sorgulanır hale gelmesi nedeniyle ina-
nılırlığını kaybetmiş olması, avangardın yitirilişinin bir diğer sebebidir. Dada ve Pop-Art 
kıyasında, avangard tarafından yürütülen ütopyanın, yeni bir yaşam şekli olarak gereksinimi 
tartışılabilir bir konuma düşmüştü. Bugün bu durum bir akım kıyası değil, kapsamlı bir dö-
nem kıyasıdır. Matei Calinescu kitabında, avangardı başlangıcından itibaren “kültürel kriz” 
ile ilişkilendirerek almıştır (2017, s. 136). Avangardın günümüzdeki konumuna dair şunları 
aktarmıştır: 

Angelo Guglielmi, avangardın mücadele etmesi gereken rakibin -yani resmi kültürün- 
ortadan kalktığını, yerini modernliğin entelektüel görececiliğinin aldığını öne sürüyor. 
(...) bizimki gibi neredeyse sınırsız bir serbestlik zamanında avangardın savaşçı doğa-
sını vurgulamak tüketici bir şey halini alıyor (...). Özgün askeri metaforu genişletmek 
de, günümüz avangardının aslında dövüşecek bir düşmanı olmadığını belirtmek de, 
sadece onun geçerliliğini reddetmek değil, aynı zamanda onu alaya almak oluyor 
(Calinescu, 2017, s. 135).

Bu durumdan yola çıkarak da söylenebileceği gibi, avangard ve avangardın sahip çıktı-
ğı ütopya günümüzde değerini yitirmiştir. Daha doğrusu kendini yeniden tanımlayamama 
çıkmazına düşmüştür. Çünkü kendisini karşısında tanımlayabileceği bir karşıtın yoksunluğu 
illüzyonu ile karşı karşıyadır. Ütopya, kendini çağının değişkenlerine göre yeniden tanım-
lamaktan yoksun bir şekilde, var olmaktan başka bir şey yapamama durumuna mahkum 
edilmiştir. Avangardın yitirilişi, ütopyayı bu şekilde okunan bir konuma getirmiştir. Avan-
gardın yalnızca bir tür modernizm karşıtlığı olarak tanımlanır hale gelmesi ise, ütopyasının 
içini boşaltmaktadır. Bunun sonucu olarak da avangard sanat piyasasında erir ve ütopya ile 
bağları tekrar kurulamayan bir konumda algılanır.

Avangard her yönüyle sanat piyasasının içerisine çekilmiş ve yavaş yavaş sindirilmiştir. 
Sanat piyasası, avangardın gerekliliğinin karşısına, insanlık değerlerinin ve toplumsal prob-
lemlerin dile getirildiği sanat projelerini konumlandırır. Bireysel değerler, toplumsal de-
ğerler, ezilen bir kesime sahip çıkılması, kent yaşamı eleştirileri ve kimlik politikaları buna 
örnek olarak sunulabilir. Ancak bunlar toplumun sorumluluk olarak ilgilenmesi gereken 
konuların günah çıkarma ritüellerine dönüşür. Sanata konu olarak hizmet etme aşama-
sında kalırlar. Ütopyanın, mücadelenin ya da belli bir değere sahip çıkıyor olmanın, sanat 
sınırları içerisinden kendini çıkarıp, hayatla buluşmasının imkânı yoktur. Mücadelenin ve 
hayatı sanata dönüştürmenin, sanatsal sınırlar içerisinde mümkün olmamasının sebebi, 
sanatın bir atmosfer olarak süregelen yaşam sisteminin bir parçası olmaktan öteye gide-
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memesidir. Dile getirilen ve şekle bürünen her türlü gereksinim, duygu, deneyim ve eleştiri 
atmosfer olarak alımlayıcıya hizmet eder ve kaybolur. Peter Bürger kitabında bu durumu, 
Marx’ın din üzerinden yürüttüğü bir ideoloji eleştirisininden yola çıkarak kurulan bir açık-
lama ile ele almıştır.

Din yanılsamadır. İnsan yeryüzünde gerçekleşmiş olarak görmek istediğini cennete 
yansıtır. (...) Ama aynı zamanda din, bir hakikat uğrağı barındırır: “[Din], gerçek sefa-
letin ifadesidir” (çünkü insaniliğin cennette salt düşünsel şekilde gerçekleştirilmesi, 
toplumda gerçek insaniliğin eksik olduğunu gösterir). Ayrıca din, “gerçek sefalete 
karşı bir isyandır”. 

(...) 

1.Marx’ın din eleştirisi örneğini model alan bir ideoloji eleştirisi, geçmiş manevi olu-
şumu tahrip etmez, onun tarihsel hakikatini gün ışığına çıkarır.

2. Diğer bir nokta da, düşünsel içeriğin (edebi eserin) sadece toplumsal gerçekliğin 
imgesi, yani kopyalanması olmadığı, onun ürünü olarak kavrandığıdır. Düşünsel içerik, 
yetersizce deneyimlenmiş bir gerçekliğe cevap veren bir etkinliğin sonucudur. 

(...) 

Nasıl ki Marx dinde “olumlayıcı bir uğrak bulunduğunu gösteriyorsa (teselli olarak din, 
toplumu, değişime zorlayan güçlerin baskısından kurtarır), Marcuse de insani değer-
lere sadece kurmacada izin veren ve böylelikle onların gerçekleştirilmesini önleyen 
burjuva kültüründe aynı olumlayıcı uğrağı gösterir. Tıpkı Marx’ın dinde eleştirel bir 
uğrağın (“gerçek sefalete karşı isyan”ın) varlığını görmesi gibi, Marcuse de burjuva 
kültürünün büyük eserlerindeki insani iddiayı, adaletsiz bir topluma karşı isyan sayar. 

(...) 

Marcuse sanatın, sanatta niyet edilen hedefler açısından, pratikte etkisiz olduğunu 
belirtir ve bu etkisizlik ile burjuva toplumunda sanatın özerk statüsü arasındaki bağ-
lantının altını çizer (Bürger, 2014, s. 41-46).

Sanatta imge ve düşünce, bu yönüyle değerlendirildiğinde, din kavramı üzerinden yapılan 
çıkarımda olduğu gibi, bir tür isyan olarak ve döneminin ürünü olarak kavranabilir. Bu 
durumda da sanatta gösterilen mücadele çabası, hayattaki olumsuzluklara işaret etse de, 
“gerçek sefalet” ile olan  asıl mücadeleye ulaşamaz. Sanatta yaratılan atmosfer bir tür isyan 
olarak, sadece duygusal tatmin sağlar ve mücadele ya da isyan gereksiniminden doğan 
enerjiyi alımlama yolu ile boşaltır.

Avangard zamanında, bu konuda bir mücadele kültürü geliştirebildiği için günümüzün 
önemli bir eksiğidir. Avangardın tekrar canlandırılmasının, bir ihtimal olup olmadığı önemli 
bir sorudur. Bu nedenle avangardın aldığı yol ve etkileşim içerisine girdiği etmenlerin, 
avangardın ve ütopyanın yitiriliş sürecinin incelenmesi bir gereksinimdir. Avangardın bes-
lendiği ütopyalarla ilgili günümüz durumu ise şu açıklama ile aydınlatılabilir:

Evrensellik, kamusallık, toplumsallık, sekülerlik, gerçekçilik, ussallık, özgürlük gibi mo-
dernliği tanımlayan daha birçok temel kavram ve deneyim, hatta bizatihi “beşer”(ho-
mo), hakikatini yitirir. Tıpkı modern estetiğin “güzellik” kavramı ve duyusu gibi... Hatta 
bütün bu kavramlara hakikatini kazandıran “tarih” bulanıklaşır. Jacques Ranciére, “yir-
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mi yıldır, entelektüel hayata egemen olan kanaat çerçevesinde, ‘”toplumsal” her türlü 
açıklamanın durmaksızın reddedildiğini” söyler. Çünkü bu tür toplumsal açıklamaların, 
“totalitarizmin dehşetinden sorumlu tutulan, insanlığın kurtuluşuna ilişkin ütopyalarla 
yıkıcı bir iş birliği içinde” olduğu farz edilir. Ütopyanın lanetlenmesi, insanlığı baştan 
beri meşgul eden ve tarihin dinamiği sayılan daha ahenkli bir gelecek arzusunun, dü-
şüncesinin terki demektir. Ömrünü ütopyaya adayan Ernst Bloch’un tabiriyle “Umut İl-
kesi”nin parçalanmasıdır. Sonuçta zamansallık şimdiye indirgenir. Geriye kalan, “meş-
ruluğunun, gerçekliğinin, haklılığının tekelini mevcut olandan alan, mevcut olanın 
şiddetidir.” (Artun, 2015a, s. 42-43).

Günümüzün tüketim kültürü, onu oluşturan dinamikler, toplum yapısı ve yönelimleri göz 
önüne alındığında ütopyanın dışlanması, dolayısıyla avangardın yaratılamamasının neden-
lerine bu şekilde değinilmiştir. Başka bir dünyanın tasarısı, bunun bir gelecek olabileceği 
inancı, diğer bir deyişle değişime inanmak ve değişim için çabalamak olarak “umut” hayat-
tan kopartılmıştır. İnsanın yönlendirildiği veriler, tüketmeye teşvik edildiği her türden ürün, 
insanı, kendini tekrar eden ve çıkışı olmayan sahte bir gerçekliğin içine hapseder. Bütün 
bu sebeplerle birlikte, yaratıcılık tıkanmasının ve umuda olan inancımızın parçalanmasının 
aşılamaması durumu, avangardın yaratımının önünde bir engeldir.
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Öz: Bu yazı sanat eserinin kendisine odaklanmak üzerinden ortaklıkları bulunan Martin 

Heidegger ve Walter Benjamin’i birlikte okuyarak, sanatta olan bitenin tartışılma düzlemine 

ilişkin bir yoklama sunar. Heidegger, hakikatin sanat eserinde gerçekleştiğini belirtir. Ama bir 

yandan da sanatın artık hakikatin taşıyıcısı olmaktan uzaklaştığına ilişkin tartışmaları anımsatır. 

Benjamin günümüzde sanatın yaşadığı bu değişimi, sanat yapıtının teknik aracılığıyla yeniden-

üretimi temelinde açıklar. Sanat yapıtının teknik aracılığıyla yeniden-üretilebildiği çağda, özel 

atmosferinin/aylasının (aura) çöktüğünü söyler. Bu durumun kitleselleşmeyle bağlantılı olduğunu 

ve günümüz sanatının gelişme eğiliminde sanat yapıtının kitle isteminin, kitlenin ise gerçeklik 

isteminin olduğunu belirtir. Modern çağda sanat yapıtının, sanatçının ve deneyimleyenin payına 

düşenler, sanatın artık hakikatin taşıyıcısı olmaktan uzaklaşışının görünümüdür. Bu yazıda, 

Heidegger’in hakikatin sanat eserinde gerçekleşmesine ilişkin düşünceleri ile Benjamin’in 

günümüz sanatının gelişme eğiliminde, sanatın artık doğru olarak açıklığa yönelmesine ilişkin 

değerlendirmeleri kapsamında sanatın doğası, sanatı yaratma ve deneyimleme anı ele alınır. 

Sanat eserinin hakikatin açıklığından varolanın açıklığına savruluşunda, nesneselliğinin canlı 

tuttuğu anıya ilişkin son söz ise, yaşantıya bırakılır.

Anahtar Sözcükler: Heidegger, Benjamin, Sanat, Hakikat, Teknik, Anı.
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Abstract: This article provides an examination related to the discussing ground for what is the events 

taking place in the art, by joint-reading Martin Heidegger and Walter Benjamin, who share te idea 

of “focusing on the artwork itself”. Heidegger states that the aletheia is being realized within the 

artwork. But on the other hand, he reminds discussions regarding to that the art, itself, is moving away 

from being the carrier of the aletheia. Benjamin describes this change in art today, in the basis of 

reproduction of the artwork through the technique. In the age in which the artwork is being reproducted 

through technique, he says the aura is collapsed. He states that this phenomenon is associated with the 

massification and that within the trend of development of the art, the artwork demands the mass, and 

the mass demands the reality. In modern age, the shares of the artwork, the artist and the experiencer, 

are the appearances regarding the phenomenon that the art is moving away from being the carrier of 

the aletheia anymore. In this article the nature of art, and art creation and art experiencing moments 

are discussed within the contexts of Heidegger’s thoughts regarding to that the aletheia is being 

realized in the artwork and Benjamin’s assessments regarding to that modern art, in its growth trend, 

is turning towards clarity as the veritas. And the final word that is regarded to the memory in which 

objectivism being kept alive while the artwork is being hurled from the clarity of the aletheia towards 

the clarity of the existent, is given to the experience. 

Keywords: Heidegger, Benjamin, Art, Aletheia, Technique, Memory.
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Olan ve biten; bu iki sözcük, sanat eserinin hakikatin açıklığından varolanın açıklığına, haki-
katten doğruluğa savruluş öyküsünün en kısa özetidir. Bu savruluş öyküsünü, sanat eserinin 
kendisine odaklanmak üzerinden ortaklıkları bulunan iki düşünürü, Martin Heidegger ve 
Walter Benjamin’i birlikte okuyarak ele alacağız.  Bu iki düşünür de sanayileşmenin, kent-
leşmenin, kitleselleşmenin Avrupa’yı sarstığı iki dünya savaşı arası bunalım dönemini yaşar. 
Benjamin Aydınlanmayla egemen olan araçsal akla, modernlik içindeki faşizme odaklanan 
Frankfurt Okulu ile anılsa da mistik yaklaşımıyla okul geleneğinden ayrışır. Büyüsel kurgu-
lamalarla nesneler ve imgeler dünyası üzerine düşünen Benjamin, tekniğin özgürleştirici-
liğine inanır. Heidegger ise varlığın anlamı üzerine düşünmenin terk edilmesini, modern 
kimsenin varlığın anlamını unutmasını, modern bilimi ve bunun sonucu olarak egemen 
olan tekniği eleştirir. Gerçeklikle değil hakikatle özdeşleştirdiği sanatın, Dasein’ın (yalnuk, 
beşer) varoluşuna ilgi göstererek unutuştan sıyrılmasında kurtarıcı güç olduğuna inanır.

Bu yazıda, Heidegger’in hakikatin sanat eserinde gerçekleşmesine ilişkin düşünceleri ile 
Benjamin’in günümüz sanatının gelişme eğiliminde, sanatın artık doğru olarak açıklığa yö-
nelmesine ilişkin değerlendirmelerini birlikte okuyacağız. Bunu yaparken olan biteni sav-
ruluş olarak nitelememizin nedeni ise; değerlendirme uğraşımızın bir olanağı kapamaması 
adınadır. Bununla birlikte, yazımızın gündemi bir olanağı soruşturmak ya da çok genişçe 
bir tartışma izleği olan sanatın ölümü izleğini katetmek değildir. Yazımızın amacı, modern 
çağda sanatta olan bitenin tartışılma düzlemine ilişkin, temel kaynakların akışında betim-
lemelerle bir yoklama sunmaktır. Yani karşılaştırmanın, konumlandırmanın berisinde bir 
değerlendirme yapmaktır.

Sanat eserinin hakikate ulaşma olanağı sunuşu, büyük sanat tartışmaları eşliğinde, Heide-
gger’den önce de tartışılagelen bir konudur. Heidegger ise öznellikten bağımsız olarak, 
eserden davranımla bir değerlendirme yapar ve bunu da eserin biçimini oluşturan ‘kendini 
öz açısından gizleyen yeryüzü’ ve ‘varolanda açılan dünya’ kavramlarıyla yapar. Dünya ve 
yeryüzü arasındaki kavgayla hakikat açılır (Heidegger, 20071, s. 36-48). Sonra Heidegger 
modern dünyada varolanın, sayımla denetim altına alınabilen saydam şey durumuna geti-
rilişinden söz eder (2007, s. 66-67). Sanatın kültürün artık alışılmış bir görünümü olması-
nın, varlığıyla birlikte büyük sanatın insanlardan ayrılışının Hegel’in de sorgulayadurduğu 
bir konu olduğunu ve karara varılamadığını anarak da çalışmasını sonlandırır (Heidegger, 
2007, s. 70). Bu son, modern çağda sanatta olan biteni tartışmaya çağırır gibidir.

Biz bu çağrıyı, Benjamin’in sanatın olgu bağlamına ilişkin değerlendirmelerinin yankısıy-
la karşılayacağız. Bu yankıyla karşılamamızın nedeni, Benjamin’in teknik aracılığıyla yeni-
den-üretilebildiği çağda sanat yapıtının2 uzamı, zamanı, nesneyi, aracı, duyusal algılamayı 
değiştirmesine-dönüştürmesine ilişkin değerlendirmelerinin, ‘sarsıcı, yerinden edici, yıkıcı’ 

1 İlk basım yılı 1950’dir.
2 Heidegger’in metninin çevirisinde ‘sanat eseri’, Benjamin’in metninin çevirisinde ise ‘sanat yapıtı’ sözcüğü kullanıl-
mıştır. Bu ayrımın, yazımızın akışına katkı sunacağı öngörülmüş ve çevirilere sadık kalınmıştır.
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sanatın kapılarını da tutması, üstelik Benjamin’in bu kuşatıcılığın ve kaçışsızlığın ufkunda 
bir demokratikleşme, özgürleşme görebilmesidir.

Bu bağlamda yazımıza yön verecek birlikte okuma deneyimi, eğitbilimsel ağırlıklı bir yakla-
şımla, iki düşünüre ilişkin karşılaştırmalı bir döküm sunma anlamına gelmemektedir. Yazımı-
zın amacı modern çağda sanatta olan bitenin tartışılma düzlemine ilişkin karşılaştırmanın, 
konumlandırmanın berisinde bir yoklama sunmak olduğundan, bu deneyimin betimleyici 
ve sanat eserinin bünyesinde tartışma açıcı içerikte olması gerekmektedir. Karşılaştırma-
nın, konumlandırmanın berisinde bir yoklamayla temel kaynakları birlikte okumanın, sanat 
eserinin bağrında yani yaşam kaynağı olan ortamında olan bitene ilişkin olarak bize çizece-
ği yönlerin akışında kalınacaktır. Bu akışta betimlemelerle ilerleyecek yazımız, koyulduğu 
yolda belli bir ereğe ulaşmayı değil, adımlamayı önemsemektedir.

Hakikatin Açıklığından Varolanın Açıklığına Savruluş:

Sanat eserinin kökenine, sanatın özüne ilişkin sorgulama yürüten Heidegger, sanatın özü-
nün kuşkulanılmadan bulunabileceği gerçek eseri arar, eserin ne ve nasıl olduğunu yine 
esere sorarak (2007, s. 8-9). ‘Salt nesne’, ‘üretim olarak nesne/amacı iş görme olan nesne’ 
ve ‘eser’ ayrımı üzerinden bir sorgulama düzeni kurar. Eserde bizi başka ile karşılaştıranın, 
eserdeki nesnesellik olduğunu belirterek, nesnel olan-olmayan ayrımını sorgulamakla baş-
lar. 

Nesnenin nesneselliği, ne olduğu konusundaki sorulara ilişkin yanıtlarda, bunların doğru 
ve kanıtlanabilir olduklarından kuşku duyulmadığının görüldüğünü ve bunun, onların haki-
katinden kuşkulanmak için yeterli olduğunu belirterek sorgulamasını sürdürür (Heidegger, 
2007, s. 10-13). Batı düşüncesine egemen olan, iyice kanıksanmış bulunan ve günlük 
dilde şimdi bile kullanılan yorumlardan üçüne; 1) özelliklerin taşıyıcısı cevher/töz 2) duyu 
zenginliğinin birliği 3) biçimlenmiş malzeme yorumlarına ilişkin şu değerlendirmeleri ya-
par:  Özelliklerin taşıyıcısı töz olarak nesne; nesnenin çekirdeğinin olması, özelliklerin bunu 
tamamlaması ve varolmanın gerçekleşmesi olarak nesnenin nesneliğinin belirlenmesidir. 
Duyu zenginliğinin birliği olarak nesne ise; nesneye ilişkin düşünce ve bildirimler konu-
sunda ortaya çıkacak olanları yok ederek nesneyle aracısız karşılaşmadır. Nesneye özgür 
alan sunma amacıyla nesnenin nesneselliğinin duygularca, duyusallığın duyularında alım-
lanabilir olan olarak belirlenmesidir. Ancak her iki yorumda da nesne, kendi içinde kalışta 
bırakılmamıştır. Biçimlenmiş malzeme olarak nesne yorumu böylece devreye girer. Buna 
göre nesne, malzeme ve biçimin oluşturduğu bireşimdir (Heidegger, 2007, s. 15-17).

Sonrasında Heidegger bir iç içe geçişten söz ederek şu değerlendirmeyi yapar:

Nesneselliğin belirlenen üç tarzı, nesneyi özelliklerin taşıyıcısı, duyu zenginliğinin bir-
liği ve biçimlenmiş malzeme diye görür. Varolanın hakikatine ilişkin tarihsel süreçte 
söz konusu bu üç yorum birbirinin içine girerek günümüze kadar devam etmiştir. İç 
içe geçişte, yapılarındaki genişlik o denli güçlenmiş ki, bunlardan nesne, araç ve eser 
diye söz edilir olmuştur. Buradan bir düşünce tarzı doğdu (2007, s. 21).



191SANAT YAZILARI 38
YEŞİM ÖZDEN ÖZDEMİR 

Bütün varolanlara ilişkin bu düşünce tavrının sınırsızca genişlemesi, varolanın bütün dolay-
sız deneyimlerine uzanması, düşünceyi varolanın varlığına bağladı. “Baskın nesne kavram-
larının hem nesnenin nesnelliğine, hem aracın araçsallığına, hem de eserin eser oluşuna 
giden yolu kapaması durumu ortaya çıktı.” (Heidegger, 2007, s. 21). Heidegger’e göre 
yapmamız gereken, varolana dönmektir. Varolanın varlığını düşünmek; eserin esersel, ara-
cın araçsal, nesnenin nesnesel yönünün yakınlaşmasına yönelik bakışımızın ilk açılımıdır 
(2007, s. 22 -29).

Salt nesne ile eser arasında kendine özgü bir konuma sahip olan araç, bütün varolanları 
kavramak konusunda elverişli görünür: Malzeme ve biçim dokusunun bağımlı olduğu varo-
lan, bir becerinin ürünüdür. Ürün, bir şey için araç olarak üretilmiştir, işlevsellik niteliğinde 
bize nazar eder, hazır bulunur/varbulunur, varolan olur. Aracın kimse emeğinin ürünü olu-
şu, sanat eseriyle yakınlığını oluşturur (Heidegger, 2007, s. 19-20). Ancak işlev sürecinde 
aracın araçsallığıyla karşılaşmayız. İşlev sürecinde aracı ne denli az düşünürsek, hisseder-
sek, araç o denli gerçek olur, gerçekten işlevini yerine getirir, iyi ve uygun olur. Bu süreçte 
alışıldık duruma gelen aracın araç varlığı azalır, salt nesneye dönüşür (Heidegger, 2007, 
s. 23-25). Gelgelelim ki bir varolan, yalnızca sanat eserinde varlığın ışığına durur, hakikat 
sanat eserindedir (Heidegger, 2007, s. 26). Yani aracın araçsallığı da nesnenin nesneselliği 
de eserdedir.

Heidegger, “eserin eserselliğinin bilgisinden nesnenin nesneselliği sorusu doğru konuma 
getirilebilir.” der. Bunun için de bakışımızı eserin yeryüzünün olmasına yöneltmeliyiz. Hiç-
bir şeye zorlanılmamış, taşıyıcı ve öz bakımdan kendini kapayan olarak doğa yani yeryüzü 
nesneleri, eserde açıklık olarak kendini ortaya koyar. Bu ortaya koyuş bir dünya açar. Dün-
ya ile yeryüzü arasındaki kavga ile hakikat gerçekleşir. Bu kavga, bütündeki açılmış varolan, 
eserin biçiminde saptanmıştır ve onun gölgesinde açığa çıkar. Sanat, doğada yani yeryüzü 
nesnelerinde gizlidir (Heidegger, 2007, s. 60-61).

Yalnız artık sanatın, hakikatin taşıyıcısı olmaktan uzaklaştığı bir durumdan söz edilir. Benja-
min günümüzde sanatın yaşadığı bu değişimi, sanat yapıtının teknik aracılığıyla yeniden-ü-
retilmesi olgusu temelinde açıklar. Benjamin’in sanat yapıtının biricikliğinin ve kült/tapıt 
değerinin yitişi olarak değerlendirip ufukta demokratikleşme, özgürleşme görüp coşkuyla 
karşıladığı bu durum, tekniğin sanatı ele geçirmesi olarak da değerlendirilebilir. Sanatın 
‘bünyesinde’ yaşadığı bu değişimle, ‘doğru’ olarak açıklık; gizin, hakikatin gerçekleşmesinin 
yerini alır. Hakikatin açıklığından varolanın açıklığına yani belirli ve değişen oranda açıklı-
ğa, hakikatten doğruluğa bir savruluş yaşanır.

Benjamin’in de belirttiği üzere, sanat yapıtının teknik aracılığıyla çoğaltılması ilk olarak gü-
nümüzde gerçekleşen birşey değildir, öncesi de vardır. Yalnız günümüzde olan çoğaltım-
da, yeniden-üretimde; geçmişi de içine alan köklü bir değişim yaratma durumu sözkonusu-
dur. Artık teknik aracılığıyla yeniden-üretim, kitlesel yayılım için dışardan eklenen bir koşul 
niteliğinde değildir, yapıtın üretimine içkindir (Benjamin, 20023, s. 53-80). Benjamin’in, 

3 Yazım yılı 1935-1936’dır.
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gerçek bir devrim niteliğindeki ilk yeniden-üretim aracı dediği fotoğrafı örnek göstererek, 
“bir fotoğrafın negatifinden çok sayıda baskı yapılabilmektedir; hangisinin özgün baskı ol-
duğu sorusu bir anlam taşımamaktadır” açıklaması, bu durumu anlatır (2002, s. 58-59).

Teknik aracılığıyla yeniden-üretimin sanat yapıtının üretimine içkin olduğu çağda, köklü 
değişim yaratan şey, özel atmosferin/aylanın yitimidir. Benjamin bu durumu şöyle belirtir;

En etkin düzeydeki yeniden-üretimde bile eksik olan bir yan vardır: sanat yapıtının 
şimdi ve burada’lığı -başka deyişle, bulunduğu yerde biriciklik niteliğini taşıyan varlığı. 
Sanat yapıtının yaratıldığı andan başlayarak egemenliği altına girdiği tarihi yönlendi-
ren öğe, biriciklik niteliğini taşıyan bu varlıktan başka bir şey değildir (2002, s. 53).

“Özgün yapıtın şimdi ve burada’lığı, o yapıtın hakikiliği kavramını oluşturur.” (Benjamin, 
2002, s. 54). Yeniden-üretim ise aygıta bağımlıdır ve her yerdedir. Sanat yapıtının hakikiliği 
bu durumdan yara alır (Benjamin, 2002, s. 54-55).

Benjamin sinemayı, gerçek bir devrim niteliğindeki ilk yeniden-üretim aracı dediği fotoğ-
rafın da ilerisinde görür. Sinemanın devrimci işlevlerinden söz ederken fotoğrafın daha 
önce çoğu kez birbirinden ayrı düşmüş iki niteliğini; sanatsal kullanımını ve bilimsel değer-
lendirilişini özdeş olarak algılanabilir kılma durumuna işaret eder (Benjamin, 2002, s. 72). 
Yani sanatın bağrı, hesaplı kitaplı varolanlar dünyasına açılır. Oysa Heidegger, varolanla 
uyuşmanın öteden beri hakikatin özü olarak geçerli olduğunu ancak eserde bulunmuş tek 
tek varolanların aktarımının değil, nesnelerin genel özlerinin aktarımının sözkonusu oldu-
ğunu belirtmişti (2007, s. 27). Bu durumda, olan biteni anlamak için eserin nesnesellik ve 
yaratılmışlık ilişkisine bakmak gerekir.

Heidegger sanatın nesneselliğini sağlayanın yeryüzü olduğunu, sanat eserinin yapıldığı şe-
yin işlenmeyi bekleyen salt malzeme olduğunu belirterek şöyle der: “Mimaride taş ve ağaç, 
resimde renk, dil eserinde sözcükler, müzikte ses. Nesnesellik sanat eserinin içine öyle 
işlemiş ki, sanki tersini söylememiz gerekiyor: Yapı taşta, oyma sanatı ağaçta, resim renkte, 
dil eseri sözcüklerde, müzik eseri seste gibi durur.” Oysa yapılmış nesne olarak sanat eseri, 
salt nesneden başka şeyler de söyler, başkayı ortaya çıkarır (Heidegger, 2007, s. 10). Sanat 
eseri ile araç arasındaki ayrım ise; araç kendisini oluşturan malzemeyi görev amaçlı kul-
lanıp bu kullanımında onu yitirirken; örneğin taş, balta olarak kullanılıp tüketilirken sanat 
eserinin malzemesine bunu yapmamasıdır.

Tapınak eseri bir dünya teşkil ettiği sürece, malzemeyi kayıp etmez, bilakis ortaya 
çıkarır ve hatta eserin dünyadaki açılımında taş, taşıma ve dinlenme olur. Böylelikle 
o, taş olur. Metaller parıldayıp ışıldar, renkler yanıp söner, sesler çınlar, sözcükler de 
dile gelir. Eser, kendini taşın kütlesine ve ağırlığına, ağacın sağlamlılığı ve esnekliğine, 
maddenin sertliği ve parıltısına, rengin ışıması ve karanlığına, sesin çınlamasına ve 
sözün adlandırım gücüne kendini koyarak, bütün bunları vücuda getirir. Eserin ken-
dini koyduğu yere, bu kendini koyuşta ortaya çıkmasına biz yeryüzü deriz (Heidegger, 
2007, s. 36).

Eserde yeryüzünün, hakikatin biçim biçiminde belirlenimi olarak bu kullanımı, sanat eseri-
nin el sanatlarından ayrımını oluşturur (Heidegger, 2007, s. 55).



193SANAT YAZILARI 38
YEŞİM ÖZDEN ÖZDEMİR 

Görsel 1. Vincent van Gogh, 1886-1889, Ayakkabılar / Shoes. 
                Erişim: 09.05.2017. https://goo.gl/8ZqivN

Modern çağda sanat eserinin nesneyle kurduğu ilişkisi değişir. Böylece eserdeki nesne-
sellik üzerinden karşılaştığımız başka da değişir, karşılaştığımız başka da başkalaşır. Görsel 
1’de Vincent van Gogh’un 1886-1889 yılları arasında yaptığı ayakkabı resimleri yer almak-
tadır. Önce Heidegger’in van Gogh’un bu ayakkabı resimlerine ilişkin yorumuna sonra Ben-
jamin’in sinema betimlemesine bakarak sanat eserinin nesneyle kurduğu ilişkisinin değişi-
mini, eserde karşılaşılan başkanın modern çağda bir başka oluşunu daha iyi anlayabiliriz:

Heidegger, çiftçi kadının kaç kez yorgunlukla çıkarmış ve gündoğumunda yine giymiş ol-
duğu ayakkabılara ilişkin, eserden davranımla şöyle der:

Ayakkabı aracının boş içinin, karanlık ağzından iş basamaklarının güçlükleri adeta sı-
zıyor. Ayakkabının sert yapılı ağırlığında, üzerinde sert rüzgârların estiği tarlanın uzun, 
birbirini hatırlatan çizgiler yardımıyla uzun gidişin uysallığı toplanır. Derinin üzerinde 
nem ve toprağın çukurları var. Tabanlarda, çöken akşamdan dolayı tarla yolunun yal-
nızlığı karışır. Ayakkabıda toprağın sessiz çığlığı, olgun başakların sessiz ödülü ve kışı 
yaşayan tarlanın, nadasa bırakılmış tenha tarlanın açıklanmamış başarısızlığını fısıldar. 
Bu araç yardımıyla ekmeğin güveni, sıkıntıyı atmanın verdiği dile getirilemez sevinci, 
doğumun verdiği çalkantı ve ölüm tehdidindeki titremenin şikâyetsiz korkusunu his-
sederiz. Bu araç toprağa aittir ve köylü kadının dünyasında yurt tutar. Araç bu yurt 
tutmuş aitlikten kendi içindeki dinginliğini yaratır (2007, s. 24).

“Biz eserin yanında iken, olduğumuz yerden başka bir yerde oluruz.” (Heidegger, 2007, s. 
26).

Benjamin’in sinema betimlemesi ise şöyledir:

Bir zamanlar içkievlerimizin ve büyük kentlerdeki caddelerin, bürolarımızın ve möbleli 
odalarımızın, tren istasyonlarımızın ve fabrikalarımızın arasına umutsuzca hapsolmuş 
gibiydik. Daha sonra sinema geldi ve zindandan oluşma bu dünyayı saniyenin onda 
biri uzunluğundaki zaman parçacıklarının dinamitiyle paramparça etti; şimdi bu dün-
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yanın geniş bir alana dağılmış yıkıntıları arasında serüvenli yolculuklara çıkmaktayız. 
Yakın çekim mekânı genişletirken, ağır çekim devinimi geniş zaman parçalarına yayı-
yor. Büyütücü çekimde yalnızca insanın, bulanık da olsa, “zaten” gördüğünün belirgin 
kılınması söz konusu olmayıp, maddenin bütünüyle yeni yapısal oluşumları ortaya çık-
maktadır; bunun gibi, ağır çekim de yalnızca bilinen devinim motiflerini göstermekle 
kalmayıp, bu bilinenler içersinde bütünüyle bilinmeyenleri bulmaktadır. ... Kameraya 
seslenen doğanın göze seslenenden farklı olduğu da böylece somutlaşmaktadır. Bu 
farklılık, özellikle insanın bilinciyle etkin olduğu bir uzamın yerini, bilinçsiz etkinliğe 
sahne olan bir uzamın almasında ortaya çıkmaktadır (2002, s. 72).

“Güdüsel-bilinçaltı alanını ancak ruhçözümlemeyle öğrenebilmemiz gibi, görsel-bilinçaltı 
konusunda da ancak kamera aracılığıyla bilgi edinebiliriz.” (Benjamin, 2002, s. 73).

Heidegger, van Gogh’un çiftçi ayakkabıları resmine ilişkin yorumunda eserin, eserde açıklık 
olarak kendini ortaya koyan ve bir dünya açan doğaya, yeryüzü nesnelerine ilişkin oluşu-
na, bir varolana başkanın ışığının vuruşuna vurgu yapar. Eserde çiftçi ayakkabıları çiftçi 
ayakkabıları olarak, yani araç varlığında açıklık bildirir. Benjamin ise, sanat yapıtının üreti-
mine içkin duruma gelen teknik aracılığıyla uzamın, zamanın, devinimin, nesnenin, duyusal 
algılamanın değişimine vurgu yapar. Yukarıda alıntılanan sinema betimlemesinde geçen 
“bilinenler içersinde bütünüyle bilinmeyenleri bulma”, alıntının bütününden de anlaşıla-
cağı üzere artık, hakikat olarak varolanın açıklığının eserde gerçekleşmesi anlamına gel-
memektedir. Varolanın varolan olarak bilinebilirliği, doğruluğu anlamındadır. Bu biçimde, 
sanatın nesneyle ilişkisi bilimselleşir. İster aygıtla katışıksız gerçekliğe bağlanmayı, isterse 
serüvenli yolculuğumuzda gerçeklikten kopup malzemeyi yeniden biçimlendirmeyi arzu-
layalım, olan; gerçeklik temelinde bir açıklama olacaktır. Benjamin’in coşkuyla karşıladığı 
bu gerçeklik, sanatın ‘bilimselleşme odağında araçsallaşması’ olarak da değerlendirilebilir. 
Üstüne üstük denebilir ki, sanat aygıtı aracılığıyla sanat bir başka doğaya; mikroskopik do-
ğaya açılır. Ulaşılamaz uzaklar, uzaklarda kalakalır. 

Benjamin sözkonusu durumun bir benzeriyle daha erken bir dönemde, Rönesans dönemi 
resim sanatında karşılaştığımızı da anımsatır. “Eşsiz yükselişini ve önemini başka nedenlerin 
yanı sıra, bir dizi yeni bilimi ya da en azından yeni bilimsel verileri özümsemesine borçlu 
bulunan” bir sanattır Rönesans dönemi resim sanatı. Anatomiyi, perspektifi, matematiği, 
meteorolojiyi, renkler öğretisini özümsemiştir (Benjamin, 2002, s. 84). Bundan anlaşılacağı 
üzere, gelenek yoluyla aktarılmış olanın, bir bütün olarak, bilim arzumuzun ve bilimsel ve-
rilerin yaşattığı sarsıntıdan kaçışı olanaksızdır.  

Benjamin yaşanan bu sarsıntıda devrimci rol oynayanın, yapıtın üretimine içkin duruma 
gelen aygıt olduğunu söyler. Sinemadan; Dadaizm, Kübizm ve Fütürizm için önemli ipuçları 
elde edebileceğimizi belirtir. Dada akımı resim, yazı sanatında sinemanın etkilerini yaratma-
ya çalışır. Malzemeyi aşağılayarak aylayı acımasızca parçalamaya, yıkmaya çalışırken derin 
düşünme eyleminin yerini düşüncelerin dağıtılması eylemi alır, ‘yaratıların’ üstüne üretimin 
araçlarıyla yeniden-üretimin utanç damgası basılır (Benjamin, 2002, s. 73-74). Kübizmde, 
aygıtın optiği temel alan yapısına ilişkin bir sezi; Fütürizmde aygıtın, film kuşağının hızlı 
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dönüşü sırasında geçerlik kazanan etkilerine yönelik bir önsezi sözkonusudur. Kübizm ve 
Fütürizm deneyleri; sinemada olduğu gibi aygıtı, gerçekliği sanatsal düzlemde betimlemek 
için kullanmayıp betimlenen gerçeklikle betimlenen aygıt arasında bir tür kaynak işlemini 
gerçekleştirmek için kullanırlar. Bu da bu sanatsal girişimlerin, aygıt yardımıyla gerçekliğe 
inebilme konusunda yetersiz nitelikte olmalarına neden olur (Benjamin, 2002, s. 85).

Ancak gerek sanat eserinin nesneyle kurduğu ilişkisinin, gerek eserdeki nesnesellik üzerin-
den karşılaştığımız başkanın, eserin eser varlığında, yaratılmışlığında ortaya çıkışı gözden 
kaçırılmamalıdır. Heidegger’e göre, “eserin nesnesel gerçekliğinin belirleniminin yolu ese-
re giden nesneden değil, nesneye giden eserden geçer.” (2007, s. 30). Yani bu durumda 
eserin eser yönüne, yaratılmışlık varlığına bakmamız gerekir. Heidegger’e göre, hakikat 
olmak için varolana yönelen hakikatin varlığı kendini esere koyduğundan yaratma, ortaya 
çıkartılmış olanda ortaya çıkarma olarak nitelenir. Önceden olmayan ve daha sonra da 
kesinlikle olmayacak olan böyle bir varolanın ortaya çıkması, yaratmadır. Eserin yaratılmış 
olma varlığı, hakikatin biçim içerisinde belirlenmiş varlığıdır (Heidegger, 2007, s. 53-54). 
Yaratma anında, kendini yok eden bir umursamazlık gösteren sanatçı aracılığıyla eser, ken-
dini kendi içinde duruşuna bırakmalıdır. Eser, eser olarak kendisi aracılığıyla açılan alanın-
dır, eserin eser varlığı yalnızca ve yalnızca bu açılımda bulunur (Heidegger, 2007, s. 30-32).

Benjamin’in günümüzde sanat yapıtının üretimine içkin olan tekniğin, yaratma anına vur-
duğu damgaya ilişkin söyledikleri ise; yaratıcılığın ketlenişini, öncesizlik ve sonrasızlık de-
ğerinin ve gizin yitişini betimler. Sahne sanatçısı ile sinema sanatçısı arasında yaptığı kar-
şılaştırma bu durumu anlatır: Sahne sanatçısı sanatsal edimini izleyiciye doğrudan kendi 
kişiliği aracılığıyla sergilerken sinema sanatçısı sanatsal edimini izleyiciye bütünsellikten 
uzak olarak ve bir aygıt aracılığıyla sunar. Kamera aygıtı aracılığıyla oyuncunun edimi bir 
dizi optik sınamadan geçer ve kurgulanabilir bir dizi montaj parçası olarak kurgucuya mal-
zeme sunar. Sinema sanatçısının, sahne sanatçısına özgü bir olanaktan, gösterim sırasında 
edimini izleyiciye göre ayarlayabilme olanağından yoksun oluşu da izleyiciyi, oyuncuyla 
kurulmuş herhangi bir kişisel ilişkiden etkilenmesi sözkonusu olmayan bir bilirkişiye dö-
nüştürür (Benjamin, 2002, s. 63-65). Eisenstein’ın, yaratıcılığın sınırlarını montajla çizdiği 
sinema kuramının olgu bağlamı da budur (1985). Modern çağda sanat yapıtının, sanatçının 
ve deneyimleyenin payına düşenler, sanatın artık hakikatin taşıyıcısı olmaktan uzaklaşışının 
görünümüdür. Modern çağda sanat yapıtının, kendisi aracılığıyla açılan alan, hakikatin yurt 
kaybına çıkar.

Hakikatin Yurt Kaybından Geriye Kalan; Özgür Yığınlar ve Anı:

Heidegger’e göre hakikat, kavgadır: 

Gizleme anlamında, henüz açığa çıkmamış olan köken ona ait olduğu sürece hakikat, 
hakikat olmayıştır. Hakikat olarak açık olanda kuşkulu bir karşı koyuşun, bir diğer 
açıklığı bulunur. Hakikat, böyle olarak aydınlıkta ve kuşkulu gizlenmenin karşı karşı-
yalığında bulunur. Hakikat, var-olan olarak kendisini gösteren ve çekinen her şeyin 
içinde durduğu ve oradan çıktığı, içerisinde açık olanın bir biçimde değiştiği eski bir 
kavgadır (2007, s. 51).



196 SANAT ESERİNİN BAĞRINDA OLAN BİTENE İLİŞKİN OLARAK HEIDEGGER VE BENJAMIN’İ BİRLİKTE OKUMAK
YEŞİM ÖZDEN ÖZDEMİR  / SANAT YAZILARI, 2018; (38): 187-200

Eserin eser varlığında, varlığa ilişkin iki önemli özellik; yeryüzü üretimi ve dünya kurmadır. 
Eser yeryüzü üreterek ve dünya kurarak hakikatin dövüşe yol açtığı bu kavganın açığa çıkı-
şıdır, bütünde varolanın açıklığıdır. Dünya kendini açan olarak kapalı olana katlanamazken 
gizleyen olarak yeryüzü ise dünyayı çevreleme ve öylece tutma eğilimindedir. Aralarındaki 
ilişki yani kavga ne denli sertleşirse, kendilerini o denli birbirlerinin olmanın yalın içselliği-
ne uysalca kaptırırlar. Hakikat aydınlık ile gizlemenin en eski kavgası olarak gerçekleştiği 
sürece de, yeryüzü ve dünya eser varlığının birliğinde birbirinindirler; yeryüzü dünyadan 
yükselir, dünya da yalnızca yeryüzünün üzerine kurulur (Heidegger, 2007, s. 38-46).

Heidegger, “Yeryüzü, açıklama denemelerine karşı koyarak veya kendini kapatarak, öz açı-
sından açıklanmadığı ve böylece korunduğu yerde, daha açık ortaya çıkar.” der (2007, s. 
37). Ona göre, “Yeryüzünün kendini kapaması yeknesak, inatçı asılı kalma değildir, o ken-
dini yalın tarzların ve biçimlerin bitip tükenmez çokluğuna atar. Heykeltıraş taşa tıpkı bir 
duvarcı ustası gibi davransa da taşı tüketmez.” Ressam boyayı ışıldayacak biçimde kullanır. 
Ozanlar, normal konuşmacı ve yazardan ayrı olarak, sözün söz olmasına ve böyle kalma-
sına uğraşırlar. “Kendini gizleyen varlık böylelikle aydınlanır. Bu aydınlık parıltısını esere 
ekler. Esere eklenmiş parıltı, güzelliktir. Güzellik, açıklık olarak hakikatin nasıl olacağının 
bir biçimidir.” (Heidegger, 2007, s. 46). Eserin dünya ve yeryüzünün kendi karşıtlıkları için-
de, bütündeki varolan ilişkisi içinde açıklık bildirmekten doğru olarak açıklık bildirmeye 
savruluşuyla an parıltısı yitirilir. Sanat, onca zaman gelişebileceği tek alan sayılmış olan 
güzel görünüş alanından uçup gider. Ele geçirilemez, ulaşılamaz uzaklıktan geriye kalan 
malzemeler yığını arasındaki serüvenli yolculuğumuz böyle başlar.

Benjamin, sanat yapıtının kült/tapıt değerinin yitişi dediği bu durumu, asalaklıktan özgür-
lüğe geçiş olarak görüp sevinçle duyurur: Sanat yapıtının, kült değeri üzerinde toplanan 
salt ağırlık noktası nedeniyle, önce büyüsel sonra da dinsel nitelikli kutsal törenlerin hiz-
metinde kullanılmak üzere oluşturulduğunu belirterek özel ayla taşıyan varoluşu ile tören-
sel işlevi arasındaki bağıntının hiçbir zaman bütünüyle kopmadığını söyler. Sanat yapıtının 
biriciklik değerinin temeli, özgün ve ilk kullanım değerine de kaynaklık etmiş olan kutsal 
törendedir. “Sanat yapıtının teknik yoldan yeniden-üretilebilirliği, dünya tarihinde ilk kez 
yapıtı kutsal törenlerin asalağı olmaktan özgür kılmaktadır.” (Benjamin, 2002, s. 58). 

Benjamin, günümüzde geçerli olan yeniden-üretim koşulları altında çöküş yaşayan özel 
ayla kavramının; ne denli yakınımızda bulunursa bulunsun bir uzaklığın, biriciklik niteliğini 
taşıyan görüngüsü diye tanımlanmasının, sanat eserinin kült değerinin uzamsal-zamansal 
anlatımından başka birşey olmadığını belirtir. Asıl uzak yaklaşılamaz olandır, ne denli ya-
kında bulunursa bulunsun uzak kalandır ve bu uzaklık, kült imgesinin temel bir niteliğidir 
(Benjamin, 2002, s. 80). Örneğin, “Bir yaz günü öğleden sonra dinlenirken, bakışların ufuk-
taki sıradağ çizgisini ya da gölgesi dinlenmekte olana vuran bir dalı izlemesi, bu dağların ya 
da dalın özel atmosferini yaşamaktır.” Benjamin ele geçirilemez uzaklıktan özgürleşmenin, 
özel ayla kavramının çağımızdaki çöküşünün toplumsal kökenlerini, kitlelerin günümüz 
yaşamında artan önemiyle bağlantılı olan ve birbiriyle atbaşı giden iki olgudan temellendi-
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rir: Kitlelerin nesneleri uzamsal ve kimsecil açıdan yakınlaştırmaya yönelik tutku kertesine 
varan isteği ve her olgunun biriciklik niteliğini yeniden-üretim yoluyla aşmak eğilimi (Ben-
jamin, 2002, s. 56-57).

Bunun sonucunda, bugün sanat yapıtının sergilenme değerinde odaklaşan mutlak ağırlık 
noktasının yapıtı bütünüyle yeni işlevleri bulunan bir oluşuma dönüştüreceğinden; bunla-
rın içinden bilincinde olduğumuz, yani sanatsal işlevin yarın belki de ikincil sayılabilecek 
bir işlev niteliğiyle belirginleşeceğinden söz eder. Günümüzde sözü edilen işlevin en kul-
lanışlı araçları ise, fotoğraf ve filmdir (Benjamin, 2002, s. 60).

Görsel 2. Eugène Atget, 1913, Ejderhanın Yargı Odası (Paris) / La Cœur du Dragon (Paris).
Erişim: 15.07.2017. https://goo.gl/gjro8n

Görsel 3. Eugène Atget, 1908, Sokak Arasında Merdiven / Escalier 3 Rue des Dechargeurs (1e).
Erişim: 15.07.2017. https://goo.gl/gjro8n
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Ancak fotoğraf alanında sergileme değeri, kült değerini bütünüyle geriye itmeye koyulur-
ken buna koşut olarak kültün direnişine de sahne olur. Kültün bu direnişteki korunağı kişi 
yüzüdür; uzakta ya da ölmüş sevilenin anısının canlı tutulma uğraşı, resmin kült değerinin 
son sığınağıdır. Fotoğrafın erken döneminde portreye/yüzçizimine odaklanılmasının nede-
ni de budur. Kişinin fotoğraftan çekilişiyle sergilenme değeri ilk kez kült değerinin önüne 
geçer. Benjamin’e göre, 1900’lü yıllarda Paris anayollarını kimselere yer vermeyen, suç or-
tamı gibi fotoğraflayan Atget’nin olağanüstü önemi, bu olgunun hakkını vermiş olmasından 
kaynaklanır (Benjamin, 2002, s. 60-61).

Görsel 2 ve Görsel 3’te örneklediğimiz üzere ıssız, tekinsiz uzamlar Atget’nin fotoğrafları-
nın temel izleğidir. Onun fotoğraflarına neyin izini sürdüğünü bilemeyen bir iz sürücünün 
sessiz adımları egemendir. Her adım bir yapbozun tamamlanmasına değil, çatılmasına atılır 
ve adımlanır. Benjamin Atget’te fotoğraf çekiminin, ipuçlarından ötürü gerçekleştirildiğin-
den ve tarihsel süreç içerisinde kanıtlara dönüşmeye başladığından söz eder. Özgürce 
kanat çırpan bir derin düşüncelere dalma eylemi bu fotoğraflara uygun düşmez. İzleyici 
tedirginlikle bu fotoğraflara uzanan belli bir yolu aramak zorunluluğunu duyumsar, belli 
doğrultuda bir alımlama geliştirir. Bu fotoğrafların gizli politik önemi de buradan kaynak-
lanır. Gazetelerde resmin, fotoğrafın izleyiciye yol göstericilik yapma amaçlı kullanımı da 
bununla eşzamanlı olarak gelişir (Benjamin, 2002, s. 60-61). Film ise, yalnızca izleyiciyi bir 
bilirkişi tutumuna sokarak kült değerini geride bırakmakla kalmaz. Yarattığı şok etkisiyle, 
odak dağınıklığı konumunda gerçekleşen alımlama biçimine uygun düşerek, bilirkişi tu-
tumunun odaklanmayı içermesini kural olmaktan çıkararak ikinci kez kült değerini geride 
bırakır (Benjamin, 2002, s. 77). Benjamin’e göre bu olanlar, sanatın toplumsal işlevinin bir 
bütün olarak köklü değişimidir: Sanatın kutsal törenden temellenmesinin yerini politikadan 
temellenmesinin alışıdır (2002, s. 58-59).

Öyleyse fotoğraf ve filmin, sanat aygıtı olmalarının yanısıra kanıtlar sunan deney aygıtları 
da olmalarının ve kitleye iz sürme çağrıları yapmalarının, yoğunlaşmanın yerini bilirkişi 
tutumunun alışının sanatın temeliyle birlikte içsel birliğini de değiştirdiğini söylemeliyiz. 
Bunun için eserin hakikatin kavgasının deviniminden politik kavganın devinimine savrulu-
şuna bakmamız gerekir. 

Heidegger’e göre, eserin yeryüzü üreterek ve bir dünya kurarak kavga başlatması, sonra-
sında kavgayı gereksiz anlaşmayla sonuçlandırmak veya arabuluculuk yapmak için değildir, 
kavga kavga olarak kalsın diyedir. Eserin birliği, kavganın açığa çıkışında olagelir. “Eser sa-
kinlik varlığına, kavganın içliliğinde sahiptir.” (Heidegger, 2007, s. 40). Oysa, kendi kendine 
değil de politikaya dayanan eserin birliği dışardadır, gerçeklikte. Şimdi, sanatın yasını tu-
tanların uğultusunu işitmişken sanat nerede ve nasıl vardır diye sormanın yeri gelip durur.

Heidegger sanatın varlığını aradığımız gerçek eseri, hakikat olmak için varolana yönelen 
hakikatin varlığının kendini esere koyuşuyla, eserde hakikatin gerçekleşmesiyle belirler. 
Hakikatin işe koyulması bilinmeyeni zorlar, bilineni de değişmeye zorlar. Eser şimdiye dek 
olanı olumsuzlar (Heidegger, 2007, s. 65). Eserde varlık ölçü olarak alınmaz, korunmaz. 
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Tanıdık ve şimdiye değin olanlar, eser öncülüğünde varolmayan olur. Varolan yani oluş, 
eserden çıkar. Sanatın kendisini yönlendiren hakikatin gerçekleşmesi, üstelik bir eserdeki 
tavırda gerçekleşmesi, eserden kaynaklanır (Heidegger, 2007, s. 62). “Eser kendini varlık 
açısından ne kadar açarsa, kendisinden başka hiçbir şey olmadığının yeganeliği daha iyi 
anlaşılır. Açık olana yönelik itme ne kadar önemli olursa olsun, eser o kadar yabancılayıcı 
ve yalnız olur. Bu, eserin ortaya çıkarılmasında, bu böyledirin açıklamasıdır.” (Heidegger, 
2007, s. 56). Eserin korunması yani eserde gerçekleşen açıklığın kendi içinde duruşu, 
“insanları deneyimlerine ayırmaz, bilakis eserde gerçekleşen aitlik durumuna getirir ve 
açıklıkla olan ilişkisinden çıkarak orada var-olanın tarihsel dışta durumu olarak birbiri için 
olma ve birarada bulunma varlığını kurar.” (Heidegger, 2007, s. 58). Eserin, hiçbir şeye 
zorlanılmamış, yorulmasız ve emeksiz yeryüzünü yeryüzü kılışıyla, dünya açmasıyla tarihsel 
kimse, dünyadaki yurdunu kurar (Heidegger,  2007,  s. 36). Hakikat, eserde koruyuculara 
yani tarihsel kimseliğe fırlatılmıştır ki fırlatılmış olan kesinlikle gelişigüzel ve uygunsuzluk 
değildir. Biçim olarak işe koyulan hakikatin şiirsel taslağı, tarihsel bir halkın olan yeryüzü-
dür. Varlığımızı varolanın hakikatinde durdurmak için, kendimizi alışıldık olandan alıkoymalı 
ve eserce açılmış olana yönelmeliyiz. Eser ancak böylece eser olarak gerçekleşir 
(Heidegger, 2007, s. 65).

Heidegger’in söz ettiği; yaygın olandaki ve bilinendeki bilinmeyene yönelik itkiyi, yaban-
cılaşmayı yaratan hakikatin taşıyıcısı aydınlanma ve bu aydınlığın ışığına duranların birbiri 
için olma, birarada bulunma durumu; Benjamin’in değerlendirmelerinde yerini, varolanın 
varolan olarak bilinebilirliğine ve sanat yapıtı karşısında yoğunlaşmayı boğan kitleselleş-
meye, bilirkişi tutumuna bırakır. Benjamin, günümüz sanatının gelişme eğiliminde sanat 
yapıtının kitle isteminin, kitlenin ise gerçeklik isteminin olduğunu söyler. Kitlenin yapıt 
karşısındaki tepkisi, gerçekleştirecekleri kitleselleşmeye bağlıdır (Benjamin, 2002, s. 70). 
Oyalanan kitlenin karşısında durduğu yapıt, derin düşünmeye çağrıda bulunmayan bir akış-
tadır. Bu akışta odaklanıp yoğunlaşmaya zamanı olmayan kitle, içselleştirilmiş bilirkişi tutu-
muyla yapıtı kendi içine indiriverir (Benjamin, 2002, s. 73-77).

‘Sarsıcı, yerinden edici, yıkıcı’ sanatın kapılarını da tutan, tümüyle kuşatıcı nitelikteki bu 
olup bitenler karşısında son sözü, bir yandan yaratmak öte yandan deneyimlemek için 
önemli bir kaynak olan yaşantı söyleyebilir. Heidegger’in dediği gibi; resimler bir şapka 
veya av tüfeği gibi duvarda asılı dururken ya da bir sergiden öbür sergiye Ruhr bölgesinden 
gönderilen kömür veya Kara Orman bölgesinden gönderilen ağaç kütükleri gibi taşınıp 
dururken; Hölderlin’in şiirleri diğer temizlik gerekleriyle birlikte bir askerin sırt çantasınday-
ken; Beethoven’in kuartetleri, yayınevlerinde tıpkı patatesler gibi depolanırken yaşandıkla-
rında başkalaşıverirler (Heidegger, 2007, s. 9). 

Bugün bu yaşantı anının sığınağı, Benjamin’in kültün direnişi olarak nitelendirdiği anısal-
lıktır. Anıları canlı tutan ise, sanattaki nesneselliktir. Tıpkı Benjamin’in yapıtı yeni işlevlere 
açan devrimci aygıtında, fotoğrafta beliriveren kişi yüzünün anıları canlı tutuşu gibi. Bizim, 
geridönüştürülemez yıkıntılar arasında geçmişi yaşatma, anıları çağırma uğraşımızın nede-
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ni; anılarda durağan bu anı yaşama isteğimizdir. Nesneselliğin canlı tuttuğu anı, yaşantıda 
soluklanacak ya da solacaktır.
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Öz: Yazı, mimari ile olan ilişkisinde bugün çoğunlukla bilgilendirici bir unsurdur. Yazı bu 

bilgilendirici işlevi dışında mimari üzerine eklendiğinde, yapının varoluşuna ilişkin yeni önermeler 

sunmakta ve o yapının insan zihinde, mekansal anlamda yeni deneyimlere açılmasına yardımcı 

olmaktadır. Mimariyi sanatla ilişki içine sokan yazının bu anlamda kullanımına dair örnekleri 

özellikle kavramsal kapı kitabelerinde görmek mümkündür. Kapının düşünsel anlamda pek çok 

kavramı açıklayıcı sembolik anlamları, kitabesinin dile getirdikleriyle birleşince kişiyi sadece 

fiziksel bir mekana değil, aynı zamanda zihinsel bir diyara doğru yola çıkarır. Özellikle yazı 

ile bezemenin yaygın olduğu kültürlerde, kapı üzerlerine yerleştirilen levhalarda ya da direk 

kapının süslemesi için kullanılan yazılarda çeşitli bilgilerin yanı sıra ayetler, dilekler, özlü sözler 

gibi kavramsal metinler bulunmaktadır.  Geçmişte kavramsal kapı kitabelerinde rastlanılan 

mimari yazı ilişkisini bugün yazı ile çalışan kavramsal sanatçıların mekana özel ürettikleri 

çalışmalarda bulabilmek mümkündür. Çalışmanın amacı, kapı üzerine edebi ve manevi değeri 

yüksek kavramsal yazı yazma geleneğinin neredeyse ortadan kalktığına dikkat çekmek,  mekan 

olarak kendine kapıyı seçmiş çağdaş, kavramsal sanat çalışmaları ile gelenek arasında bir ilişki 

kurulup kurulamayacağının olasılıklarını araştırmak ve bu olasılıklardan hareketle geleneğin 

geçirdiği dönüşümünün neler olabileceğini tartışmaya açmaktır.  

Anahtar Sözcükler: Mimari-Yazı, Kapı, Kitabe, Mekana Özel Sanat, Kavramsal Sanat, Metin 

Sanatı.
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Abstract: Today, the text is used as an informative element in architecture. When added to architecture 

apart from this informative function, it presents new proposals for the existence of the structure and 

it helps the mind to open it up to new experiences in spatial sense. The use of text in this sense with 

architecture can be seen especially in conceptual door inscriptions in te past.The door has many 

sembolic meanings in the intellectual sense.When these sembolic meanings unites with the conceptual 

text, the person gets in to the not only a physical place, but also a path towards a mental place. 

Especially in cultures where decorating with text are commen, on the plates placed on the door or on 

the door decorations, the texts containedconceptual texts such as  verses, wishes and concise words 

as well as various information.  This architecture and text relationship in the past, now can be seen in 

some conceptual and site specific art works. Thefore, of the tradition of door inscription coming from 

the past, can be said that it sheds light on today’s art.This study aims to, draw attention tothe fact that 

the tradition of writing high conceptual writing on the door literally and spritually has almost ceased to 

exist,to investigatethe possibilities of establishing a relationship between contemporary conceptual art 

works and tradition and it is open the to debate what might be the transormation of tradition through 

these possibilities.

Keywords: Architecture-Text, Door, Inscription, Site Specific Art, Conceptual Art, Text Art.
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Kavramsal Kapı Kitabeleri

Geçmişten bugüne yazı-mimari birlikteliği kültürlerin söz, yazı ve görüntü ile olan ilişki-
siyle şekillenmiştir. Mimariyi görsel ve yazılı imgelerle bezeme bir gelenek olarak hemen 
her medeniyette görülür. Henüz disiplinlerin birbirlerinden ayrılmadığı bir esetetik algının 
hakim olduğu 20. yüzyıla kadar, mimari yapıda üç boyut ve iki boyut birbiri içine geçerek 
adeta tek ve bir bütün olarak algılanmaktadır. Kişinin mimari yapıyla manevi, kültürel an-
lamda bağ kurmasını sağlayan bu durum, mimariye de kimlik kazandırmaktadır. İmgelerle, 
geometrik öğelerle ve yazıyla buluşan mimari, tamamlanmışlığın ötesine geçerek fiziksel 
gerçekliği zihinsel, sınırları olmayan bir uzama taşır. Tabii olmayana erişilince de kütle, ha-
cim mekan silinir. Bu durum, seyredeni ‘İlahi Hazret’in sezilmesi için gerekli olan bir temaşa 
tavrı içine oturtturur.” (Koç, 2008, s. 48-49).

Görsel bakışın etkisi altındaki Batı kültürlerinde mimari bezenme ikonalarla, özellikle İs-
lamiyet’in yayılı olduğu coğrafya içindeki Doğu kültürlerinde ise kutsalla kurulan ilişkinin 
görüntüsünün olmaması nedeniyle çoğunlukla parçalı görünümlü geometrik bezemeler 
ve kaligrafi kullanılarak  gerçekleşmektedir. İslamiyet, kutsallığı plastik biçimler vererek, 
resmini yaparak temsil etmeyi tehlikeli bulur. “Renkli, hacim taşıyan, derinlikli olan ve bu 
yüzden de gerçekmiş gibi görünen temsiller, kutsal varlıkla duygudaşlık kurmaya ve hatta 
özdeşleşmeye yol açabilecek her türlü ikonik malzeme bu tehlikeyi içerisinde barındırır.” 
(Taburoğlu, 2016, s. 35). Kitabeler dünyevi veya manevi mesajlar verirken, mimariyi deko-
ratif anlamda süslerler. 

İmgelerden kaçış, İslam mimarisinde kullanılan yazılı bezemelerle sesin mekan içinde ade-
ta sabitlenmesine yol açar. Mimaride kullanılan yazı, kaligrafisiyle bezeme işlevi görürken, 
anlamı bilgi verici ya da kavramsal bir değere sahip olabilir. “Mimari-yazı birlikteliğini ta-
nımlayan kitabe, binaların kemerlerine, kapı üstlerine, çeşme ve sebil gibi yapıların cep-
helerine konulan yazılı levha veya böyle bir levhanın yazısı yerine kullanılan bir tabirdir.” 
(Tatlı, 2012, s. 50). Kitabeler belirtildiği gibi mimari yapının çeşitli yerlerine yazılsa da, kapı 
ile kurduğu ilişki özeldir. Kapı kitabesinde yazıyı ve anlamını, kapının temsil ettiği mimari 
yapının tarihinden ve o yerin temsil ettiği ideolojiden bağımsız düşünmek mümkün de-
ğildir. Kapı kitabelerinin içeriği söz konusu olduğunda iki tip akla gelir. Birincisi mekanı 
kavramsal bir dünyaya açmayı amaçlayan, dualar, ayetler, önemli kişilerin sözleri gibi me-
tinleri içeren kavramsal kapı kitabeleri, diğeri ise bilgi verici kitabeleridir. Yapıya ait bilgileri 
veren kitabeler “inşa faliyetleri ile ilgili olmak üzere eserin kim tarafından, hangi tarihte 
ve niçin yapıldığını hangi ustaların çalıştığını, ne gibi tadil ve tamir gördüğünü belirten ve 
bu faaliyetleri ayrı ayrı ifade etmek üzere gruplara ayırabilen bir kavramdır.” (Tatlı, 2012, s. 
50). Bilgi verici kitabeler tarih yazımı, mimarlık tarihi gibi bilimsel araştırmalar için önemli 
belgeler niteliğindedir. Kavramsal kitabeler ise belli bir dönemin düşünce biçimini, hayal-
lerini, inançlarını anlatabildikleri için sanat, edebiyat veya felsefe gibi disiplinlerin ilişki-
lendiği kaynaklardır. Bu yönüyle çalışma içerisinde kavramsal metinlerin kapı ile bir araya 
gelişi  üzerine odaklanılmış, tarihsel bir nesnenin aynı zamanda geçmişte ve bugün nasıl 
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ve hangi koşullarda bir sanat nesnesine dönüşebileceği araştırılmıştır. Çalışmanın ilerleyen 
aşamalarında örnekleri verilen güncel sanat çalışmalarının geçmişte varolan kavramsal 
kapı kitabeleri ile olabilecek ilişkileri düşünülmüş, kavramsal kapı kitabesinin mekana  özel 
bir sanat nesnesi olarak tanımlanmasının olanakları araştırılmıştır. Geçmişte ve bugüne 
dair kavramsal kapı kitabeleri üzerine örnekler vermeden önce kapının metaforik anlam-
ları üzerine düşünmek gereklidir. Bir yapının varlığının sadece fiziksel değil kavramlarla 
kurulduğu ilişkilere işaret eden Umut Şumnu, düşüncenin kurulmasında mimari ve mimari 
terimlerin önemi konusunda şunları belirtir:

(…) mimarlık ve mimarlığa ait terimler-klasik anlamda maddesel bir yapı formuna gön-
dermede bulunmanın ötesinde- felsefe tarihi içerisinde her zaman belirli bir düşün-
cenin anıtsallaşmasını sağlayan o düşüncenin yerleşmişliğini, kendi içinde tamam-
lanmışlığını, ezeli-ebedi geçerliliğini temsil eden birer metafor işlevi görmüşlerdir. 
Wittgenstein’ın dediği gibi: ‘Mimarlık birşeyleri ölümsüzleştirir ve yüceltir (Artun ve 
diğerleri, 2012, s. 157).

Burada-orada, içerisi-dışarısı gibi karşıtlıkları beraberinde getiren kapı, sıradan gerçeklik 
ve sihir arasında da bir karşıtlık yaratır. Ali Baba Kırk Haramiler hikayesindeki -Açıl susam 
açıl! denilerek açılan kapı gibi sihirli kapılar hikayelere konu olur. Soyut, nesnelleşemeyen 
bir yerlere açılan kapı bu hikayelerle dinleyiciyi bir anda hayal dünyasına götürür. Sihirli 
kapılar aynı zamanda mitlere, inanışlara, edebiyata ve bugün en çok bilim kurgu sineması-
na hizmet eder. Edebiyatta sayısız örnekleri olan sihirli kapılar mevcuttur. Bu sihirli kapılar 
kimi zaman Herbert George Wells’in Duvardaki Kapı hikayesindeki kapı gibi kahramanına 
büyüleyici güzellikleri görme şansı tanırken, kimi zaman da, içinden geçildiğinde ölümsüz 
sırlara giden Jorge Luis Borges’in Yontular Adası adlı hikayesindeki gibi bir uğursuzluğu 
ardında saklarlar. Bugün sinemada sıkça karşılaşılan kapının sembolik anlamlarına pek çok 
örnek verilebilir. Sinemada karşılaşılan sihirli kapılara örnek, Gullermo del Toro’nun Pan’ın 
Labirent’i filminde küçük kızın tebeşirle duvara, yere çizdiği kapı sihirli bir dünyaya açılır, 
Peter Weir’in yönetmenliğini yaptığı Turman Show’da, Truman’ın gerçek dünyaya ilk adımı-
nı ufukta gökyüzü sandığı bir duvara çarpması ile keşfeder, John Malkovich Olmak filminde 
Malkovich’in zihnine açılan bir kapı olarak verilebilir. 

Sadece geometrik bir yapının, bahçenin veya şehrin değil, zihnin, bedenin, ruhun da bir 
kapısı vardır. Dilin içine girmiş umut kapısı, ayrılık kapısı, talih kapısı, düşlerin kapısı gibi ka-
lıplarda kapı, soyut bir uzama açılır. Soyut uzama açılan bir kapı, mitlerin görselleşmesine 
de katkı sağlayan önemli bir kavramdır. Örneğin, Yunan Mitolojisi’nde Olympos’ta “Gök-
yüzünün kapıları kendiliğinden gıcırdadı. Saatler gözetir o kapıları, yaygın gökle Olympos 
emanettir onlara, kapıları bir açarlar, koyu bulutlarla bir kaparlar”, şeklinde anlatılır (Erhat, 
2015, s. 154). Yeraltında ölüler ülkesinin en derin yeri olan Tartaros’un kapıları şöyle ak-
tarılır;

Orada durur yanyana kaynaklar, bütün varlıkların son uçları kara toprağın ve sisli Tar-
taros’un, ekinsiz denizin ve yıldızlı göğün tanrıları ürküten pis küflü köşeler. Öylesine 
derindir ki bu yerler kapılarından girildikten sonra. Bora üstüne bora savurur insanı, 
bir o yana bir bu yana (Erhat, 2015, s. 312). 
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Yeryüzü, gökyüzü ve yeraltı arasında eşik yerine geçen sınır, kapı ile görselleştirilir. Bu bağ-
lamda dünyayı sınırlı, ölümden sonrasının ise sonsuzluk olduğu düşüncesi Önay Sözer’in 
kapı üzerine düşüncelerinde şöyle özetlenir;

Kapı, yeryüzüyle gökyüzü arasındaki sınırı bir kez daha böler: Kapı ikisi arasında yüz-
mez, fakat yeryüzünde durarak yeri böler ve yanlızca bu yoldan göğe yükselir. Boyla-
masına ya da düşey durduğu için, yukarıyla aşağısı arasındaki sınırda yer alır. Derinlik 
boyutunu yüzeye yerleştirdiği, uçuruma arka-plan kazandırıp onu uzama yaydığı öl-
çüde, bir yandan sınırın (peras) üzerinde durur, öbür yandan bizi bu sınırdan çevreye 
doğru aşırtabilir ya da aşırtmalıdır.  Kapıdan gidiş gelişlerle peras delinir: Bu anlamda 
kapı sınırın aynı zamanda sınırsıza katılmasını sağlar. Peras dünyaya taşınır, hatta bu 
defa dünyayı da aşmak üzere (1999, s. 121).

Kapı özellikle Tasavvuf edebiyatı içinde yer etmiş Yunus Emre, Mevlana, Şemsi Tebrizi gibi 
düşünürlerin metinlerinde sıkça yeralır. İslam alimi olan “Muhasibi’ye göre Allah aklı kalbe 
koymuştur… Ona göre kalb altı kapısı olan eve benzer; kapılar, gözler, dil, kulak, görme, el-
ler ayaklar. Bu kapılar ilimsiz olarak açılırsa kalb zarara uğrar.” (Altıntaş, 1986, s. 74). Kalbin 
kapı oluşu Gazzali’nin görüşlerinde de belirir. Onun düşüncesinde “Kalbin iki kapısı vardır. 
Biri lev- i muhfuz olan alem-ı meküt’a, diğeri alem-i müşahade veya alem-i muhsus olan bu 
aleme.” (Altıntaş, 1986, s. 13). Bektaşilikte ise, Dört Kapı Kırk Makam, inanan birinin Tanrı’ya 
ulaşmak için geçeceği aşamalardır. Ahmet Yesevi, esasına göre sınıflamış, Hacı Bektaş-ı 
Veli gibi düşünürlerin Dört Kapı Kırk Makam düşüncesinden ilham aldıkları görülebilir. 

Hacı Bektaş’ın tasavvufi nitelikte olan Makalat  adlı eseri, ‘dört kapı’ ve ‘kırk makam’ı 
açıklamak amacıyla yazılmıştır. Dört kapı’dan maksat, ‘şeriat’, tarikat, ma’rifet ve ha-
kikat kavramlarıdır. Kırk makamda bu kapılardan girilerek katedilecek kırk adet mer-
diven basamağıdır. Hacı Bektaş-ı Veli, burada bu kapıları aralayarak her birinde neler 
olduğunu ve her makamdan bir sonraki makama ulaşmak için neler yapmak gerekti-
ğini anlatmaktadır (Yılmaz ve diğerleri, 2007, s. 27).

Kapının bir metafor olarak felsefi, edebi, kadim metinlerde ve sanatta düşüncenin anla-
tımını sağlayan bir kavram olduğunu birçok örnekte görmek mümkündür. Kapı kavramı 
içeride ve dışarıda olmanın anlamını her metinde yeniden kurarken, her metinde kapıyı bir 
anlamda yeniden inşa ederek, mekana bakışı değiştirir. Tarihte bazı kavramsal kapı kitabe-
leri, üzerine yazılı olduğu mimarinin fiziksel varlığının ötesine geçerek, bugün öyle bir yapı 
artık bir arkeolojik kalıntı bile olsa her zaman anılan ve ihtiyaç duyulan  bir düşüncenin 
temsili haline gelmiştir. Örneğin, geçmişte Platon’un Atina’da kurduğu akademinin kapı-
sında, Ageometrretos Medeis Eisito (Geometri Bilmeyen Giremez) yazdığı söylenir (https://
goo.gl/F7NF2v). Platon’un M.Ö. 387’de  Atina’ya dönüşünde kurduğu okulun kapısında 
yazılı olduğu söylenen bu sözün varlığı, Devlet adlı eserde geometrinin önemine yapılan 
vurgudan da anlaşılabilir. 

‘Şu konuda fikir birliği içinde olmamız gerekiyor.’
‘Hangi konuda’
‘Bilginin oluşla değil de ebedi var olanla ile ilintili olduğu konusunda’ 
‘Bu konuda kolayca fikir birliği oluştururuz! Çünkü geometrinin bilgisi ebedi var olanın 
(olma-hali’ nin) bilgisidir.’ 
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‘Dolayısıyla da sevgili dostum, şu anda ona hiç yakışmadığı şekilde aşağıya yöneltti-
ğimiz ruhu (zihni) hakikate yöneltir ve zihnimizi (ruhumuzu) yükselten bir felsefi dü-
şünceyi hedefler.’
‘En üst derecede!’
‘Öyleyse bu örnek devletin sakinlerinin, ne pahasına olursa olsun geometriden uzak 
durmamalarına dikkat etmemiz şart. Çünkü bunun ikinci dereceden yararları da az 
değildir.’
‘Hangileri?’
‘Senin dediğin o savaş için yararları ve ayrıca bütün bilimleri daha kolay kavramaya 
katkısı; geometriyi bilenin bilmeyene göre her konuda nasıl öne çıktığının farkında 
değil miyiz!’
‘Hem de nasıl Zeus aşkına!’
‘Öyleyse geometriyi gençlik için ikinci bir dal (ders) olarak belirleyelim!’
‘Evet’ (2013, s. 181).

Kavramsal kapı kitabelerinde en sık rastlanan yazılardan biri ideolojik metinlerdir. Bu sözler 
belli bir inanç ve dünya görüşüne sıkı sıkıya bağlıdır ve tarihsel koşullardan bağımsız oku-
namazlar. İdeolojik kitabeler bir tür propaganda olarak sayılabilir. Örneğin, geçen yüzyılın 
ilk yarısında büyük katliamların yapıldığı Auschwitz-Birkenau Kampı’nın kapısında ve Das-
hau hapisanesinin kapısında  Arbeit Macht Frei (Çalışmak Özgürleştirir) sözü yazar (Görsel 
1). Çalışmanın en basit anlamda hayatta kalmanın tek yolu olduğu, ölümle yaşam arasında 
ikamet edilecek bir yer fikri, içeride saklı esaretin varlığını hissettirir. İnsanı kapısından girer 
girmez köleleştiren bu söz, aynı zamanda Hitler ideolojisinin özünü de net biçimde ortaya 
koyar. İnsanlığı her türden farklılığa kapalı saf bir ırk haline getirmeyi amaçlayan Naziler 
için, kendi ırkı dışındaki herkes toplum içinden yalıtılması gereken kölelerdir. 

Görsel 1. (sol) Auschwitz-Birkenau Kampı. Erişim: 25.09.2017. https://goo.gl/YgLN4f
(sağ) Dashau Hapishanesi. Erişim: 25.09.2017. https://goo.gl/XFxEU4

Kavramsal kapı kitabeleri ile kişiye özel veya kamusal pek çok yapıda karşılaşılır. Kamusal 
olmayan mekanlarda örneğin bir ev ya da bir iş yerinde orada yaşayan insanların düşün-
celerini dile getiren metinler görmek mümkündür. Örneğin, E. Lawrence’ın (1888-1935), 
Dorset, Clouds Hill’deki evinin kapısınaki kitabe, evin içi ve dışını net bir biçimde ayırır. 
Lawrence’ın evinin cephesindeki sadelik gözün kapıya odaklamasını sağlar. Penceresi bile 
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olmayan cephe, buranın inzivaya çekilmek üzere kullanılan bir yer olduğunu daha içeri 
girmeden hissettirir. Evin kapısı üzerindeki lentoda Ou Phrontis (Umurumda Değil) yazar 
(https://goo.gl/2hVLAv) (Görsel 2). Kitabe üzerindeki düşüncenin, kendini dış dünyaya ka-
patan bu mimari yapı üzerindeki rolü önemlidir.

Görsel 2. Thomas Edward Lawrence’ın İngiltere, Dorset, Clouds Hill’de Evi, Umurumda Değil / Ou 
Phrontis. The World Travels. Erişim: 26.09.2017. http://www.thewordtravels.com/T_E_Lawrence.html

Kapı kavramının maneviyatla ilgili içsel dünyaya ait konuların nesnelleşmesine yaptığı kat-
kısı nedeniyle kavramsal kapı kitabelerini tapınakların ve ibadethanelerin girişinde görmek 
olanaklıdır. Tanrı’nın sözleri olan ayetlerin veya  öğretilerin bir mimari mekana yazılması 
orayı ister istemez nesnel olmayan bir uzamla da ilişki içine sokar. Örneğin, Sokrates’in 
Alkibiades ile diyaloğunda Antik kültür içinde yüzyıllarca yer etmiş Delpik bir öğreti olan 
‘kendini bil’ sözünün Atina’da  Delphi Tapınağı’nda yazılı olduğu, aşağıdaki alıntıda belir-
tilmiştir.

Sokrates: Kendinin ne olduğunu bilmek kolay bir şey midir? Ve o ‘kendini bil’ yazısını 
Delphi Tapınağı’na yazan insanı ciddiye almamalı mıyız? Yoksa kendini bilmek herke-
sin elinde olmayan güç bir şey mi? (Foucault ve diğerleri, 1999, s. 13-14). 

Bireysel, toplumsal davranış biçimlerinin özünde yattığı düşünülen bu öğretinin, bir tapı-
nağın duvarlarında yazılı olması o mekan içinde kişinin kendini denetim altına alarak bir 
anlamda her okunuşta bir eşiğin altından geçmesi fikrini çağrıştırır. Belkide bu nedenle, 
aynı öğreti, konusu ve görsel dinamikleri kadar felsefesiyle sinema tarihinde önemli bir yer 
edinmiş Matrix filminde bir kapının üzerinde belirir (Görsel 3). Filmde ileriyi gören Oracle 
adlı yaşlı kahin kadın, filmin baş kahramanı Neo’ya, kendini bilmesi gerektiğini işaret eder. 
Bugünün dünyasında ‘kendini bilmek’ öğretisi, sıklıkla kendini önemsemek anlamında ‘ken-
dine dikkat etmek’ halini almış gibidir. Foucault bu konuda şunlar belirtmektedir:

Bugün bizim için bu kavram bir hayli karanlığa gömülmüş, yitip gitmiş durumdadır. 
Birine Antik felsefede en önemli ahlak felsefesi nedir?’ diye sorulduğunda derhal 
vereceği yanıt, ‘kendine dikkat etmek’ değil, gnothi sauton (‘kendini bilmek’) şeklinde 
Delfik ilke olacaktır (Foucault ve diğerleri, 1999, s. 37).
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Görsel 3. The Matrix, 1999. Artist Blog&Journal. 
Erişim: 26.09.2017. https://goo.gl/vXyJdu

Kapı kavramının kişiyi kendini bilmeye davet eden çağrışımları, özellikle İslam mimarisinde 
kapıya özel bir önemin verilmesine neden olarak değerlendirilebilir. Kapıların boyutları 
ve süsleme biçimleri kişiyi mekandan içeri girerken nasıl bir tavır takınacağı konusunda 
daha en baştan uyarır. Örneğin kimi çilehanelerin ve derviş hücrelerinin kapıları ufak ve 
alçaktır. Bir dervişin kendini dünyadan yalıtarak geçireceği günler boyunca kalacağı me-
kanın girişinde eğilmek, aynı zamanda Tanrı karşısında eğilmektir. İslam dünyasında kapı 
denildiğinde belkide ilk akla gelecek mimari yapı olan Kâbe’nin kapısı ise sahip olduğu 
kutsallığı görsel anlamda yansıtmayı başarır. Kâbe yüzyıllardır müslümanların kıblesi ve hac 
mekânı olmasına rağmen hiçbir mimari zevki, uslübu, anlayışı, görsel imgeyi barındırmayan 
zamansız bir estetik taşır. Simsiyah ipekle kendini örten yapının tüm odak noktası olan kapı 
ise, bu mütavazi görüntünün aksine, tamamı altın kaplama yazılarla bezeli bir halde ışıldar. 
Kâbe’nin mimari anlamda minimal formu içinde tüm dikkati üzerine çeken kapı ve mimari-
nin yazıyla kurduğu ilişki İslam mimarisinin de en temel özünü oluşturur gibidir. “Mimarinin 
ana cephesini anıtsal bir kapı ile vurgulama Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Dönemi mima-
risinde taçkapı olarak adlandırılır.” (Çakmak, 2001, s. 67). Güzel yazıyla kapıyı süsleyen 
ayetler, hadisler veya büyüklerin sözleri inancı pekiştiren bir unsur olarak kullanılır.  Bekir 
Tatlı bu konu hakkındaki düşüncelerini şu şekilde ifade etmektedir;

Bütün Türk-İslam tarihinde mimari mekanları ayetlerle süsleme geleneği devam et-
miştir. Söz gelimi Anadolu Selçukluları’nda taç kapılar üzerine çeşitli mesajlar ileten 
mimari elemanlardı. Osmanlı mimarisinde ise yazı, dini yapılarda Allah’ın kelamını 
haykıran bir unsur olup, bu yüzden ön plandadır. En küçük dini yapının giriş kapısı 
üzerinde bile Kur’an’ dan bir ayet yazılması, o mekanın ilahi kelam ile şereflendirilmesi 
anlamına geleceği gibi, ayrıca gelenlere bir takım mesajların ulaştırılması içinde bir 
vasıtadır (Tatlı, 2012, s. 41).

Kişiyi edep ve adaba, bilmeye, kendini ve Allah’ı anlamaya davet eden ayetler, özlü sözler, 
son derece özenle mimariye işlenirken kimisinin yontusu yıllar sürmüştür. Bu anlamda Türk 
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İslam mimarisi sayısız örnekle doludur. Örneğin, bugün Ankara Etnografya Müzesi’nde gö-
rülebilecek Amasya Çelebi Sultan Medresesi kapısı üzerinde, “Alimin abide olan üstünlüğü, 
benim sizin en aşağınıza olan üstünlüğüm gibidir” yazmaktadır (Tatlı, 2012, s. 183). Bu söz 
içinde geçen abid kelimesinin anlamı “ibadet eden” (Devellioğlu, 2003, s. 4) demektir. 
Alim kelimesi ise çok “okumuş bilgili kişidir” (Devellioğlu, 2003, s. 29). Sözler, ‘nasıl ki hiç 
bilmeyenin karşısında benim üstünlüğüm varsa, ibadet eden karşısında bilgi sahibi kişi öyle 
üstündür’ şeklinde yorumlanabilir. Maddi ve manevi ilmi bilmenin ve öğrenmenin ibadet 
olduğunu söyleyen İslamiyet’teki ilk vahiy aynı zamanda ilk sure olarak kabul edilir. Alak 
Suresi’nde; “Oku! Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana 
bilmediklerini öğretmiştir.” diye buyurulur (https://goo.gl/UT4L96).  

Tasavvufun önemli imgeleri olan kapı ve yol kavramlarının kavramsal bir kapı kitabesine 
dönüşümü Tunuslu yönetmen Nacer Khemir’in El Haumine (Çöl İşaretçileri) adlı filminde 
de görülebilir. Çölün ortasında virane bir şehrinin giriş kapısında Ve Sadece Alllah Seni 
Yenecek sözleri yazmaktadır (Görsel 4). Filmin baş kahramanı olan öğretmen, uzun bir 
yolculuğun ardından, çölün ortasında tuhaf karakterlerin ve olayların yaşandığı bir köye 
ulaşır. Eski Orta Çağ şehir kalıntıları arasındaki yerleşimin kapısındaki kitabe, izleyiciyi, mis-
tik çağrışımlarla, ruhani bir yolculuğa çağırmak ister gibidir.

Görsel 4. 1984, Çöl İşaretçileri / El Haumine. YouTube. Erişim: 26.09.2017. https://goo.gl/4Z9zAe

İnsan zihni her daim şimdiki zamandan uzaklaşarak geçmişe veya geleceğe takılı kalır. 
İnsanı bulunduğu andan uzaklaştıran bu durum sabit ve nihayi bir mekan sunmaz. Sürekli 
bir devinimi yaşayan zihin, beden nerede olursa olsun içinde koskaca bir evreni taşır. Bac-
helard bu devinim konusunda şunları ifade eder;

Böylece dışarıdan kendini sağlam bir merkezmiş gibi gösteren sarmal varlık, kendi 
merkezine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. İnsanın varlığı durağan bir varlık değildir. 
Her açıklama onun durağanlığını bozar. İmgelem dünyasında, bir açıklama ileri sürü-
lür sürülmez, varlık bir başka açıklamaya gereksinim duyar, varlık bir başka açıklama-
nın varlığı olmaya gerekseme duyar (Bachelard,  1996, s. 228).

İçsel dünya içindeki yolcukların sembolü haline gelen kapı kavramı, sanatsal anlamda son-
suz çağrışımları barındırır. Sanat tarihine bakıldığında kapının üzerinde taşıdığı anlam yüklü 
yazının, mimari ile ilişkisinin sanatçılara ilham kaynağı olduğu gözlemlenebilir. Örneğin 17. 
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yüzyılda yaşamış aynı zamanda bir mimar olan Giovanni Battista Piranesi, Antik Yunan ve 
Roma dönemine ait mimari çizimlerinde yapılara ait kitabeleri de deyatlı olarak aktarmıştır. 
Yapılarla birlikte çizilen kitabeler, izleyici için aynı anda tarihin de okunması anlamını taşır. 
Sanatçının çalışmalarında görmenin, hayal kurmanın ve okumanın iç içe girdiği gözlemle-
nebilir. “Piranesi’de metin, çizim, nesne ve mekan aynı bütünün parçalarını oluşturmakta 
hepsi bir zarf-mazruf ilşikisiyle birbirine tutunmakta ve biribirini yaratmaktadır.” (Ek, 2012, 
s. 38). Sanatçının tarihe iz bırakmış yapıları aynı zamanda sanat tarihi içinde önemli figürler 
haline getirdiği çalışmalarına örnek olarak, Görsel 5’te görülen Constantinus Zafer Takı, 
aynı zamanda bir şehir kapısıdır. Özellikle Romalılara özgü şehir kapıları içinde en önem-
lilerinden biri olan bu kapı, “Büyük Constantinus’u M.Ö. 315 yılında Roma’ya dönüşünde 
karşılamıştır.” (Wheeler, 2004, s. 8). Wheeler, bu zafer takının Roma döneminin politik gücü 
ve estetik zevkini yansıtan en iyi örneklerden biri olduğunu düşünmekte ve şunları dile 
getirmektedir;

İmparatorluk Roması’nın büyük anıtı, Constantinus’un Doğu’daki yeni başkentinin sı-
nırını çizmesine on iki yıldan daha az bir zaman kala, Doğu’dan bir değişim rüzgarı 
estirmiş ve iyi ya da kötü Hellenistik geçmişin tozlarını silip süpürmüştür. Constantinus 
Takı bir anlamda Bizans Dünyası eşiğindeki karmaşık Roma deneyiminin bir sembolü 
ve özetidir (Wheeler, 2004, s. 8).  

Resmi geçitlerde tören yolunu göstermek, şehrin sınırlarını çizmek gibi işlevleri olan ve 
‘Roma icadı’ denilen bu süslü zafer takları, zaman içinde önemlerini kaybederek, anıtsal 
nitelikteki tarihi kapılar olarak tarihe geçmişlerdir. Piranesi bu kapıyı seçerken Roma ta-
rihi ve estetik anlayışı üzerinden yeni bir hikaye anlatmakla kalmamış, her çağda resmine 
bakan izleyicinin zihninde, yeni soruların oluşmasını sağlamıştır. Örneğin bugün bir şehrin 
sınırlarını kapı ile çizebilemek mümkün müdür? Ya da geçmişte hem işlevsel hem de döne-
minin politik gücünün estetik anlayışını yansıtan şehir kapılarının bugün sanatsal temsilleri 
nasıl olmalı? 

Görsel 5. Giovanni Battista Piranesi, 1756, Constantin Kapısı / Arch of Constantine.
Wikimedia. Erişim: 26.09.2017. https://goo.gl/WM6Qiu
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Görsel 6. Louise Bourgeous, 1992, Mermi Deliği / Bullet Hole. 
Iona Whittaker. Erişim: 26.09.2017. goo.gl/1SRkKL

20. yüzyılın başı itibariyle yazı, bezeme işlevi dışında, üç boyutlu bir sanat nesnesi kavram-
sal ve temel öğe haline gelmeye başlamıştır. Yazının heykeli ya da resmi kuran bir eleman 
olması, temsil ettiği bütüne dair paralel bir gerçeklik öne sürmesiyle sağlanmıştır. Yazıyı 
bir sanat nesnesine dönüştüren sanat tarihinin çeşitli dönem ve akımlarında üretilmiş çok 
sayıda çalışma mevcuttur. Ancak bu makalede odak noktasının kapı kitabeleri olması, ve-
rilecek örneklerin kapı ve yazı ilişkisini sorgulayan türden belirlenmesini gerektirmiştir.

Kapı kitabesini sanat nesnesine dönüştüren Louise Bourgeous’un Görsel 6’da görülen ça-
lışması, ahşap yumurta şeklindeki yontuları kapı ve pencerelerle çevirir. Çalışmada izleyiciyi 
karşılayan yazılar, sanatçının içsel dünyasına açılmaktadır. Her kapının açıldığı metal lev-
halar üzerindeki yazılar, kapalı alandaki ahşap yumurtalar, pencere ve kapılar gibi bütünün 
hikayesini kendi form dili, malzemesi ve sembolik anlamıyla kuran elemanlardır. Sanatçının 
çalışmasında heykelin bir tür tercümesi olmaya çalışmayan yazı, belkide kendi anlamını bir 
kağıt yüzeyinde değil, içinde bulunduğu üç boyutlu bütünlükte kurabilmiştir.

Bugün yaşanılan çağda, grafik tasarımcılar, mimarlar, ustalar, sanatçılar gibi ayrılmış pek 
çok alan olsa da, mimari anlamda yazı çoğunlukla grafik tasarımcının uzmanlığı altına ta-
şınmıştır. Yönlendirmelerle kişi yapı içinde kolayca yer bulur ve o yeri diğerlerinden ayırt 
edebilir. Bilgilendirici nitelikteki yazı, mimari bittikten sonra üzerine eklenirken, kavramsal 
bir düşünceyi dile getirmesi ya da mekana ilişkin yeni bir önerme sunması beklenmez.  
Sanat nesnesinin durumu da benzer şekilde mimari bittikten sonra yapıya eklenir ancak 
bu defa bilgiden çok bir duyumsama yaratması beklenir. Bu duyumsamanın çoğunlukla 
mimari ile ilgisi olması gerekmez.

Geçmişte önemli bir gelenek olan kavramsal kapı kitabelerinde, yazının gerek fiziksel ge-
rek anlam ilişkisiyle yazıldığı mekana özel oluşu, bugün kamusal alanlardaki sanatsal çalış-
malarında yazı kullanan sanatçılar için de önemli bir mirastır. Özellikle 1960 sonrası Batı 
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sanatının Kavramsal Sanatın içine dahil ettiği metinselliği galeri duvarlarından kamusal 
alana taşıdığı süreç incelenecek olursa bu durum kendini net bir şekilde gösterir. Sonsuz 
olasılıkları barındıran düşüncenin kendisinin sanat yapıtı olabileceği fikri 1960’larla sanat-
çılar tarafından tartışılmaya başlamıştır. Artık düşünceler de sanat yapıtı olarak kabul edil-
mektedir. Joseph Kosuth, Fikir Olarak Fikir Olarak Sanat (Art as Idea as Idea) düşüncesini 
savunurken,  Lawrence Weiner, resim yapmayı bırakarak galeri duvarlarına sözcükler yazar. 
Weiner şöyle der:

(…) insanlara yanlızca benimle ilgili olmayan bir şey sunmaya kalkışan sanata kendi 
kişisel yaşamımı zorla kabul ettirme uygulamasıdır. Bu materyallerle ve bu materyal-
lerin içinde olduğu dünyayla ilgilidir, ama onlarla, onların kendi gündelik yaşamlarıyla 
ilgili değildir, bu da benim sanatımdan çıkarmaya çalıştığım şeydir (Fineberg, 2014, 
s. 325).

1970’lerin ortalarından itibaren sanatsal çalışmalarında yazıyı kullanan sanatçılar, yazı-
nın sanat nesnesi olabileceği yolundaki düşüncelerini bir adım daha öteye taşıyarak onu, 
aynı zamanda mekanla ilişki kurmaya zorlayan çalışmalar üretirler. Bunda elbetteki 1967-
1968’li yıllarda Paris’te yoğunlaşan politik eylemlerin sanatı başkaldırı aracı  haline ge-
tirmiş olması ve Neo-Dadacı akımların etkisi büyüktür. Sanatın kamusallığını zorunlu kı-
lan tüm bu eylem biçimleri Guy Debord’un da belirttiği gibi “… alışılagelmiş bakma ve 
düşünme alışkanlıklarının sokak olayları ya da sitüasyonların/durumların oluşturduğu bir 
çeşit gerilla taktiği aracılığıyla, kamusal pasifliği ortadan kaldırmak ve alabildiğine yaygın 
bir eleştirel angajmanı hızla harekete geçirmek” olmuştur (Fineberg, 2014, s. 343). Ya-
zıyı kamusal alanda sadece grafik bir unsur olmaktan çıkaran Fluxus, Eylem, Performans 
gibi akımlar, savaş sonrası medyanın apolitik hale getirdiği tüketim toplumunu eleştirirken 
yazı, insan zihninde taşınabilir kolayca yayılabilir bir sanat nesnesi olarak görülmeye baş-
lar. 1980’lerle birlikte özellikle Amerika’da yayılan AIDS, evsizlerin artışı, büyüyen işsizlik 
oranları sistemin giderek zenginlerin çıkarlarını korumaya dönük işlediğinin altını bir kez 
daha çizer. Jenny Holzer, Barbara Kruger gibi sanatçılar bu defa entelektüel ve derin an-
lamları olmayan, gündelik bir dille, anonim gibi görünen sloganları ışıklı ve dijital panolara 
yazmaya başlarlar. Burada artık yazı bir sanat nesnesi olarak kamusal mekana yayılırken, 
yazı-mekan ilişkisinin önemi radikal biçimde ortaya çıkar. Örneğin, Barbara Kruger’ın, pos-
terlerinde kullandığı kaligrafi ve estetiği neredeyse bütün bir mekanın içine yayması adeta 
mekanın yazılar tarafından yutulduğu hissini verir. Reklamcılığın, grafiğin hatta grafitinin 
medyalarını kullanan sanatçıların çalışmalarındaki sözler çoğunlukla sosyal ve politik me-
sajla yüklüdür.  Azınlığın sesi olma çabası içindeki metinlerin nerede, nasıl, ne için yazıl-
dığı ve anlamının mekanla girdiği ilişkisi oldukça önemlidir. Örneğin, Görsel 7’de görülen 
Jeny Holzer’in, New York’un kentsel dönüşüm süreci içerisinde yakın bir zamanda yıkılarak 
kültürel dönüşüme girecek semtlerinin birinde gerçekleştirdiği çalışmasında, yazı-mekan 
ilişkisinin hangi durumda sanat nesnesine dönüşebileceği net bir biçimde görülür. Sanatçı 
kapanmakta olan ve kısa bir süre sonra yıkılacak sinemaların ve tiyatroların giriş panolarına 
politik, eleştirel mesajlarını yazar.
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Görsel 7. Jenny Holzer, 1993, Marquees.
Interiorator. Erişim: 26.09.2017. https://goo.gl/uLkBUo

Görsel 8. Martin Creed, 1999,  Herşey Güzel Olacak / Everything is Going To Be Alright. 
Tate. Erişim: 26.09.2017. https://goo.gl/WPekTh

Kruger ve Holzer’e göre daha genç olan Martin Creed’de, çalışmalarında yazı kullanmak-
tadır. Sanatçının kullandığı yazılar, gündelik dille söylenmiş sözlerdir. Ancak doğrudan po-
litik ya da kültürel bir eleştiri getirmezler. Görsel 8’de görülen Martin Creed’in, Everything 
is Going To Be Alright (Herşey Güzel Olacak) mottosunu farklı mekanlara neon harflerle 
yazdığı Postmodern kitabeleri, bu anlamda örnek olarak verilebilir. Yazıda kullanılan neon 
harfler ile mimari, zıtlık içindedir. Yazı, geleneksel kitabelerde olduğu gibi mimariyle uyum 
içinde olma, mimariyi bezeme, sonsuza kadar orada kalma amacı taşımaz. Creed’in çalış-
masında yazının anlamı, bina ile kurduğu plastik ilişki gibi, gelip geçiciliği içinde barındırır. 
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Kendine has tipografisi, felsefesi, dünya görüşü ile Kavramsal Sanat’ta bir ekol haline gel-
miş Lawrence Weiner, 2015 yılında, 18. yüzyılda inşa edilmiş Blenheim Sarayı’nı çalış-
malarının mekanı olarak kullanmıştır. Sanatçının Görsel 9’da görülen çalışmasını, çağdaş 
bir kapı kitabesi olarak düşünmek mümkündür. Within a Realm of Distance (Bir Uzaklık 
Ülkesinin İçinde) adlı çalışma, içerideki diğer yazılar gibi, mekana yapılan müdahaleden 
biri olarak, tek başına o yer için özel üretilmiş ve bütün olarak mimari yapıyı çağdaş bir 
sanat nesnesine dönüştürmüştür. Bir Uzaklık Ülkesinin İçinde sözleri, sarayın içindeki her 
nesnenin zamanda donup kalmasına vurgu yapar. Sarayın içinde sadece uzaktan bakmaya 
izinli olunan tüm nesneler aynı zamanda zamansal bir uzaklığı da ifade ederler. Mimari yapı 
izleyici için artık bir uzaklık ülkesidir.

Görsel 9. Lawrence Weiner, 2015, Bir Uzaklık Ülkesinin İçinde / Within a Realm of Distance. Apollo. 
Erişim: 26.09.2017. https://goo.gl/vSMpQk

Mimari-yazı ilişkisinin kök saldığı kapı kitabe geleneği, bugün sıkça gündeme gelen yere 
özgü sanat anlayışının geçmişteki uygulaması gibidir. Kavramsal bir kapı kitabesi insan 
bedenini tüm duyularıyla birlikte mimarinin merkezine alır. Mimarinin işitme, dokunma, 
görme gibi duyuların yanında, zihinsel bir mekana açılan, düş kurulabilen bir yer haline 
gelmesi gerekir. Pallasma’nın konuya yaklaşımı şu şekildedir; 

Mimarlık deneyiminin sahiciliğinin temeli, bina yapımının tektonik dili ve inşa ediminin 
duyularca kavranabilirliğidir. Dünyaya bütün bedensel varoluşumuzla bakarız, doku-
nuruz, dinleriz, ölçeriz ve deneyim dünyası bedenin merkezi etrafında örgütlenir ve 
eklemlenir. Evimiz bedenimiz, belleğimiz ve kimliğimizin sığınağıdır. Çevreyle sürekli 
söyleşi ve etkileşim içindeyiz, öyle ki, kendilik imgesini onun mekansal ve durumsal 
varoluşundan koparmak mümkün değildir. Gabriel Marcel ‘ben bedenimim’ der, ama 
şair Noel Arnaud ‘Ben olduğum yerdeki mekanım’ der (Pallasma, 2015, s. 80).

Mimari kitabeler metnin sesini, duyulur hale getirirken sadece bedenin değil bir hayalin de 
mekan içinde rahatça hareket etmesini sağlar. Geçmişte kavramsal metinlerinde Tanrı’yı, 
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sonsuzluğu, değişmez bir ideolojiyi duyurmaya çalışan kapı kitabeleri artık merkeze bireyi 
alabilmektedir. Özerkliğini ilan etmiş, güzel ve doğruyu anlatmak zorunda kalmayan sanat 
anlayışının bir sonucu olarak sanatçıya dışavurum imkanı sunulmuştur. 

Fiziksel mekan ve zihinsel mekan arasında kalan kapı kitabesi, kişiyi bir başka uzamla di-
yaloğa davet eder. Bu nedenle kapı kitabesi geçmişte olduğu gibi bugün de, mimaride 
görünürle-görülmeyenin, sınırlı olanla-sonsuzluğun arasında hayal kurmayı tetikleyen bir 
sanat nesnesi olmaya devam edecektir.
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