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ÇOCUK RESİMLERİNDE PANDEMİYE GÖSTERGEBİLİMSEL BAKIŞ “İLKOKUL GRUBU ÖRNEĞİ”
Asya SARIKAYA
Kayseri Çetinşen Bilim ve Sanat Merkezi
Meral İLGÜN
Kayseri Çetinşen Bilim ve Sanat Merkezi
Özet
Görsel sanatlar, çocukların duygu ve düşüncelerini çizgi, biçim ve renklerle ifade ettikleri
bir alandır. Duygularını kelimelerle ifade etmekte zorluk çeken çocuklarda, özellikle psikoloji alanında çocukların resim ile kendilerini, iç dünyalarını ve duygularını yansıttıkları
bilimsel olarak da gözlemlenmiştir. Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm dünyayı sarsan
covid-19 virüsünün yayılmasıyla oluşan pandemi ve karantina süreci kuşkusuz herkesi,
özellikle de çocukları yeni yaşam şekilleri konusunda etkilemiştir. Okullarda eğitime ara
verildi, sokağa çıkma yasakları konuldu, toplu taşıma araçları kullanımları kısıtlandı vb.
Çalışmamızda bu durumun i̇lkokul çocuklarının üzerindeki olası etkilerini tespit etmek
amacıyla Kayseri şehir merkezinde yaşayan, ilkokul düzeyindeki özel yetenekli öğrencilere “Pandemi size göre nedir?” sorunsalı ile duygularını, iç dünyalarını ve gözlemlerini
resim ile dile getirmeleri istenmiştir. Çalışmada nitel araştırma ve istenilen verilere ulaşmak amacıyla görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Tam yapılandırılmış görüşme yöntemi
kullanılarak 83 kişi ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi
kullanılarak analiz edilmiştir. Bu resimler üzerinden çocukların pandemiye bakışları göstergebilim açısından tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda projeye katılmış olan öğrencilerin resimlerinde pandemi ile en çok ‘maske’ algısının oluştuğunu
söyleyebiliriz. Bütün dünyayı etkileyen pandeminin temsili anlatımı dünya görseliyle somut hale gelen resimlerde örneklemin hayatını olumsuz etkileyen evde kal ifadeleri resimlerin başlıca konusu olmuştur. Pandemi tedbirleri ile etkilerinin örneklemin resimlerinde en çok görüntüsel göstergelerle çalışıldığı ve resimlerin şematik dönem özelliklerini
taşıdığı görülmektedir. Pandeminin neden olduğu değişimlerden yüksek oranda etkilendiği belirlenen örneklemin durumu hasarsız atlatabilmesi için psikolojik destek programları oluşturulması isabetli olacaktır.
Anahtar Kelimeler: pandemi, resim, göstergebilim, sanat psikolojisi, karantina

Abstract
Visual arts is a field where children express their feelings and thoughts with lines, shapes
and colors. It has also been scientifically observed that children who have difficulty in
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expressing their feelings with words, especially in the field of psychology, reflect themselves, their inner worlds and emotions with pictures. The pandemic and quarantine process caused by the spread of the covid-19 virus, which has affected the whole world since
December 2019, has undoubtedly affected everyone, especially children, in terms of new
lifestyles. Education was temporarily closed in schools, curfews were imposed, the use
of public transportation vehicles was restricted, etc. In our study, in order to determine
the possible effects of this situation on primary school children, gifted students living in
the city center of Kayseri and at primary school level were asked to answer the question
“What is the pandemic for you?” They were asked to express their feelings, inner world
and observations with a drawing picture. In the study, qualitative research and interview
method were preferred in order to reach the desired data. The data obtained from the
interviews with 83 people using the fully structured interview method were analyzed
using the content analysis method. Through these pictures, it has been tried to determine
the view of the children to the pandemic in terms of semiotics. As a result of the study,
we can say that in the paintings of the students who participated in the Project, the 'mask'
perception is mostly created with the pandemic. In the paintings, which became concrete
with the world image, the representation of the pandemic affecting the whole world, the
expressions of stay at home, which negatively affected the life of the sample, became the
main subject of the paintings. It is seen that the pandemic measures and their effects are
mostly studied with visual indicators in the pictures of the sample and the pictures have
the characteristics of the schematic period. It would be appropriate to create psychological
support programs so that the sample, which is determined to be highly affected by the
changes caused by the pandemic, can survive the situation without damage.
Keywords: pandemic, painting, semiotics, psychology of art, quarantine
GİRİŞ
2019 yılında Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde keşfedilmiş olan covid-19 salgını,
keşfinden bu yana dünya çapında yayılarak dünya sağlık örgütünün de raporlarında yer
almış ve pandemi olarak ilan edilmiştir (World health organization, 2020a). Covid-19,
corona (CO ), virus ( VI) ve disease (D ) kelimelerinin kısaltılması ile hastalığın keşfedildiği yıl olan 2019'a (-19 ) ithafen oluşturulmuştur. İsim dünya sağlık örgütü tarafından
konulmuştur. Zaman içerisinde hastalığın kısaltması süreli yayınlarda covid-19 olarak
anılmıştır (Vikipedi, b.t.).
11 Mart'ta Türkiye'de bir kişiye koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduğu Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştur. Türkiye'nin süreç boyunca pandemi olasılığına
hazır olduğunu, yayılmayı önleyici tedbirler alındığını vurgulayarak, hastalığın ülkenin
herhangi bir yerinde görülme ihtimaline karşı hazırlıklı olunduğu Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca tarafından ifade edilmiştir (Euronews, 2020). 17 Mart’ta ise Türkiye'de koronavirüs
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kaynaklı ilk ölüm vakası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştır (TRT
Haber, 2020).
Pandemi ile birlikte eğitim alanında da tedbirler alınarak Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
tarafından açıklanmıştır. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki
bütün okulların 2 hafta süreyle tatil edilmesi kararlaştırılmıştır. Sağlık Bakanlığımızın,
salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirleri ile Millî Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan eğitim sistemiyle ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programları başlatılmıştır (MEB, 2020).
Tüm bu gelişmelerle birlikte tüm dünyada ve Türkiye'de hızlı bir şekilde yayılan pandemiye karşı önlem almak için hükümetler ve sağlık kuruluşları tarafından halkın uyması
gereken tedbirler açıklanmaya başlanmıştır. Salgından uzak kalınması ile ilgili tedbirler
artarak sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında 14 kural açıklanmıştır (Sabah, 2020). Yapılan çalışmalarla birlikte artırılan tedbirler karantina önlemleri ile birlikte azalan vaka sayılarıyla bu kurallar genişletilerek bilim kurulu kararıyla sağlık bakanlığı tarafından rehber yayınlanmıştır (Bilimsel Danışma
Kurulu Çalışması, 2020). 2020 yılının en büyük sorunlarından biri olan ve tüm dünyayı
sarsan covid-19 pandemisini yenebilmek için maske, mesafe, el hijyeni üzerinde önemle
durulmuştur. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından twitter hesabında sıklıkla bahsedilen maske, mesafe, temizlik konusundaki uyarıları görsellerle de desteklenmiştir(twitter
dr. fahrettin koca, 2020). Bu kuralları her sorumlu bireyin dikkatlice uygulaması beklenmektedir. Pandemi sürecinde kurallara uymak sadece bireysel olarak değil toplumsal anlamda çok büyük önemi üzerinde durulmaktadır (World health organization, 2020b). Sosyal izolasyon amaçlı alınan karantina tedbirleri pandeminin yayılmasını önlemek amacıyla sıklıkla ve çeşitli şekillerde uygulanmıştır (T.C. İçişleri bakanlığı, 2020)
Sağlık çalışanlarından vatandaşlara çağrı yapılarak; “Biz senin için burada kalıyoruz. Sen
de bizim için lütfen evde kal” notuyla halktan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istenmiştir (NTV, 2020). Farklı yaş gruplarından öğrenciler tarafından Türkiye genelinde
evde yaptıkları ve camlara astıkları gökkuşağı resimleri ile "Evde kal" mesajı verilerek
sosyal izolasyonun önemi vurgulanmaya çalışılmıştır (Anter, 2020). Sosyal izolasyon
amaçlı karantina, sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen pandeminin yayılma hızını
önleyici tedbirlerin başında gelmektedir.
Televizyon ve sosyal medya ile bu tedbirlerin önemi üzerinde durulmuştur.
Yapılan literatür taramasında çalışmamıza kaynak olan makalelerden; Iskenderoglu ve
Aytaç Çocuk Resi̇mleri̇nde Görme Biçi̇mleri ̇ isimli makalesinde, çocukların, ürettikleri
sanat yoluyla görme biçimlerinin çözümlenmesi için bir yol haritası oluşturmak amaçlanmıştır( Iskenderoglu, L., & Aytaç, İ. 2010). Burçin Türkcan tarafından çalışılmış olan
çocuk resimlerinin analizinde göstergebilimsel bir yaklaşım isimli makalede çocuk re-
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simlerinin göstergebilimsel olarak incelenmesi amaçlanmıştır (Türkcan. B. 2013). Göstergebilimsel yaklaşım Münire Meral Yağci Turan tarafından hazırlanmış olan görsel sanatlar dersi̇nde 10 yaş grubu çocuk resi̇mleri̇ni̇n i̇ncelenmesi̇nde gösterge çözümlenmesi ̇
isimli doktora tezinde de ele alınmıştır. (Turan M.M.Y.,2017). Deniz Bayav tarafından
yapılmış olan resimde göstergebilim, çocuk resimlerinin göstergebilimsel çözümlenmesi
(ilköğretim 8. sınıf) isimli doktora tezi çocuk resimlerine göstergebilim açısından yaklaşılmıştır (Bayav, D.2006). Farklı konularda makale, tez ve araştırmalarda çocuk resimlerinin psikolojik analizi yada göstergebilim yaklaşımlarıyla çözümlenmiştir. Çocuk resimlerinde farklı konuların çalışıldığı gözlemlenirken, pandemi sürecinin çocuk resimlerine
yansıması çalışılmamıştır.Çalışmada pandemi konulu çocuk resimleri göstergebilimsel
çözümleme ile alınacak ve görsel katalog oluşturulacaktır.
Çocuklar resimlerinde estetik kaygı bulunmamaktadır. Onların gelişigüzel ve yalın anlatımı sanatçıdan farklı olmaktadır. Çocuklar hayatlarında görerek ya da yaşayarak edindikleri, ancak tarif edemedikleri duygu ve düşünceler üzerinde pek fazla konuşmaz; sanat
ise böyle durumlarda çocukların iç dünyalarını bize yansıtan bir projeksiyon vazifesi üstlenmektedir. (Batı, 2012, s.73’ dan aktaran Avcı, A. (2020)). Yani bir bakıma resim çizmek, çocuğun farklı sebeplerle dile getiremediği düşüncelerin yansıtılması ve bilinçaltının dışa vurmasına katkı sağlamaktadır (Avcı, A. 2020).
Resim, özellikle hislerini ve duygularını ifade etmekte zorlanan çocuklar için bilimsel
olarak da kabul gören bir sözsüz değerlendirme yöntemidir. Günümüzde de çocuk terapistleri tarafından kaygı bozukluğu ve stres gibi yakınmalarda çocukların severek katılmak istediği ve onları korkutmayan bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Yapılan resim bize çocuğun iç dünyası hakkında önemli bilgiler verir. Bu nedenle çocukların
kendiliğinden yaptığı resimler iyi analiz edildiği takdirde onların kişilik özelliklerini, kişilerarası ilişkilerini, duygusal problemlerini, kırgınlıklarını, korkularını, beklenti ve endişelerini ortaya çıkararak onları anlamamızı sağlar. Kısaca resim yapan çocuk bir şekilde
duygusal anlamda kendisini ifade eder.
Amaç
Görsel sanatlar, çocukların duygu ve düşüncelerini çizgi, biçim ve renklerle ifade ettikleri
bir alandır. Çalışmamızda; Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm dünyayı sarsan covid-19
virüsünün yayılmasıyla oluşan pandemi ve karantina sürecinin i̇lkokul çocuklarının üzerindeki olası etkileri ve yaptıkları resimlerinde pandemiye bakışlarının göstergebilim açısından tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Problemler
Çocukların hayatlarını okul, ev ve yaşam şekli olarak köklü değişiklere neden olan pandemi sürecinden oldukça fazla etkilendiklerini söylemek mümkündür. Bu nedenle; çalış-
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mamızda Aralık 2019 tarihinden itibaren tüm dünyayı sarsan covid-19 virüsünün yayılmasıyla oluşan pandemi ve karantina sürecinin i̇lkokul çocuklarının resimleri üzerindeki
yansıması nedir ve nasıldır? sorusuna yanıt aranmıştır.
Hipotetezler
Kişisel gözlemlerimiz doğrultusunda elde ettiğimiz bilgiler ışığında ulaştığımız hipotezlerimiz şunlardır: Pandemi süreci i̇lkokul çocuklarının resimlerine nasıl yansımaktadır?
Pandemi kelimesinin çocuk resimlerine etkisi nasıl olmuştur?
Çalışmanın Sınırlılıkları
Çalışmamız, Kayseri’de bulunan i l̇ kokul seviyesinde özel yetenekli 83öğrencinin Katılımıyla
Ocak 2021 tarihinde yapılan resimlerden elde edilen verilerle sınırlıdır.
YÖNTEM
Literatür ve dijital süreli yayın taramasıyla proje çalışmasına başlanmış olup, ilkokul öğrencilerinin ‘pandemi’ konulu resimleri ve konunun öğrencilerin resimlerine yansıması
projede değerlendirilecektir.
Çalışmada nitel araştırma modeli uygulanmıştır. Nitel araştırma modelinde ise “gözlem,
görüşme, doküman analizi” vb. gibi veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı bir araştırma
modelidir (Baltacı, A. 2019). Çalışmada istenilen verilere ulaşmak amacıyla görüşme
yöntemi tercih edilmiştir. Tam yapılandırılmış görüşme formu hazırlanarak, derinlemesine bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Tam yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak 83
kişi ile yapılan görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi, sosyal bilimlerde gerek bir araştırma sonucu elde edilen kayıtların, gerek de görsel mesajların üzerinden çıkarımlar yapılmasıyla kullanılan araştırma tekniğidir. (Olgun, C. K. 2008). Konuya dair katılımcılardan edinilen bilgilerin yeterli olduğu fark edildiğinde görüşmelere son verilmiştir. Görüşme formu örnekleme pandemi nedeniyle google form üzerinden sınıf öğretmenleri vasıtasıyla çeşitli iletişim kanallarından ulaştırılmıştır.(ek 1)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCtPh3vjVkdMFxwdo9w5mxoGsofUdwhFRhd8i NVwc8hvJ6iw/viewform?usp=sf_link
Çalışma sonunda öğrenciler tarafından yapılan resimler görsel katalogta toplanacaktır.
İnsanlar arasındaki sözsüz iletişimde çeşitli anlamlara gönderme yapan göstergeler,
önemli bir role sahiptir. Görsel göstergebilim, insanları kuşatan, yaşamın her alanında
üretilen bilinçli ya da bilinçsiz gösterge dizgelerini incelemektedir (Turan M.M.Y., 2017
s.9-19). Göstergebilim özellikle 20.yy. da öne çıkmış, özellikle dil ve edebiyatta görülmüştür, biçimin ve ona bağlı içeriğin incelenmesine dair bir yaklaşımdır. Sanat eserlerinin
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değerlendirilmesine de yansıyan bu yaklaşım sanat eğitimi derslerinde öğrencilerin yaptığı resimlerin incelenmesinde de yararlanılabilecek bilgiler sunar (Bayav, D. 2006 s. 63)
(Duncum, P.2018 s.14). Öğrencilerden elde edilen veriler göstergebilim açısından değerlendirilecektir.
Araştırmanın Evreni ve örneklemi
Çalışmamızın evrenini Kayseri şehir merkezinde yaşayan, ilkokul düzeyindeki özel yetenekli öğrenciler oluşturmaktadır. Bilim ve sanat merkezleri yönergesine göre özel yetenekli birey; “yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, yaratıcılık, sanat, liderliğe ilişkin kapasitede önde olan, özel akademik yeteneğe sahip, soyut fikirleri anlayabilen, ilgi alanlarında bağımsız hareket etmeyi seven ve yüksek düzeyde performans gösteren bireyi ifade
eder” şeklinde tanımlanmaktadır (bilim ve sanat merkezleri yönergesi 2020). Bu evren
içerisinden tesadüfî olarak seçtiğimiz, evrenimizi temsil edebilecek ve gönüllülük esasıyla çalışmamıza katılan (Bilim ve sanat merkezlerinde destek programına devam eden
öğrenciler) 83 ilkokul düzeyindeki öğrenci, çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Araştırmamızda veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan bir görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme formumuzun 3 sorudan oluşan birinci bölümü, katılımcıların araştırma konumuza etki edeceğini düşündüğümüz demografik bilgileri kapsamaktadır. Görüşme formumuzun ikinci bölümü, çalışmamızda ortaya çıkarmak istediğimiz cevapların
alınabileceği 4 sorudan oluşmaktadır. Toplamda 7 maddeyi içeren görüşme formu, içerik
geçerliliğinin sınanması amacıyla ocak ayında Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden 2 alan uzmanına mail, telefon aracılığıyla ulaştırılarak
değerlendirmeleri alınmıştır.(ek 2) Görüşme formu araştırmacı tarafından katılımcılara
uzaktan eğitim nedeniyle uzaktan üç oturumda uygulanmıştır (ek 6)
Bu araştırmada, soruların geçerliliği i̇çerik geçerliliği oranı kullanılarak analiz edilmiştir
(Lawshe, 1975, s. 567’ den aktaran Karaman, A. (2018)). Uzmanlar tarafından ölçüm
aracındaki ifadeler “uygun” “kalabilir” “uygun değil” şeklinde değerlendirilmiştir. Uzmanların her bir ifadeye verdikleri “uygun” yanıtının sayısı ile Tablo 1’e göre hesaplanan
içerik geçerlilik oranlarının (İGO) +1 olmasından dolayı, pandemi ile ilgili soruların istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.. Araştırma sorularının içerik geçerlik indeksinin (İGİ) ise, 1,00 olduğu görülmüştür (Karaman, A. 2018).(ek 3)
Örneklemimizle sınıf öğretmenleri aracılığıyla uzaktan görüşme planlanmış, bir yönerge
ile “pandemi” konulu resimler yapmaları istenmiştir. Araştırmacının da katılımıyla uzaktan uygulanan üç ayrı oturumda resimlerin yapılması esnasında katılımcılara klasik müzik
dinletilmiş ve konuyla ilgili yönlendirme yapılmamıştır(Çeti ̇n, O., & Tortop, H. S. 2018
s. 6). Yapılan resimlerin google form’a yüklenmesi ve görüşme soruları hakkında bilgi
verilerek formun doldurulması istenmiştir.(ek 6 fotoğraflar) Araştırmada veri toplama
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aracı olarak Charles Sanders Peirce’ün “görüntüsel gösterge, belirti, simge” olarak belirlediği göstergeler alanında uzman iki öğretim üyesi Buyurgan, Katırancı ile Turan tarafından geliştirilen resim değerlendirme ölçeği örnek alınarak araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. (Turan M.M.Y., 2017 s.64). Örneklemimiz ile görüşme formu uygulanmıştır. Yapılan uygulamalar sonucunda elde edilen verilerden “görüntüsel gösterge, belirti,
simge” kodları belirlenerek, veri tablosu oluşturulmuştur. (ek 4)
Çalışmaya başlarken veli onay mektubu ile örneklemimizin velilerine araştırma ile ilgili
kısa bir bilgi verilerek izinleri alınmıştır. Benzer şekilde araştırmanın resmi izinleri için
gerekli başvurular yapılarak çalışma izinleri alınmıştır.( ek 5-7)
İşlem ve Zaman Tablosu
İşin tanımı

Aylar
HaNi- Mazisan yıs
ran

Literatür
Taraması
Veri
Toplanması
Arazi
Çalışması
Proje
Raporu
Yazımı

X

Tem- Ağus- EyKa- AraŞuEkim
Ocak
muz tos
lül
sım lık
bat

X

X

X
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X

X
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Verilerin Analizi
Çalışmada görüşme formu ve öğrenci çizimlerinden elde edilen veriler ‘içerik analizi’
metoduyla çözümlenmiştir. Araştırmada içerik analizinin yanı sıra öğrencilerin görüşme
formu ve resimlerinde göstergebilimsel yaklaşımla hareket edilmiştir. Bu yaklaşıma göre
çocukların resimleri bir gösterge olarak çağrıştırdığı anlam ile birlikte çözümlenmeye çalışılmıştır. Yapılan araştırmada veriler, araştırmanın amaçları göz önünde bulundurula-
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sonuçlara ulaşılmıştır.
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BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmamıza Katılanlara Ait Bazı Demografik Bilgiler

grafik 1: örneklemin yaş dağılımı
grafik 2: örneklemin yaş dağılımı
grafik 3: örneklemin sınıf düzeyi
Grafik 1'e bakıldığında; örneklemin cinsiyet dağılımının %49,4 erkek ve %50,6 kız oranıyla homojen bir dağılıma sahip olduğu söylenebilir. Grafik 2'ye bakıldığında; örneklemin %1,2 sinin 7, %14,5’ inin 8, %54,2’sinin 9 ve %30,1’inin 10 yaşında olduğu görülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu 9 ve 10 yaşlarındadır. Grafik 3' de ise örneklemin ilkokul %1,2 sinin 1. sınıf, %1,2 sinin 2. sınıf, %36,1’ inin 3. sınıf ve %61,4’ ünün 4. sınıf
olduğu görülmektedir.(1. sınıf ve 2. sınıf verilerinin google forma yanlış girildiği düşünülmektedir. Pandemi nedeniyle yapılan bilsem tanılama sınavları tamamlanamamıştır.
Bilim ve sanat merkezlerinde bu yıl 2. sınıf öğrenci bulunmamaktadır. Bilim ve sanat
merkezlerinde 1. sınıf öğrenci bulunmamaktadır.)
3.2. Göstergeler Tablosu
Peirce’ nin Göstergeler Dizgesi’ ne göre örneklemden edinilen verilerden kodlarla oluşturulan tabloya göre bulgular; ilkokul öğrencilerinden oluşan örneklemden veri toplama
araçları ile uygulanan görüşme formundaki soruların cevapları ve çizdikleri resimlerden
edinilen verilerde, pandemiyi en çok görüntüsel göstergelerle anlatmayı tercih ettikleri
görülmektedir. Görüntüsel göstergeyi kullanan öğrenciler genellikle pandemiyi düz anla
mıyla ifade etmişlerdir. En az kullanılan belirti gösterge türü olmuştur. Simge, öğrenciler
tarafından kullanılan üçüncü gösterge türüdür. Öğrenciler, çizdikleri resimlerde gösterge
türlerini farklı bileşimlerde kullanmışlardır. Kimi öğrenciler, gösterge türlerinden yalnızca birini kullanırken kimi öğrenciler de bunlardan ikisini ya da hepsini bir arada ele
almışlardır.
Örneklemin resimlerinde ortaya çıkan görüntüsel gösterge kodları yüzdeler olarak ifade
edildiğinde Sosyal mesafe %29, Maske %52, Virüs %47, El yıkama-hijyen-dezenfektan
%23, Eba %3, Uzaktan eğitim %21, Okul %10, Sağlık çalışanları %5, Aşı %6, Salgın %3
oranındadır. Örneklemin yanıtladığı google form 1. Soruya ait görüntüsel gösterge kodu
yüzdeleri; Sosyal mesafe %23, Maske %22, Virüs %20, El yıkama- hijyen-dezenfektan
%15, Uzaktan eğitim %3, Sağlık çalışanları %3, Salgın %46 oranındadır. Örneklemin
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yanıtladığı google form 2. Soruya ait görüntüsel gösterge kodu yüzdeleri; Virüs %5,
Uzaktan eğitim %8, Okul %17, Sağlık çalışanları %3, Aşı %2, Salgın %20 oranındadır.
Örneklemin resimlerinde ortaya çıkan görüntüsel gösterge kodları yüzdelerine bakıldığında maske kodunun en yüksek oranda olduğu görülmektedir. Virüs ve sosyal mesafe
kodlarının da diğer kodlardan daha yüksek oranda olduğu görülmektedir. El yıkama-hijyen-dezenfektan kodu ile Uzaktan eğitim kodunun da oran olarak yüksek olduğu söylenebilir. Bunların dışında örneklemin resimlerinde okul, aşı, salgın ve eba görüntüsel gösterge kodlarına da rastlanmaktadır. Örneklemin yanıtladığı google form 1. Soruya ait görüntüsel gösterge kodlarından en yüksek oran salgın gösterge kodudur. Sosyal mesafe,
virüs ve maske kodları ise oran olarak birbirine yakındır. Bu kodları El yıkama- hijyendezenfektan kodu takip etmektedir. Uzaktan eğitim ve Sağlık çalışanları kodları ise en az
görülen kod olmuştur. Örneklemin yanıtladığı google form 2. Soruya ait görüntüsel gösterge kodlarından en yüksek oran olan salgın kodunu okul kodu izlemektedir. Bu kodları
uzaktan eğitim, virüs ve sağlık çalışanları kodu izlemektedir.
Belirti gösterge türü kodlarındaki yüzdeler ise, örneklemin resimlerinde ortaya çıkan belirti göstergeleri; Direk Anlatım(evde kal) %26, Dolaylı Anlatım (üzgün emoji,) %2, Üzgün %12, sıkılmak %5, özlem %5 oranındadır. Örneklemin yanıtladığı google form 1.
Soruya ait belirti gösterge kodu yüzdeleri; Direk Anlatım(evde kal) %21, sokak %2, sıkılmak %2, özlem %3 oranındadır. Örneklemin yanıtladığı google form 2. Soruya ait belirti gösterge kodu yüzdeleri; Direk Anlatım(evde kal) %20, Üzgün %33, sıkılmak %20,
özlem %11 oranındadır.
Örneklemin resimlerinde ortaya çıkan belirti göstergeleri; evde kal en yüksek oranda
olan kod olmakla birlikte bu kodu üzgün kodu takip etmektedir. Sıkılmak ve özlem kodu
resimlerde görülen en az kodlardır. Örneklemin yanıtladığı google form 1. Soruya ait belirti gösterge kodu evde kal en yüksek oranda olmakla birlikte bu kodu az oranlarda özlem, sıkılmak ve sokak kodları izlemektedir. Örneklemin yanıtladığı google form 2. Soruya ait belirti gösterge kodlarından en yüksek oranda olan üzgün kodunu evde kal ve
sıkılmak kodları ile bu kodların yarısı oranında özlem kodu izlemektedir.
Simge gösterge türü örneklemin resimlerinde ortaya çıkan kod yüzdeleri; karantina %4,
kelepçe %2, ölüm %2, korku %5, hapislik %5, dünya %20 oranındadır. Örneklemin yanıtladığı google form 1. Soruya ait simge gösterge türü kod yüzdeleri; karantina %3, ölüm
%9, korku %4, hapislik %4, dünya %22 oranındadır. Örneklemin yanıtladığı google form
2. Soruya ait Simge gösterge türü kod yüzdeleri; ölüm %7, korku %9, hapislik %3, dünya
%2 oranındadır.
Simge gösterge türü örneklemin resimlerinde ortaya çıkan kodlardan en yüksek oran
dünya kodunu, aynı oranda hapislik ve korku kodu takip etmektedir. Karantina kodunu
ise aynı oranda çok az görülen korku ve kelepçe kodu izlemektedir.Örneklemin yanıtla-
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dığı google form 1. Soruya ait en fazla simge gösterge türü kodu dünya olmuştur. Örneklemin yanıtladığı google form 2. Soruya ait Simge gösterge türü kod oranlarının az olduğu görülmektedir.
Örneklemin resimlerinde kullanılan renklerin; Sarı %25, Kırmızı %38, Mavi %62, Yeşil
%70, Turuncu %34, Mor %16, Pembe %18, Kahverengi %12 oranında olduğu görülmektedir.
Örneklemin resimlerinde kullanılan renklerde en çok oran yeşil ve mavi renkte olduğu
görülmektedir. Bu renkleri kırmızı, turuncu ve sarı izlemektedir. Pembe, mor ve kahverengi oranları azalarak birbirini takip etmektedir. Resimlerde en çok kullanılan renklerin
soğuk renkler olduğu görülmektedir. Örnekleme yöneltilen google form 3. sorunun cevabında ise çocukların tamamı duygularını resimle ifade edebileceklerini belirtmişlerdir.
SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Yapılan çalışma sonucunda örneklemin resimlerinde pandemi algısının göstergebilim
tablosundan çıkarılan verilere dayanarak; görüntüsel gösterge basamağında en çok maskenin örneklemin pandemi hafızasında bulunan kod olduğu söylenebilir. Örneklemin
pandemi kavramını en çok görüntüsel göstergelerle anlatmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. Örneklemin şematik dönemde olduğu için ev dışı konular, yer çizgisi belirmiştir.
Gerçeği olduğu gibi yansıtma çabası ile birlikte çocuk kendini toplumun parçası olarak
görmeye başlamıştır. Bu nedenle resimlerde genellikle görüntüsel gösterge kodları dikkat
çeker (Vural, D., 2011) Maske kodunu etrafımızda tehdit oluşturan gözle görülmeyen,
ancak çocukların etkisini fazla hissettikleri virüslerin temsili resimleri takip etmiştir.
Gözle görülemeyen bu tehditi örneklem görünür hale getirmiştir. En çok üzerinde durulan
pandemi tedbirlerinden olan sosyal mesafe kodunun örneklemin resimlerinde oldukça
fazla olduğu görülebilmektedir. Pandemi ile birlikte hayatın içine dahil olan yeni kullanımlar ve kavramların örneklemin resimlerine konu olduğu tespit edilebilmektedir. Bunların yanı sıra gösterge kodlarından el yıkama, hijyen, dezenfektan ve uzaktan eğitim,
okul, eba gibi pandemi tedbirlerinin resimlerin görüntüsel gösterge kodlarının başlıcalarıdır. Yeni bir kavram olduğu için az kodlanan aşı ise çalışmanın süresinde yeni başlanan
bir uygulama olduğundan örneklemin resimlerinde az görülmektedir. Belirti gösterge
kodlarından en fazla kullanılan evde kal pandeminin etkilediği durumlardandır. Bu nedenle örneklem üzgün, sıkılmak ve özlem kodlarına yoğunlaşmaktadır. Örneklemin çoğunluğu içerisinde bulunulan ev kısıtlaması nedeniyle okula, parka, akrabalarına vb. gidememekte ve bu nedenle de üzgün kodu aktif olmaktadır. Aynı nedenle sürekli evde
kalmanın verdiği normal hayata özlem ve sıkıntı hissi pandeminin ağırlığını katlar görünmektedir. Simge kodlarından dünya örneklemin resimlerinde fazla görülmektedir. Bütün
dünyanın etkilendiği pandemi dünya görseli ile simgelenmiştir. Bu kodu karantina nedeniyle hapislik ve kelepçe hissi ile pandeminin yarattığı korku ile kendini göstermektedir.
Örneklem bütün dünyanın pandemi nedeniyle hissettiği korku, evde hapis gibi kalma du-
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rumunu görselleştirmiştir. Resimlerde baskın renklerin soğuk renkler olduğu gözlenmektedir. Özellikle virüslerde yeşil ve mavi renklerin hakimiyeti göze çarpmaktadır. Pandeminin yarattığı soğukluk ve uzaklık hissinin renklere yansıdığı düşünülmektedir. Buna
karşılık oranı soğuk renklere göre daha az olsa da sıcak renklerin varlığının tehlike-uyarı
anlamında kırmızı ve turuncu da toplandığı söylenebilmektedir.
Google form sorularından örnekleme yöneltilen 1. soru pandemi hakkında neler biliyorsunuz sorusuna verilen cevap görüntüsel gösterge kodlarından salgın en fazla kullanılan
kod olmuştur. Örneklem yaşanılan durumun salgın olduğunun bilincindedir. Görüntüsel
gösterge kodlarından sosyal mesafe, maske, virüs kullanılan kodlardandır. Örneklem pandemi gündeminden haberdar olduğu ve pandemi tedbirlerini bildiğini bu kodlarda yoğunlaşarak ifade etmiştir. Aynı soruya verilen cevaplardan belirlenen belirti kodlarında en
fazla yoğunluk evde kal kodundadır. Bu kodu destekler nitelikte olan belirti gösterge kodlarından sıkılmak ve özlem az kullanılmıştır. Simge kodlarından en fazla görülen dünya
kodudur. Pandeminin bütün dünyayı sarstığı örneklemin bilgisindedir. Dünyayı sarsan
pandeminin etkilerinden ölüm, korku ve hapislik hisleri örneklemin kullandığı kodlardandır.
Google form sorularından örnekleme yöneltilen 2. soru pandemi hakkında duygularınızı
kısaca anlatır mısınız sorusuna verilen cevaplarda en fazla kullanılan görüntüsel gösterge
kodu salgın olmuştur. Bu soruya örneklem tarafından verilen cevaplarda belirti gösterge
kodlarından özlem ve evde kal yoğunluk kazanmıştır. bunu üzgün, sıkılmak ve kodları
izlemiştir. Simge gösterge kodu bu soruya verilen cevaplarda en az bulunan koddur. Örneklem salgının farkındalığı içerisinde evde kaldığı için de katlanan eski hayatına okula
duyduğu özlem en fazla yaşanan duygudur. Sürekli evde kalmaktan kaynaklanan hapislik
hissi sıkılmak ile beraber örneklemin pandemi duygu durumunu ortaya koymaktadır.
Örneklem pandemi de yaşadıklarını resimlerine aktararak, deneyimlerini görselleştirmişlerdir. Örneklem çalışmaları görsel katalog haline getirilerek çalışmaya eklenmiştir.(ek
9) Resimlerde en çok göze çarpan; figürlerin, dünyanın vb. maskeli olması nedeniyle
maske kullanımının örneklemin hayatında önemli bir yer tuttuğu belirlenmiştir. Gözle
görülmeyen virüsün örneklemin hayatına yaptığı etki nedeniyle resimlerde görünür olarak yer verilmesi dikkat çekmektedir. Pandemi tedbirlerinden sosyal mesafe, el yıkama,
hijyen ve dezenfektan resimlerde göze çarpan önemli ayrıntılardandır. Bütün dünyayı etkileyen pandeminin temsili anlatımı dünya görseliyle somut hale gelen resimlerde örneklemin hayatını olumsuz etkileyen evde kal ifadeleri resimlerin başlıca konusu olmuştur.
Çocuklar (resimleriyle, oyunlarıyla) içinde bulundukları anda, kurguladıkları hakikati yetişkinlere nazaran daha fazla ifade edebilme yetisine ve cesaretine sahip oldukları için
pandemi ile oluşan yeni durum resimlerde izlenebilmektedir (Afşaroğlu-Eren, E. 2017. s.
177).
Google form sorularından örnekleme yöneltilen 1. soruda örneklem pandemi hakkında en
çok bilinen salgın olmuştur. Pandemi hakkında örneklem tarafından en çok bilinenler
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pandemi tedbirleriyle insanları birbirinden uzaklaştırması ve sosyal mesafeye neden olması, maske kullanımının günlük hayatın bir parçası haline gelmesi, virüse dikkat etmemiz için evde kalınması gerektiği, ellerin temiz olması için sürekli yıkanması, hijyene
dikkat edilmesi gerektiği, ellerin yıkanamadığı durumlarda dezenfektan kullanılması gerektiği ve tüm dünyanın bu durumdan etkilendiği bilgisidir.
Google form sorularından örnekleme yöneltilen 2. soruda örneklemin pandemi ile ilgili
en çok üzgün olduğu belirlenmiştir. Örneklemin evde kaldığı için eski alışkanlıklarını
yapamadığı, okuluna gidemediği için özlem duygusu yaşadığı, bilgisayar başında eğitimden ve evde kalmaktan sıkıldıkları için üzgün oldukları belirlenmiştir.
Sanat psikolojisi Weber’in de sözünü ettiği gibi “Biz, sanat psikolojisi denilince, bir sanat
yapıtının izlenilmesi ile yaratılması arasındaki ilişkilerin, bilinçaltı olayların ve bilinçli
eylemlerin araştırılmasını anlıyoruz”( Weber, 1995, s. 11’ den aktaran Kargın, F.
(2016).). Çocuk resimlerine bakış açısından biri olan psikanalitik kuram, bilinç altında
yatan istek ve duyguların resimde saklanmış biçimde de olsa anlatıldığı, resmin tehlikeli
olabilecek ve bastırılmış olarak tanımlayabileceğimiz duyguların zararsızca dışarı dökülebileceği bir güvenlik supabı, görevini yaptığı düşüncesidir. Resmin bastırılmış duyguların arıtılmasını sağlayabileceğini savunan bir görüştür (Yavuzer, H. 1992 s. 26).Örneklemin çizdiği resimler ve resimlerini destekler görünen google form sorularına verdiği
yanıtlardan yaklaşık bir yıldır içerisinde bulunulan pandemi döneminden oldukça fazla
etkilenmiş oldukları görülmektedir. Piaget’e göre; “Çocuğun uyum sağlaması gereken
toplumsal, nesnel gerçekler dünyası ile çelişkileri, istekleri, sevinç ve tedirginlikleri ile
bir iç dünyası vardır. İlkini dil ile sözlü olarak anlatabilen çocuk ikinciyi sözlü olarak dile
getiremeyebilir. Bu nedenle çocuğun kesinlikle sanat olmayan bu simgesel anlatımları
gerçekleri benimsemesinin dışavurumundan başka birşey değildir”(Kırışoğlu 2002.’dan
Piaget 1953 den aktaran Buyurgan U., Buyurgan S. 2012 s. 27).
ÖNERİLER
Yaklaşık bir yıldır içerisinde bulunulan pandemi dönemi tüm dünyada herkesi derinden
sarsan ve hayatı etkileyen sonuçlarıyla endişe verici durumdadır. Özellikle küçük yaşta
çocukların yaşanan hızlı ve ani değişimlerden oldukça fazla etkilendiği çalışmamız tarafından belirlenmiştir. Bu etkilenim çocukların hafızalarına derin iz bırakarak hayatlarında
uzun zamanlar taşıyacakları anlatımlara konu olacaktır.
Hayatın her alanını zorlayan değişimler; başlıca sağlıktan eğitime, sosyal ilişkilerden geleneklere, bayramlara ve ekonomik alanlara kadar köklü bir dönüşüm yaşamaktadır. Hızlı
gelişen değişimlere her yaştan bireyin, özellikle de küçük yaşta çocukların adaptasyonu
için araştırmalar yapılarak insanların psikolojisini etkileyen duygu durumlarının tespit
edilmesi gerekmektedir. Çalışmamızda yapıldığı gibi küçük çocukların resim çizerek
içinde bulundukları durumu anlatmaları dönemin psikolojisinin anlaşılmasında ve çıkan
sonuçlara göre geliştirilecek psikolojik yaklaşımlar, gelecekte yaşanılacak duygu durum
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bozukluklarını önlemek için anlamlı bir adım olacaktır. Bilgi ve teknolojinin oldukça gelişmiş olduğu günümüzde sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için bilgi ve teknoloji eğitimi
ne kadar önemli ise kişinin sosyal ve duyuşsal yönden daha sağlıklı bir birey olması da o
derece önemlidir. Kişilerin duygusal problemlerini açığa çıkarmada resim analizinin iyi
bir yöntem olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple gerek Bilim Sanat Merkezlerinde gerek
okul ortamlarında, çocuğun duygusal yönünü belirlemede, tanı ve teşhis aşamasında mutlak surette resim analizinden yararlanılmalıdır. Ancak bu şekilde tüm yönleri ile gelişmiş,
sağlıklı gelecek nesiller yetiştirilebilir (Çeti ̇n, O., & Tortop, H. S. 2018 s. 9).
Sanatsal deneyimler duygusal rahatlık, istikrar ve akıl sağlığı ile sonuçlanmaktadır. Hızla
değişen ortamlarda kişinin kendini keşfine yardımcı olmaktadır. Bu durum özellikle büyüme çağında insanın korkuları, endişeleri ve öfkeleri olduğunda önemlidir. Sanatsal deneyimler bu tür duyguları rahatlatmakta önemli rol üstlenmektedir (Özsoy, V. 2015 s.34).
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KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINDA ESTETİK YAKLAŞIMLAR
Dr. Öğretim Üyesi Murat Cura
Ankara Haci Bayram Veli Üniversitesi
Özet
Estetik, güzellikle ilgilenir. Estetik değerler, maddi ve maddi olmayan her türlü eser ve
kültür varlığı için değişiklik göstermektedir (Mimari, resim ya da şiir estetiği gibi). Bu
nedenle her esere göre, estetik değerler için kriterler oluşturulmakla birlikte asıl amaç
“güzellik” ve eserin “keyif” vermesidir. Kişisel algı, estetik değerlerde farklılık göstermekle birlikte, sanat eserlerinde ortak bazı noktalar belirlenmiştir. Estetik, “güzel bilimi”
olarak da tanımlanabilir. Bir çalışmanın konusu haline gelen güzellik, algıda ortak kurallar belirlenmesine neden olmuş ve “sanat felsefesi” doğmuştur. Bazı sanat anlayışlarına
göre, estetik ve sanatın içeriği güzelle sınırlanamaz; çirkin de sanatsal yaratının ve estetik
beğeninin konusu olabilir. Restorasyon ve Konservasyon (Koruma ve Onarım) Bir belge
niteliğinde olan eserin ya da çevrenin, insan eliyle, çeşitli teknik, yöntem, malzeme ve
aletler kullanılarak, müdahele edilmesidir. Estetik değerler, koruma ve onarım çalışmalarında, eserlerin tarihi değerleriyle birlikte dikkate alınmalıdır. Bazen bu iki kavram birbiriyle karşıt olabilir. Eserin estetiği, kendi çevresinde tarihi özellikleri ile birlikte değerlidir.
Anahtar Kelimeler: Kültür Varlıkları, Restorasyon, Konservasyon, Estetik.

Abstract
Aesthetics deals with beauty. Aesthetic values differ for all kinds of material and spiritual
works and cultural assets (such as architecture, painting or poetry aesthetics). For this
reason, criteria for aesthetic values are created according to each work, but the main purpose is "beauty" and "pleasure" of the work. Although personal perception differs in aesthetic values, some common points have been determined in works of art. Aesthetics can
also be defined as the "science of beauty".The beauty which is the subject of a study,
caused the determination of common rules in perception and "philosophy of art". According to some understandings of art, the content of aesthetics and art cannot be limited to
beauty; ugly can also be the subject of artistic creation and aesthetic appreciation. Restoration and Conservation (Conservation and Restoration) It is the intervention of a work
or the environment, which is a document, by human hands, using various techniques,
methods, materials and tools. Aesthetic values should be considered together with the
historical values of the works in conservation and restoration works. Sometimes these
two concepts can be contradictory to each other. The aesthetic of the work is valuable in
its own environment along with its historical features.
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GİRİŞ
Antik Dönem’den günümüze dek, güzellik ve estetik kavramları üzerinde durulmuştur.
Güzellik ve estetik, duyusal kavramlardır. Grekçe αἴσθησις (aisthetis) duymak, algılamak
anlamındadır (web 1). Antik Dönem’de Platon (MÖ 427-348/347) ve Aristoteles (MÖ
384- 322) güzel kavramı tartışılmıştır (Kavuran ve Dede: 48-49). Platon’un güzel’e yaklaşımı, genellikle idealist felsefe ile bağlantılıdır ve güzel anlayışı, güzellik ideasının somutlaşmış halidir. Platon’a göre, zamanla değişen, eskiyen bir nesne güzel olamaz.
Çünkü bu nesne sürekli kendinden bir şeyler kaybeder ve bir süre sonra yok olur. Güzel
ideası ise, tüm zamanların dışındadır ve bu yüzden hep güzel kalmaktadır ve sanat, metrik
bir düzendir ve bu nedenle güzel’dir. Aristoteles ise, güzel’i oranlara bağlamıştır ve matematiksel oranların birbirleriyle uyumu güzel’i ortaya çıkarmaktadır. Büyüklük, küçüklük güzel’i belirleyen ölçülerdir. Estetik, güzellik ve çirkinlik kavramlarını içinde barındırmaktadır. Phaidon’daki diyaloglarda, Sokrates, “güzelliğin, bütün güzelleri güzel yapan şey” olduğunu söylemektedir (Phaidon: s. 105). Plautius’a (MS 203-270) göre, güzel
kavramında matematik önemlidir. İslam felsefesinde ise “güzel” metafizik açıdan ele
alınmıştır Ünlü düşünür Farabi’ye (MS 870-950) göre, görkem ve süs, güzelle aynı anlamdadır. İbn-i Sina’ya (MS 987- 1037) göre estetik, güzel, hoş, sevimlidir (Tuncer 2015:
150). Kant, Scheeling, Hegel, Marx, Baumgarten ve Nietzsche gibi düşünürler sanat, estetik ve estetik felsefesi üzerine çalışmışlardır.
Kültür, Türk Dil Kurumu’nun tanımlamasına göre (web 2), “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, hars, ekin; bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü, bireyin kazandığı bilgi” olarak tanımlanmıştır. Kültür
bireysel olduğu kadar toplumsal ve evrenseldir. Kültürün yaratılmasında, maddi ve manevi değerlerin bir süreç içinde oluşması, yerleşmesi ve aktarılması önemlidir. Kültür
varlıkları, somut ve somut olmayanlar olarak sınıflanmaktadır (web 3). Somut kültür varlıkları, taşınır ve taşınmaz olarak ayrılmaktadır. Taşınmaz kültür varlıkları arasında anıtlar, sivil mimari, askeri mimari ve endüstriyel mimari örnekleri, mezarlıklar, duvar / kaya
kabartmaları, mağaralar, feskolar, mozaikler, köprüler, su kemerleri, yol kalıntıları vb.
sayılmaktadır. Somut olmayan kültürel varlıklar ise bireyler ve toplulukların kültürel miraslarının parçası olan uygulamalar, anlatımlar, bilgiler ve becerilerden oluşmaktadır.
Sözlü anlatımlar, gelenekler, oyunlar, danslar, müzik, el sanatları, törenlerden oluşmaktadır. Somut kültür varlıklarının aktarılabilmesi için korunması, onarılması ve uygun koşullarda saklanması gereklidir. Bu çalışmanın amacı, somut kültür varlıklarının onarımı
ve korunmasında estetik yaklaşımların nasıl olması gerektiğini ayrıntılı olarak değerlendirmek ve bu tür çalışmalara rehberlik etmektir.
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Kültür Varlıklarının Korunmasında Estetik Yaklaşımlar
Antik Dönem’den bu yana, binlerce yıldır sanat ve estetik kavramları iç içe olmuştur.
Denge, uyum, metrik düzen, beğeni ve hoş duygular estetiği oluşturmaktadır. Sanatla
daha fazla ilişkilendirilen estetik kavramı, sanat felsefesinin konusu haline gelmiştir.
Yansıtmacı sanat kuramına göre sanat, doğa ve toplumun estetik düzeyde yansımasıdır.
İşlevsellik-fonksionellik kuramına göre ise sanat, dinleyen ve görende estetik haz oluşturmaktadır (Balcı 2016: 1-9). Somut güzellik görecelidir; kişilere ya da toplumlara göre
değişebilmektedir. Estetik üzerine çok sayıda çalışma yayınlanmıştır. Estetik, yalnızca
güzellik değil çirkinlik kavramını da içinde barındırmaktadır; bu nedenle günümüzde,
“genel sanat bilimi” olarak tanımlanmaktadır. Estetik, sanatla ilişkilendirilmekle birlikte
aynı zamanda matematiksel bir düzeni de ifade etmektedir. Yalnızca güzel olan değil,
çirkin de estetiğin konusudur. Bu nedenle, restorasyon ve konservasyon çalışmalarında
estetik bir denge, uyum, matematik ve kimyayı içermektedir. Somut kültürel varlıkların
korunmasıyla ilgili yaklaşımlarda estetik konusuna değinmeden önce, restorasyon ve
konservasyon tarihini, gelişim ve değişimleri değerlendirmek gereklidir. Korumacılık anlayışı ve uygulamaları zamansal olarak değişiklik göstermektedir.
Kültürel miras ya da kültürel varlık tanımlamaları, çağdaş toplumların geçmişi kullanmasını ifade etmektedir. Kültürel varlıklar, bölgesel kimliğin şekillenmesine katkıda bulunmaktadır. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ile ilgili uygulamalar zamana göre farklılık ve gelişim göstermiştir. 1931’de Carta del Restauro (web 4), 1954 ve
sonrasındaki 1970 tarihli uluslararası anlaşmalar, 134 ülke tarafından benimsenmiştir.
1972'de UNESCO, korumanın bir yolu olarak “insanlığın ortak mirasına” kültürel veya
doğal öneme sahip bir yer anlamına gelen Dünya Mirası kavramını tanıtmış ve kültürel
mirası “bir grup veya toplumun geçmiş nesillerden miras kalan, geçmişten günümüze kalan, fiziksel eserlerin ve soyut niteliklerin mirası” olarak tanımlamıştır (web 5, 6, 7).
UNESCO, taşınmaz miras olarak arkeolojik alanlar, anıtlar ve vb, taşınabilir miras olarak
resimler, madeni paralar, heykeller, el yazmaları ve su altı kalıntıları, batıklar ve şehirleri
tanımlamaktadır. Günümüzde arkeoloji, mimarlık, sanat tarihi, kent planlaması, jeoloji,
coğrafya gibi bilim dallarının yanı sıra, jeoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi bilim dalları da, korumacılıkla ilgili çalışmalara katılmaktadır. Özellikle arkeometri sözünü ettiğimiz bu bilim dallarının bir araya geldiği ve gelişmekte olan bir bilim dalı olarak önemlidir.
Kültürel varlıkların gelecek nesillere aktarılabilmesi için korunması gereklidir. Bu nedenle restorasyon ve konservasyon çalışmaları önemlidir. Türkiye’de bu çalışmalar uzun
yıllardır yapılmakla birlikte (Kuban 1 vd) özellikle son otuz yılda daha bilinçli, yasa ve
yönetmeliklere dayanarak yapılan çalışmalar artış göstermiştir. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 1 ve 2. Maddelerinde kültür varlıkları tanımlanmıştır.
Aynı kanunun 3 (4, 5) Maddesi’ne göre, Koruma ve Korunma, taşınmaz kültür ve tabiat
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varlıklarında muhafaza, bakım, onarım, restorasyon, fonksiyon değiştirme işlemleri; taşınır kültür varlıklarında ise muhafaza, bakım, onarım ve restorasyon işleri olarak ve korunma alanı, taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının muhafazaları veya tarihi çevre içinde
korunmalarında etkinlik taşıyan korunması zorunlu olan alan olarak tanımlanmıştır. Kanunun ikinci bölümünde koruma kurulları, Kültür Bakanlığı ve yerel yönetimlerin sorumlulukları, sit alanlarının ya da taşınmazların korunmasıyla ilgili yapılacaklar ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Üçüncü bölümde ise korunması gerekli taşınır kültür varlıklarının korunması ile ilgili kararlar tanımlanmıştır. Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımında, tarihi özelliklerin yanı sıra eserin niteliği büyük önem taşımaktadır
ve bu nedenle, eserlere yapılacak müdaheleler değişiklik gösterebilir.
Antik Dönem’den bu yana, binlerce yıldır eserler onarım işlemleri görmektedir. Kültür
varlıklarının korunması ve onarımı -konservasyon ve restorasyon- uzmanlık ve etik yönetim gerektirmektedir. Bu nedenle, üniversitelerimizde Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım Bölümleri (web 8) açılmıştır. Korunan her eser tarihi belge (Kuban 1969, 341356) niteliğindedir ve korumada sürekliliğin sağlanması gereklidir. Bu nedenle hem etkin
ve önleyici koruma yöntemleri uygulanmaktadır (Çetin 2013, 83-102). Etkin koruma,
malzeme, üretim tekniği ve bozulmalar birlikte değerlendirilerek, özgün nitelikler değiştirilmeden, geriye dönüşlü yöntem ve malzemelerle yapılan tüm müdahalelerdir (Kökten
v.d. 2007, 31). Korumada, farklı teknikler kullanılarak her ölçekteki tüm müdahele yöntemlerini içermektedir
Restorasyon ya da onarım yapılması, bütünlüğü bozulmuş eserlerin tümlenmesi anlamına
gelmektedir. Arseven, restorasyonu, bir sanat eserinin, değişik nedenlerle tahrip olmuş
kısımlarını, o eserin sanat değerine ve eski şekline zarar vermeksizin, aslına sadık kalarak,
sanatça tamir olarak tanımlamıştır (Arseven,1998:1758). Venedik Tüzüğü 12. maddeye
göre, “Eksik kısımlar tamamlanırken, bütünle uyumlu bir şekilde bağdaştırılmalıdır; fakat
bu onarımın, aynı zamanda sanatsal ve tarihi tanıklığı yanlış bir biçimde yansıtmaması
için, özgünden ayırt edilebilecek bir şekilde yapılması gereklidir”. Taşınır veya taşınmaz
kültür varlıklarında uygulanacak tümleme işlemleri uluslararası tüzüklere uygun olarak
yapılmaktadır. Büyük ve küçük ölçekteki eserlerin bütünlenmesi/ tümlenmesi ile eserin
bünyesinde oluşan eksikliklerin tamamlanmaktadır. Bu tür koruma uygulamalarında,
tümlemenin hangi oranda yapılması gerektiği tartışma konusu olmakla birlikte, eserlerin
tamamını tümlenmesi uygulanabilir değildir ve eserleri en az müdahele ile koruma altına
almak daha uygundur (Asatekin 2004, 14 vd )
Eserin durumuna göre tümlemenin yapılmasında, koruma ve estetik önemlidir. Taşınmaz
veya taşınır kültür varlıklarının niteliklerine göre estetik değerler farklılık göstermektedir. Yalnızca güzellik değil aynı zamanda çirkinlik de estetik açıdan önemlidir. Estetik
açıdan bakıldığında birçok eserde, restorasyon sorunları bulunmaktadır. Bu çalışmanın
amacı, restorasyon ve konservasyon uygulamaları sırasında estetik değerler ve uygulama
sorunlarını bazı konu başlıkları ve örnekler çerçevesinde değerlendirmektir.
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Yerleşim, Tarihi Yapılar, Çevre ve Estetik
2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu 2. Maddesi’de tarihi çevreler “sit”
olarak anılmaktadır ve “tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin
ürünü olup, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama
konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat
özellikleri ile korunması gerekli alanlardır” olarak tanımlanırken; arkeolojik, tarihi, kentsel ve doğal sit olarak ayrımlar yapılmıştır. Tarihi çevreyi korumayı gerektiren ögelerin
duygusal, kültürel ve kullanım değerleri olduğu belirlemiştir. Merak, kimlik, süreklilik,
saygı ve yüceltme, simgesel ve manevi değerler, duygusal değerleri oluştururken; belgesel, tarihi, arkeolojik ve eskilik, estetik ve mimari, çevresel görünüm, peyzaj ve ekolojik,
teknolojik ve bilimsel değerler kültürel değerleri; işlevsel, ekonomik (turizm), sosyal, eğitim, politik değerler ise kullanım değerlerini oluşturmaktadır. Tarihi yapılar/ kalıntıların
restorasyon çalışmaları tek tip olamayacağı gibi, uluslararası kurallara ve ilke kararlarına
uymak gereklidir (web 9, 3 vd).
Yerleşimler, yaşayan varlıklardır ve sürekli olarak yenilenmektedir. Fakat yenilenmelerde, kentlerin kültürel kimliklerini ve tarihi yapılarını korumaları gereklidir. Toplumlardaki sosyal ve ekonomik değişimler, yerleşimleri etkilemektedir. Var olan yapıların
yenilenmesi ve yeni yapıların inşa edilmesi gerekmektedir. Bütün uygulamalar, bilimsel
çalışmalar esas alınarak ve uygun bir koruma imar planına bağlı kalınarak yapılmalıdır.
Tarihi yapıların belge niteliğinde olduğu unutulmadan, estetik değerler dikkate alınmalıdır (Kuban 1969, 341-356). Çözümler yalnızca tek yapı ölçeğinde değil fakat aynı zamanda diğer yapılar ve çevresi ile birlikte değerlendirilmelidir. Plansız ve kuralsız yapılaşma, geri dönülmesi zor bozulmalara neden olmakta, tarihin izlerini silmekte ve kültürel
kimliğini giderek yitiren bir çevreye neden olmaktadır (Arabacıoğlu-Aydemir, 204 vd).
Tarihi yapı ya da kalıntılar onarılırken, çevresi ile birlikte değerlendirilmelidir. Uzun süre
ayakta kalan yapılar, ilk yapıldıkları andan itibaren değişime uğramaktadır. Binlerce yıl
öncesine ait olan bir yapı, bu süre içinde de onarımlar geçirmektedir. Özellikle tarihi yapıların içine ya da yakınlarına inşa edilecek turistik tesisler ya da var olan yapıların, bir
bütün olarak ele alınıp, birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gereklidir. Yerleşim estetiğindeki önemli etmenlerden biri “doğal çevre”dir (Erdoğan 2006: 68-77). Jeomorfoloji, topografya, bitki örtüsü, iklim, su varlığı, gibi elemanlar, yerleşimlerin ve yapıların kurulduğu yerlerin seçiminde ve gelişimde önemlidir.
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Kaman Kalehöyük. Höyük Biçiminde Müze.
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https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-281419/kirsehir-kaman-kalehoyuk-muze-mudurlugu.html
, Erişim tarihi 9. 11. 2021.
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http://www.pakben.com/portfolio-items/kemal-satir-evi-restorasyon-projesi-focaizmir/
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/blue-mosqueta-kapsamli-restorasyon/1481837
Tarihi yapıların /kalıntıların restorasyonunda öncelikle doğru belgeleme ve sonrasında
örnek alma çalışmaları yapılmaktadır. Eserdin daha önce geçirdiği onarımlar ve hastalıklar yerinde gözleme dayalı olarak tespit edilebildiği gibi, alınan örnekler labaratuvarda
incelenerek renk, doku, sağlamlık derecesi ve malzemenin türü daha iyi belirlenmektedir.
Eserler, uzun yıllar içinde bazı etkiler sonucunda, renk ve doku değişikliğine uğramaktadır. Eserin üzerindeki eskimişlik tabakası (patina) dikkate alınarak, doku ve renk uyumluluğun sağlanması gerekmektedir. Özellikle tarihi yapıların inşasında kullanılan malzemeler organiktir (ahşap, taş, kerpiç vb). Eski restorasyonlarda, beton, metal gibi dayanıklı
malzemeler kullanılmıştır.
Korunan yapıların, kalıntıların, büyük oranlarda restorasyonundan sakınmak doğru olacaktır. Bir esere ait az kalıntıya dayanarak, yapıyı yeniden inşa edecek şekilde (%70-80
oranında) restorasyon yapmak gereksiz olduğu kadar, maliyetlidir. Eserin durumuna göre,
tüm bina koruma, binanın orijinal tasarımını takip etmeye çalışmaz. Bir binanın kabuğunun - dış duvarlarının - içinde tamamen yeni bir bina inşa edilirken muhafaza edilmesi
oldukça yaygın bir durumdur. Bu yaklaşım aynı zamanda uyarlanabilir yeniden kullanım
olarak da adlandırılmaktadır. Yapılar restore edilirken, birtakım işlemlerden geçirilmektedir, raspa, kazıma çalışmaları, delikler delme, enjeksiyon vs gibi işlemler, orijinal yapıyı
etkilemektedir. Bu çalışmalar yapılırken, tarihi değerin yanı sıra estetik değerler dikkate
alınarak yapılmalıdır.
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Resim Restorasyonu ve Estetik
Kültür varlıklarının diğer önemli grubu olan resimler, binlerce yıldır çok yaygın olarak
çeşitli alanlarda kullanılmıştır (Yetiş, Eryurt ve Eskici 2021, 17-36). Kerpiç, taş, ahşap,
sıva, bez, metal ve cam üzerine yapılan resimlerin sanatsal ve okunurluk değerini arttırmak için çeşitli tamamlama-bütünleme- rötuş uygulamaları, ICOMOS ilkeleri doğrultusunda yapılmaktadır (web 10). Renk kuramları ile ilgili çalışmalar 17. yüzyıldan itibaren
başlamıştır. Önceleri sanat eserlerinin özgünlük değeri fazla dikkate alınmadan tamamen
estetik kaygılarla yapılan, taklitçi ya da kişisel yoruma dayanan tümlemeler, sahte ve yanıltıcı çalışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında benimsenen bilimsel restorasyon ilkeleri doğrultusunda, kuramsal temeli olan yeni
yaklaşımlar benimsenmiştir. Resim restorasyonunda taklitçi tamamlama, ayırt edici tamamlama, nötr tamamlama, tarama (tragettio) tekniği, ton altı tekniği gibi yöntemler tercih edilmekle birlikte tamamlama yapılmaması da tercih edilmektedir. Tüm restorasyon
uygulamalarının en az ve geri döndürülebilir olması gerekmektedir. Restorasyonda, eserlerin yaşamına tanıklık etmiş olan bozulmaların belli olması gerektiği düşünülmektedir.
Rötuş uygulamalarında, eksik kısımların yarattığı olumsuz etkinin azaltılması amaçlamaktadır. Eser üzerinde uygulanacak her taklitçi rötuş bir sahtelik yaratacağından, orijinale mümkün olduğunda yakın yeni bir denge yakalanması ve orijinal eserin önüne geçmemesinin sağlanması önemlidir.
Resim restorasyonunda uygulama öncesinde dönem, stil, teknik ve sanatçı özellikleri ayrıntılarıyla araştırılmaktadır ve restorasyonda farklı teknikler kullanılmaktadır. Rötuşta
izlenilen tekniğin, sanatçının tekniğinden farklı olması gerektiği düşünülmektedir (Yetiş,
Eryurt, Eskici, Mimetik tamamlama ise birebir, taklitçi, görünmez tamamlama olarak tanımlanmaktadır. Farklılaştırılmış mimetik rötuş ise, izleyiciye “normal izleme mesafesinde” tam bir görüntü sunmayı amaçlarken, fakat rötuşun yakın mesafeden orijinalinden
ayırt edilebilir olmasıdır ve ince taranmış çizgiler ya da küçük noktalarla, orijinalinden
farklı olan özel boyalarla uygulanmaktadır. Taklitçi rötuş, eserin orijinalliğini kaybetmesine neden olmaktadır. Noktalama yöntemi, bir veya daha fazla gölgeden oluşan küçük
noktalarla oluşturulmaktadır ve bazı büyük kayıplarda ya da rötuş kusurlarında kullanılmaktadır. Nötr tamamlama, çalışmanın etkileyici potansiyelini geri getirmek ve boşlukları, nesnenin varlığı boyunca yaşanan bozulmaları açıkça göstermektir. Gözün tamamlayamadığı büyük alanlarda, arkeolojik parçaların birleştirilmesinde kullanılan nötr renk
mantığı temel alınmıştır. Böylece, tüm eksik alanlar tek bir nötr renge boyanmaktadır.
Fakat bu tekniğin formun tamamlanabildiği yerlerde de uygulanması, eserin görsel parçalanmasını arttırmaktadır. Bu yöntem, arkeolojik çalışmalarda, seramiklerin yeniden bütünlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve ağır hasarlı resim kompozisyonları için
çok uygun değildir. Bu teknik, erken çatlakların yeniden bütünlenmesinde kullanılabilmektedir (Bailão, 2011). Tamamlama uygulamalarında, resmin orijinaline benzetecek
renk ve uygulama söz konusu değildir. Her nötr tamamlama, resmin renk ve biçimini
değiştirdiğinden, iki farklı yaklaşım söz konusudur. Resmin tüm kusurlu alanları ile
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uyumlu bir doğal ton ya da açık ve koyu alanlar için, her duruma uygun bir doğal ton
geliştirilmesidir (Emre, 2005, s.67). Tratteggio (Rigatino), sahteciliği önlemek, zamanın
neden olduğu değişikliklere ve eserin sanat kaybolan alanlarını kurtarmak için kullanılan
bir rötuş tekniğidir. Brandi'nin restorasyon teorisinden esinlenilen tratteggio, 1945-50 yılları arasında Roma'daki Istituto Centrale del Restauro'da (ICR), Paolo Mora ve Laura
Mora'nın iş birliğiyle, Roma Padua’daki Ovetari Şapeli’nde bulunan 1944 yılında ağır
hasar görmüş olan Mantegna freskolarının tamamlaması için geliştirilmiştir. Taklitçi tamamlamanın tekrarlayıcı görüneceği anlaşılıp, restoratörün herhangi bir yaratıcılık kullanması gerekmeden uygulayacağı bir teknik olarak geliştirilmiştir; noktalar, pastiller,
kısa vuruşlar gibi farklı yöntemler uygulanmıştır (Bailão, 2010, 51). Bu teknikle, rötuş
müdahalesindeki hatalar en aza indirgenirken, resim de okunabilir hale gelmektedir.
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Ephesos’tan (Selçuk-Efes) bir fresko, tamamlama yapılmamış
(Yetiş, Eryurt, Eskici 2021, şekil3).
Pişmiş Toprak Eserlerin Restorasyonu ve Estetik
Pişmiş toprak eserlerde, fiziksel uygulamaların dışında, bir eserin rengi ya da bezemelerinin de tümlenmesi önemlidir. Bununla birlikte bir eserde bütünleme uygulamasının yapılıp yapılmayacağı ya da hangi oranlarda yapılacağı tartışmalı konulardan biridir (Eskici
2018,135). Bazı parçaların ayakta durmasının sağlanması, taşınması ya da sergilenmesi
gerekebilmektedir. Bu durumda eser, amaca yönelik olarak tümlenmektedir. Bu işlemler
yapılırken, estetik özelliklere dikkate dilmesi önemlidir. Eserin fiziksel bütünlüğü genellikle çeşitli dolgu maddeleri yardımıyla sağlanmaktadır. Boyama (cromatik/ renkli) tümleme yapılmaktadır. Bu çalışmalarda, eserin renk, doku ve yapım tekniği gibi özelliklerin
göz önünde bulundurulması gerekir. Uluslararası alınan kararlara göre, tahmin ve yoruma
dayalı olarak değil, bilgi ve belgeye dayanarak bu çalışmalar yapılmaktadır. Eserlerde
temizleme, sağlamlaştırma, yapıştırma, tümleme ve rötuş/ boyama işlemleri uygulanmaktadır. Öncelikle eserin dönemi, tekniği, malzemeleri hakkında araştırma yapılmalıdır.
Sonrasında, özellikle parçalanmış seramiklerde, binlerce yıldır eserlerin onarımında kullanılan mekanik birleştirme uygulanmaktadır. Gözle ve elle yapılan incelemeler, fotoğraf
çekimi, eserin yapısı hakkında daha detaylı bilgi verecek optik mikroskop kullanımı, verilerin kaydedilmesi gibi aşamaların dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Özellikle tümleme
işlemlerinde, parçalar bir araya getirilirken, kullanılan yapıştırıcının renksiz ve geri döndürülebilir olması gerekir ve eserlerin sertlik durumuna göre yapıştırıcı seçilir. Yapıştırıcının kırık olan bölgede, taşırmadan kullanılmalıdır.
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Restorasyonu yapılacak olan eserler boyasız ya da boyalı olabilirler. Boyasız seramiklerde tümleme işlemleri genellikle dişçi alçısı, polyfilla gibi malzemelerle yapılmaktadır.
Boyama, genellikle kil rengi esas alınarak yapılmaktadır. Boyalı seramiklerde ise işlemler
daha da ayrıntılıdır; çok farlı renklerde boyalar kullanıldığı ve resimlerin daha fazla olabilmesi nedeniyle farklı tamamlama yöntemleri kullanılmaktadır. Kısmi tümlemelerde,
eserin bir bölümü onarılmaktadır. Boya / rötuş işlemlerinde, organik ya da inorganik malzemelerle, tamponlama, püskürtme ve fırça ile boyama teknikleri kullanılarak uygulamalar yapılmaktadır.
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İtalya-Grammichele pithoslarının onarımı ve sergilenmesi. M. Cura
SONUÇ
Kültür varlıkları, zamanla ve çeşitli nedenlerle bozulmaya uğramaktadır. Restoratör ve
konservatörler tarafından, disiplinler arası çalışmalarla, etkin koruyucu müdahelede bulunmak büyük önem taşımaktadır. Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılması için
önleyici ve etkin koruma çalışmalarının süreklilik göstermesi ve ilke kararlarına uyulması
önemlidir. Bu nedenle, eserlerde zamanla oluşan hasarlar, deformasyon, son hali gibi
özellikler dikkate alınarak koruma ve onarım çalışmaları yapılmalıdır ve eserleri, orijinal
halinden uzaklaştırarak ya da çok az bir kısmı korunmuş olan eseri büyük oranda tümlemek ve güzelleştirmek amaçlanmaz; yaşanmışlık izlerinin korunması gerekmektedir. Estetik, kültür varlıklarının koruma ve onarım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken
önemli konulardan biridir. Eserlerin durumuna göre yapılacak olan koruma ve onarım
çalışmalarında uluslararası ilkelerin dikkate alınması gereklidir. Estetik ve tarihi duyarlılık gerektiren kültür varlıklarının onarımı ve korunması, kesinlikle uzmanları tarafından
yapılmalıdır. Arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık vb. bilim dallarında, restoratörler tarafından gerekli eğitimler verilerek bilgilendirme eğitimleri düzenlenerek, mesleki çalışmaların uygun koşullarda ve en iyi şekilde yapılması sağlanmalıdır. Koruma ve onarımı tamamlanmış olan eserlerin sergilenmesi sırasında da estetik dikkate alınmalıdır.
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Özet
Bu makalede, seçilen sanatçıların eserleri üzerinden, sanatçının şemsiye nesnesi ile olan
ilişkisi düşünsel ve biçimsel olarak araştırılmakta, şemsiyenin sanat nesnesi olarak görünürlüğü incelenmektedir. Sanatçılar çalışmalarında nesneleri yorumlayarak, dönüştürerek, metaforik anlamlar yükleyerek başka platformlara taşırlar. Nesneler dünyasının parçası olan şemsiye, günlük kullanım nesnesi olarak sanat pratiklerinde yer almakla birlikte;
birçok farklı anlam üretimine de katkıda bulunmuştur. Claude Monet, Pierre Auguste Renoir gibi sanatçıların yapıtlarında günlük kullanım nesnesi olarak kompozisyona dahil
olurken; Francisco Goya, Gustave Caillebotte gibi sanatçıların yapıtlarında statü göstergesi olmuştur. Şemsiye, Rene Magritte’in gerçeküstücü resminde felsefi okumalara aracılık ederken; Christo ve Jeanne-Claude’in yerleştirmelerinde toplumsal yaşam kültürüne
ait kodlara gönderme yapan ve mekan kavramı yaratan nesne olarak yer almıştır. Makalede, şemsiyenin günlük kullanım nesnesi olarak tarihçesi ve sanat alanında nesnelerin
geçirdiği dönüşüm süreci irdelenmekte; devamında şemsiyenin plastik sanatlardaki görünürlüğü incelenmektedir. Böylece aynı nesnenin, tarihsel süreçte ne kadar farklı anlatım
olanakları sunduğuna ve sanatçılar için yaratıcılığın tetiklenmesinde üstlendiği işlevlere
odaklanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Nesne, Şemsiye, Metafor

INVESTIGATION OF THE VISIBILITY OF THE OBJECT FOR DAILY USE
UMBRELLA IN PLASTIC ARTS
Abstract
In this article, the artist's relationship with the umbrella object is investigated intellectually and formally through the works of the selected artists, and the visibility of the umbrella as an art object is examined. Artists interpret and transform objects in their works,
and transfer them to other platforms by loading metaphorical meanings. Umbrella, which
is a part of the world of objects, takes place in art practices as an object of daily use; It
also contributed to the production of many different meanings. While it is included in the
composition as an object of daily use in the works of artists such as Claude Monet and
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Pierre Auguste Renoir, it has been a status indicator in the works of artists such as Francisco Goya and Gustave Caillebotte. While the umbrella mediates philosophical readings
in Rene Magritte's surrealistic painting; In the installations of Christo and Jeanne-Claude,
it took place as an object that refers to the codes of social life culture and creates the
concept of space. In the article, the history of the umbrella as an object of daily use and
the transformation process of objects in the field of art are examined; In the following,
the visibility of the umbrella in plastic arts is examined. Thus, it focuses on how different
expression possibilities the same object offers in the historical process and the functions
it undertakes in triggering creativity for artists.
Keywords: Art, Object, Umbrella, Metaphor

GİRİŞ
İnsan doğduğu andan itibaren doğayla ve nesneler dünyası ile ilişki halindedir. Nesne,
öznenin dışında bulunan ve onun bilmesine konu olan şeydir (Hançerlioğlu, 1989: 274).
Türk Dil Kurumu’nun tanımına göre nesne, belli bir ağırlığı, hacmi ve rengi olan her türlü
cansız varlık, şey, objedir. Heidegger, nesneyi biçimlenmiş malzeme olarak tanımlar;
böylece hem doğal nesnelere hem de kullanımlık nesnelere uyan nesne kavramı, malzeme
ve biçimin oluşturduğu sentez ile belirlenmiş olur (Heidegger, 2011: 20).
Sanatçılar nesneleri, duygu ve düşüncelerini ifade etmenin bir yolu olarak geçmişte ve
günümüzde kullanmaktadırlar. Bunu yaparken nesneleri gerçek bağlamından kopararak
farklı bir bağlamda ele alırlar ve farklı yorumlarla ortaya koyarlar. Sanat çalışmasında
nesne kimi zaman maddi varlığıyla, kimi zaman da görüntüsü ile yer alır. Sıradan bir
nesne, sanatçının o nesneyi ele alma biçimiyle bambaşka anlamlara bürünür ve sanat nesnesine dönüşür.
Makalede, şemsiye nesnesinin yaklaşık 3000 yıllık süreçte farklı kültürlerde nasıl kullanıldığı ve sembolleştirildiği incelenmiş; nesnenin sanat tarihi sürecinde sanatta nasıl yansıtıldığı özet olarak anlatılmış; şemsiyenin plastik sanatlardaki görünürlüğü biçimsel ve
düşünsel olarak araştırılmıştır. Makalenin oluşumu için kaynak taraması yapılmış; konuyla bağlantılı makale ve kitaplar incelenmiş; konu bağlamındaki öncelikler belirlenmiş;
seçilen sanatçı örnekleri ve çalışmaları üzerinden analiz yapılmıştır.
1. Kullanım Nesnesi Olarak Şemsiye ve Kısa Tarihçesi
Nesneler hayatı daha rahat ve kolay yaşamak adına tasarlanır ve üretilir. Nesneler dünyası
ile çevrilmiş olan insanlar, günlük yaşam pratiği içerisinde nesneleri kimi zaman fayda
amaçlı kullanırlar, kimi zaman da özel bir bağ kurarlar ve nesnelere farklı anlamlar yüklerler.
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Şemsiye, yaşamı kolaylaştırmak adına tasarlanmış ve üretilmiş nesnelerden birisidir.
Şemsiye, güneş ve yağmurdan korunmak amacıyla kullanılan, açılıp kapanabilen, su geçirmez kumaştan üretilen taşınabilir bir nesnedir. Kapalı iken baston vazifesi görebilen
şemsiye, yağmur ve güneşten koruma amaçlı olarak açıldığında kökten bir dönüşüm geçirir. Şemsiyelerle ilişkilendirilen anlamlar ve sembolizm yüzyıldan yüzyıla, mekandan
mekana çok büyük değişiklik gösterir. Eski Mısır’dan bugünkü Britanya’ya farklı kültürlerde şemsiyeler binlerce yıldır üretilir ve kullanılır. Şemsiye farklı toplumlarda farklı
bakış açılarıyla değerlendirilir. Birçok dönemde yüceltilirken, bazı dönemlerde küçümsenir. Toplumsal sınıf çelişkilerinin bir göstergesi olur. Bir dönem alt tabakadan, bir dönem üst tabakadan oluşun göstergesi haline gelir.
Şemsiyenin tarihi oldukça eskidir; 3000 yılı aşkın bir süre önce, kadim Asur’un yanı sıra
Eski Mısır’da güneşten korumak amacıyla kralların üstünde tutulurdu. Hindistan’da
Ajanta mağaralarında bulunan antik freskler (MÖ 2.-MS 550. yüzyıl) şemsiyenin Hindistan’daki uzun ve ayrıcalıklı tarihini yansıtır. Etiyopya, Mısır ve Batı Afrika’da devlet erkanının şemsiye kullandığı bilinir; özellikle Fas’ta asırlarca sadece kral ve ailesinin şemsiye taşımasına izin verilmiştir (Rankine, 2018: 17-18).
Çin’de Şemsiye kullanımına ilişkin kanıtlar binlerce yıl öncesine uzanır. Komutan Wang
Kuang’ın anıt mezarında MÖ 25 yılından kalma şemsiye direkleri keşfedilmiştir. Çin’de
Ming Hanedanlığı zamanında (1368-1644) çok detaylı ve sınıf temelli şemsiye taşıma
sistemi uygulanmıştır. Şemsiyenin rengi, kumaşı ve tutulacak kısmındaki detaylar, sınıflar arası ayrımı göstermekteydi. Çin gibi Japonya’da da, şemsiyenin rengi ve mevki arasındaki ilişki, karmaşık kurallar ile belirlenmişti. 17. yüzyıl sonuna kadar bu kurallar,
soylular arasında şemsiye kullanım şekillerini belirlemiştir (Rankine, 2018: 20).
Şemsiye tarihsel süreçte genellikle, krallar, soylular ve üst düzey insanlar tarafından kullanılan bir nesne olmakla birlikte 1700’lerde Fransa’da üretilmeye başlandıktan sonra,
kısa bir dönem bu bölgede şemsiye kullanımı küçümsenmiş, zarafete ters düştüğü gerekçesiyle köylü işi ve ihtiyar eşyası olarak görülmüştür (Rankine, 2018: 40).
Britanya’da, 1830’lardan sonra şemsiye imalatı ticari olarak uygulanabilir hale gelmiştir.
Bu dönemde Britanya tarihinin akışını şekillendiren iki önemli etken vardır: orta sınıf
kuvvetlenmiş ve bunun sonucunda tüketim artmıştır. Önceden son derece zengin kişilerin
erişebildiği lüks nesneler, daha ucuz ama yine de kaliteli taklitlerin üretilmesiyle birlikte
demokratikleşmiş, orta sınıfın kullandığı nesneler durumuna dönüşmüştür. Şemsiye de
bu dönemde seri olarak üretilmeye başlanan ve orta sınıfın talep ettiği önemli nesnelerden
biri olmuştur. Orta sınıf bu nesneleri fayda amaçlı kullanmanın yanı sıra, işçi sınıfından
farklı olduğunu göstermek için statü ve incelik işareti olarak kullanmıştır. Şemsiye talebi
yükselirken, daha önceki tasarımlarda kullanılan ağır, kırılgan balina dişi iskeletler yerlerini köprü mimarisinden esinlenerek geliştirilen hafif çelik konstrüksiyona bırakmıştır
(Rankine, 2018: 14). Bu dönemde, İngiltere’de şemsiye taşımak bir seçkinlik işareti olmuştur.
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Şemsiye, dinler tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Eski Mısır firavunlarını korumak
için kullanılan şemsiyeler sadece güneşe karşı koruma sağlamıyordu; kralın üzerine gerilmiş gök kubbeyi ve onun ilahi statüsünü temsil ediyordu. Şemsiye Hristiyanlıkta da bir
rol üstlenmiştir. 8. yüzyılda Katolik Kilise’si ile ilişkilendirilmiş, ortaçağda geleneksel
olarak törenlerde Papa’nın üstüne tutulmuştur. 15. yüzyılda Papalığın nişanesi, bir şemsiye ile haçlı anahtarlardı. Şemsiye, Budist geleneklerine göre, Buda’nın sekiz uğurlu
sembolünden biri sayılmıştır. Erken Budist oymalarında boş bir mekanın üzerine tutulmuş şemsiye, Buda’nın görünmez varlığını temsil ediyordu. Şemsiyeler ile Budizm birbiriyle o kadar yakından ilişkiliydi ki bu dinin Hindistan’dan Çin’e, oradan Güneydoğu
Asya’ya yayılması, Avrupa’yla temas kurulmadan çok önce halk arasında şemsiyelerin
ruhani anlamlarla ilişkilendirilmesini pekiştirmiştir (Rankine, 2018: 66-68).
Şemsiye ölümle de ilişkilendirilmiştir. Çünkü bedenin ölümden sonra dirildiğinde gölgesi
olmaksızın tamamlanamayacağı düşünülürdü. Bu nedenle Hindistan’da ve Afrika’da mezarlıklarda ve cenaze törenlerinde güneşlikler yer alırdı, güneşlikler gölgeyi sembolize
ederdi. Şemsiye, Antik Yunan’da doğurganlık ve hasatla bağlantılı tanrı ve tanrıçalarla
yakından ilişkilendirilmiştir. Bunlar arasında en önemlileri, ikisi de hasat bereketiyle ilişkilendirilen Demeter ve Persephone’dir; baharda yeniden dirilen bitkileri temsil eden Persephone, vazoların üstünde sıklıkla elinde şemsiyeyle resmedilmiştir. Ölüm, diriliş ve
üremeyle bağlantılı Greko-Romen tanrı Bacchus’un takipçileri kutlamalarda şemsiyeyi
bir sembol olarak kullanmışlardır. M.Ö 5. yüzyıla kadar bu şekilde devam eden şemsiye
sembolizmi, bu tarihten sonra değişmeye ve gündelik güneşlik haline gelmeye başlar
(Rankine, 2018: 73-74).
Buraya kadar şemsiyenin egemenlik, mevki, sınıf, gelir düzeyi ya da milliyetle ilişkili bir
dizi sosyal anlama sahip olduğunu görüldü. Bunların ötesinde şemsiye birçok işlev ve
sembolik anlam taşır. Derrida’nın hem kadınsı (açık haliyle) hem fallik (kapalı haliyle)
diye tanımladığı şemsiye, işlevi itibarıyla da hem silah hem savunma amaçlı kullanılabilir
(Rankine, 2018: 146). Şemsiye, sadece bir sığınak, bir gölge, bir kalkan, arkaik bir toplumsal cinsiyet ya da sosyoekonomik statü göstergesi değildir. Şemsiye kişinin çatısı olabilir ve her yere taşınabilir.
Şemsiyeyi bir tür çatı olarak görür, “oda”yı da bir çatı altında insanın yaşayabileceği,
kişiselleştirebileceği ve bir ölçüde koşullarını kontrol edebileceği, sığınılacak sınırlı bir
mekan olarak anlarsak, şemsiyenin altındaki mekan bir tür taşınabilir oda olarak görülebilir. İnsan bu geçici barınaklarda, kendisi ile dış dünya arasına gerilmiş şahsi bir sayvanla
dış koşullardan korunabileceği, kendisine ait hareketli bir oda yaratır. O halde insan basit
bir eylemde bulunup şemsiyesini açmakla dışarıdan içeriye girer, üstelik bir adım bile
atmadan (Rankine, 2018: 98).
Gölgelerinin altında sığınak yaratan şemsiyeler yalnızlığın ve romantizmin de sembolü
olmuştur. Sinema, edebiyat ve resim sanatında bir şemsiyenin ortak çatısı altında yakınlaşan çiftler sıklıkla betimlenir. Özellikle Japon sanatında şemsiyeli aşk hikayeleriyle çok
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karşılaşılır. Ayrıca hırpalanmış eski şemsiyeler Japon sanatında sıklıkla hayatın kırılganlığını, gelip geçiciliğini ifade etmekte kullanılırdı. Görüldüğü üzere, insanlar şemsiyeye
farklı zamanlarda ve kültürlerde, farklı anlamlar ve değerler yüklemişlerdir.
2. Tarihsel Süreçte Kullanım Nesnesinin Sanat Nesnesine Dönüşümü
Sanat tarihi sürecine baktığımızda kullanım nesnesi, sanat yapıtlarında vazgeçilmez öğelerden birisi olmuştur. Sanatın ve sanatçıların nesnelerle kurduğu ilişki, tarihsel süreçte
çok geniş bir perspektife sahiptir. Bu bölümde, bu uzun ve geniş kapsamlı süreç kısaca
ve nesnenin sanatta yer almasına ilişkin farklılık gösteren çalışmalarla ele alınmıştır. Nesnelerin sanat yapıtlarında görünürlüğünün değişimi üzerinde durulmuştur. Nesne sanatçıların çalışmalarında konuyu tamamlayan ya da zenginleştiren bir öğe olabildiği gibi,
zamana ya da mekana dair çağrışımlar uyandıran bir gösterge olabilir. Kimi zaman nesnenin kendisi sanatçının konusu olabildiği gibi, kimi zaman da bir metafor aracı olarak
ya da sembol olarak çalışmada yer alır.
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Görsel 1. Hans Holbein, Elçiler, 1533, meşe üzerine yağlıboya, 207 x 209,5 cm
Holbein’in Elçiler (görsel 1) adlı resminde betimlenen nesneler, resme konu olan kişilerin
yaşamları hakkında ipuçları veren semboller olarak yer alırlar. İki küre, bir güneş saati,
bir doğu halısı, teli kopmuş bir lavta, flüt, arka plandaki kitaplar resimdeki kişilerin yaşamına ilişkin göndermelerde bulunurken, ön planda yer alan deformasyona uğramış kuru
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kafa ölümlü olduklarını hatırlatır. Kuru kafa anamorfoz yöntemi ile yani açılı yerleştirildiği için sadece belli bir açıdan bakıldığında normal görünmektedir.
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Görsel 2. Philippe de Champagne, Kafatası ile Natürmort, 1671, ahşap üzerine yağlıboya, 28 x 37 cm
Natürmort çalışmalarında, resmin konusu doğrudan nesnenin kendisidir. Nesnenin betimlendiği natürmort çalışmalarının bir kısmı vanitas resimleridir. Özellikle kuru kafanın
yer aldığı bu resimler insana ölümlü olduğunu hatırlatır. Philippe de Champagne’nin resminde (görsel 2) kuru kafanın yanı sıra bir kum saati zamanın hızla akmakta olduğunu,
solmaya başlamış bir çiçek ise gençliğin geçişini anlatmaktadır.
Nesnenin sanat alanında doğrudan kullanımının ilk olarak Pablo Picasso ve Braque’ın
çalışmalarında görüldüğü söylenebilir. Picasso ve Braque, 1910’larda Sentetik Kübizm
döneminde gazete, hasır ve muşamba gibi seri üretim nesnelerini kolaj çalışmalarında
kullanarak, nesneleri kendi bağlamlarından alıp sanat bağlamına sokmuşlardır. Bu kolaj
çalışmalarında nesneler kompozisyonu zenginleştiren, sanatçıya malzeme kullanımında
özgürlük sağlayan araçlar olarak yer almıştır. Picasso, bazı çalışmalarında nesneleri başkalaştırmıştır: örneğin bir bisiklet dümeni ve oturağını birbirine tutturarak bir boğa başına
benzetmiştir.
Dada hareketiyle bağlantılı olan Marcel Duchamp, bir kullanım nesnesini bütün olarak
sanat yapıtına dönüştüren ilk sanatçıdır. Duchamp, sanat dışı nesneleri kendi bağlamından koparıp sanat bağlamına sokmuş ve nesneler hazır-yapıt haline gelmiştir.
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Görsel 3. Marcel Duchamp, Çeşme, 1917
Duchamp, geleneksel tuval resmine son vermek ve sanatına bilinçli bir rastlantısallık katmak düşüncesini taşımaktaydı (Yılmaz, 2013: 150). Bu amaçla, 1917 yılında New
York’ta düzenlenen sergiye R. Mutt imzalı, ters çevrilmiş bir pisuar (görsel 3) göndermiştir. Sergiye alınmayan bu çalışma için Duchamp şöyle söyler:
Bu nesneyi bay Mutt’un kendi elleriyle yapıp yapmamasının hiçbir önemi yok. Bay Mutt
o nesneyi seçti. Mutt, günlük yaşamdaki herhangi bir nesneyi yeni bir isim altında, kendi
kullanım amacının dışında ele aldı ve bir yere koydu; o nesne için yeni bir düşünce yarattı
(Aktaran: Yılmaz, 2013: 151).
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Bu yaklaşımıyla Duchamp, günlük kullanım nesnesini bir bütün olarak sanat eserine dönüştürmüş ve çok büyük tartışmalara yol açmıştır. “Sanatın ne ve sanatçının kim olduğunu, ustalığın ve biricikliğin önemli olup olmadığını bir kez daha sordurmuştur” (Yılmaz, 2013: 152).
Gerçeküstücüler, günlük kullanım nesnelerini olağandışı bir biçimde resimlerinde yansıtmışlar ya da nesnelerin kendisini olağandışı biçimlere sokmuşlardır. Psikanaliz alanındaki çalışmalarıyla bilinçaltını araştıran Sigmund Freud’un çalışmalarından etkilenen
Gerçeküstücü sanatçılar, bilincin ötesine uzanarak, arzuların ve kaygıların gerçek kaynağına ulaşmaya çalışmışlardır. Alışılmışın dışında çalışmalarla biçimsel ve düşünsel sınırları zorlayan Salvador Dali, resimlerinde eriyen saatler örneğinde olduğu gibi nesneleri
gerçeküstü bir biçimde betimlemiş ya da ıstakoz şeklinde ahizesi olan bir telefon gibi sıra
dışı sanat nesneleri tasarlamıştır. Dali’nin amacı, bilinçaltının bir dışavurumu olan yaratıcı süreci aklın ve mantığın denetiminden özgürleştirmektir (Antmen, 2010: 137).
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Görsel 4. Meret Oppenheim, Kürklü Kahvaltı, 1936
Meret Oppenheim’ın Kürklü Kahvaltı (görsel 4) adlı çalışması, 1936 yılında çok dikkat
çekmiştir. Carl Jung’dan etkilenen sanatçı, rüyalarını kaynak olarak kullanmış, hayal ve
gerçek arasında yapıtlar ortaya koymuştur. Kürkle kaplı kahve fincanı, tabağı ve kaşığı
günlük yaşamdaki bağlamından uzaklaştırılmış; sıra dışı bir biçime dönüştürülmüştür.
Fincan, çay ya da kahve içmek için çok keyifli bir nesne iken, kürklü bir hayvana benzetilerek bir şey içme işlevinden uzaklaştırılmış ve itici hale getirilmiştir. İki uyumsuz nesneyi bir araya getiren sanatçı farklı bir bakış açısıyla sorular sordurmaktadır. Günlük kullanım nesnelerini, kadın cinselliği, kimlik, toplum ve sömürge gibi derin konuları sorgulamak için kullanmıştır.
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Görsel 5. Andy Warhol, Gri Coca-Cola Şişeleri, 1963, tuvale ipek baskı ve akrilik
Andy Warhol, sanatçının seçtiği günlük sıradan nesnelerin sanat yapıtı olabileceği düşüncesiyle nesneleri tuval üzerinde ya da neredeyse aynısı olacak şekilde yeniden üreterek
kavramsallaştırmıştır (görsel 5). Aynı şeyleri yineleme tavrını tüketim toplumunun eleştirisi olarak değerlendiren yaklaşımlar vardır.
Sanatçıların çalışmalarında nesneler, ele aldığımız örneklerden çok daha geniş kapsamlı
bir biçimde yer almaktadırlar. Sanatçıların nesne ile olan ilişkileri, sanat tarihi sürecinde
görülen farklı yaklaşım biçimleriyle günümüzde de devam etmekte ve nesne, sanat çalışmalarının önemli bir öğesi olarak karşımıza çıkmaktadır.
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3. Sanat Nesnesi Olarak Şemsiye
Günlük kullanım nesnesi şemsiye, sanat tarihi sürecinde farklı anlam ve biçimlerle var
olmuştur. Şemsiye nesnesi ile kurulan ilişki, fiziksel bir ihtiyacı karşılamanın ötesine geçerek çeşitli duygu ve düşünceleri aktarmanın aracı olmuştur. Bu bölümde şemsiye nesnesinin plastik sanatlarda görünürlüğü seçilen örnekler üzerinden incelenmekte, farklı sanatçıların çalışmalarında taşıdığı anlamlar yorumlanmaktadır. Böylelikle aynı nesnenin
sunduğu farklı anlatım olanakları araştırılmaktadır.
3.1. Japon Sanatında Şemsiye
Geleneksel Japon kültüründe günlük yaşamın çok önemli bir parçası olan şemsiye, geleneksel Japon sanatında da sıklıkla resmedilmiştir.
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Görsel 6. Suzuki Harunobu, Karda Yürüyen Aşıklar, 1764-1772
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Suzuki Harunobu’nun Karda Yürüyen Aşıklar adlı resminde (görsel 6), bir kadın ve bir
erkek, tek bir şemsiye altında ve karda yürürken betimlenmiştir. Şemsiye, çifti sadece
kardan koruyan bir nesne değildir; aynı zamanda onları tek bir çatı altında birleştirmektedir. Bu poza japon kültüründe ai ai gasa denilmektedir. Bir şemsiyenin çatısı altında
birlikte yürüyen çiftin duygularını ve belki ortak bir yaşamı paylaştığı anlamına gelmektedir (Erdemgil https://wannart.com/icerik/8045-harunobunun-asiklari Erişim Tarihi:
15.09. 2021).
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Görsel 7. Utagawa Kunisada, Kuşların Resim Listesi: Kazlar, 1860
Utagawa Kunisada (1876- 1865), bu baskıda (görsel 7) bir tiyatro sahnesini resmetmiştir.
Prenses Honako uçma yeteneğini öğrenen Matsuwakaru’ya aşıktır. Bu nedenle uçan kazlara özlemle bakmaktadır. Bu kompozisyonda şemsiye günlük kullanım nesnesi olarak
resmedilmiş; kompozisyonu tamamlayan ve zenginleştiren bir öğe olarak kullanılmıştır.
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3.2. Günlük Kullanım Nesnesi ve Statü Göstergesi Olarak Şemsiye
Francisco Goya (1746-1828), 18. yüzyılın ikinci ve 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir
sanatçı olarak, İspanya’nın sancılı bir dönemine tanıklık etmiştir. Bu dönemde yaşadıkları
sanatçının çalışmalarına doğrudan yansımıştır. Etkileyici ve sanatsal değeri yüksek olan
çalışmaları, aynı zamanda belge niteliği taşımaktadır. Yaşadığı dönemi resimlerinde gösteren sanatçı, o dönemi daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Onun resimlerinde sarayın
şaşaalı yaşamından tutun da, savaş içinde acı çeken bir halkı yansıtan çalışmalara kadar
uzanan geniş bir yelpazede, yaşadığı dönemin izleri görülmektedir (Ateş K., 2021: 318)
Goya, 1775-1792 yılları arasında, kraliyet konutlarının duvarlarını süsleyen dokumalar
için 63 resim hazırlar. Bu çalışmalar, parlak canlı renklere sahip, mutluluk ve huzur yansıtan resimlerdir. Sanatçı Şemsiye adlı resminde (görsel 8) günlük yaşamdan bir sahne
yansıtmaktadır. Resimde görülen iki genç kadından biri diğerine güneşten korumak amacıyla şemsiye tutmaktadır. İki kadın arasında sınıf farkı olduğu birinin diğerine şemsiye
tutma biçiminden ve giyimlerinden anlaşılmaktadır. Burada şemsiye statü göstergesi olarak yer almaktadır.
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Görsel 8. Francisco Goya, Şemsiye, 1776-1778, tuval üzerine yağlıboya, 104 x 152 cm
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Görsel 9. Claude Monet, Şemsiyeli Kadın,1875, tuval üzerine yağlıboya, 100 x 81 cm
Bir izlenimci olarak Claude Monet (1840-1926) atölyede değil, doğrudan doğa karşısında
çalışarak ışığın anlık değişimlerini, doğadaki farklı renkleri olabildiğince hızlı kaydetmeye çalışmıştır. 1875 yılında yaptığı Şemsiyeli Kadın (görsel 9) resminde eşi Camille ve
oğlunu sıradan bir aile gezintisi hissini veren bir kompozisyon içinde aktarmıştır. Doğal
bir çevre içinde gerçekleştirilen resim büyük olasılıkla birkaç saat içerisinde, tek seansta
ve açık havada boyanmıştır. Canlı renklere sahip, hareketli fırça darbeleriyle yapılan resimde, Camille’in arkasından gelen güneş ışığı şemsiyenin tepesini ve Camille’in sırtında
uçuşan kumaşı aydınlatır. Bu resimde şemsiye, Camille’i güneşten koruyan ve statü göstergesi olarak taşınan bir nesnedir. Şemsiye aynı zamanda sanatçının kompozisyonunu
zenginleştiren, açık havada ışık-gölge çatışkısını vurgulayan bir öğe olarak resimde yer
almaktadır. Monet başka kompozisyonlarda da şemsiye imgesini çeşitli defalar kullanmıştır.
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Görsel 10. Gustave Caillebotte, Yağmurlu Havada Paris Caddesi, 1877, tuval üzerine
yağlıboya, 212 x 276 cm
Gustave Caillebotte (1848-1894), İzlenimcilik akımı üyelerinden olmasına rağmen Gerçekçilik akımına daha yakın durmuş ve resimlerinde fotoğraftan yararlanmıştır. Sanatçının çalışması (görsel 10), Kuzey Paris’teki Gare Saint-Lazare’nin doğusundaki bir kesişme noktasında, daha sonra Carrefour de Moscou olarak bilinen Place de Dublin’de
yürüyen insanları göstermektedir. Resimde yağmurun yeni dinmiş olduğu izlenimi vardır.
Derin bir perspektif içerisine yerleştirilmiş insanlar şemsiyeleri açık olarak bir yerlere
gitmektedirler. Ön planda yüzleri bize dönük bir kadın ve bir erkek etrafı seyrederek rahat
bir biçimde yürürler. En ön planda sanki fotoğraf kadrajına son anda girmiş bir kişi gibi,
sırttan ve yarım bir erkek bedeni resmedilmiştir. Mavi-gri tonlarında yapılmış resmin içerisinde dolaşan pas kırmızısı ve yeşil renk armonisi vardır.
Sanayileşme ve şehir hayatının geliştiği bir dönemde yapılan resim, insanların artık kolaylıkla şemsiye sahibi olabildiğini gösterir. Bir dönem Avrupa’da kiralanan değerli bir
kullanım eşyası ve statü göstergesi olan şemsiye, artık şehir yaşamında insanların çoğunun sahip olabildiği bir nesneye dönüşmüştür.
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Görsel 11. Pierre Auguste Renoir, Şemsiyeler, 1881-1886, tuval üzerine yağlıboya,
180.3 x 114.9 cm
Pierre Auguste Renoir (1841-1919), günlük yaşam içerisinde Paris’te kalabalık bir sokak
sahnesi betimlemiştir (görsel 11). Mavi-gri tonlarında bir renk paleti kullanılmıştır. Yağmur başlamak ya da durmak üzeredir. İnsanların bir kısmı telaş içinde bir yerlere gitmektedirler. Ön planda yer alan bir kadın dingin bir şekilde poz verir gibi resmedilmiştir. O
dönemde orta sınıfın rahatlıkla sahip olabildiği siyah şemsiyeler, insanların büyük bir
kısmının elinde görülmektedir.
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Görsel 12. Georges Seurat, Grande Jatte Adasında Bir Pazar Öğleden Sonra, 18841886, tuval üzerine yağlıboya, 207,6 cm x 308 cm
Seurat’ın Grande Jatte Adasında Bir Pazar Öğleden Sonra adlı resmi (görsel 12), Yeni
İzlenimci ressamların kullandığı noktacılık tekniğinin en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. İzlenimcilere kadar renk karışımı ressamlar tarafından palet üzerinde
yapıldığı halde, izlenimciler, özellikle de yeni izlenimciler renk karışımını palette değil,
doğrudan süjenin retina tabakasında oluşturmaya çalışmışlardır (Tunalı, 1992: 80). Seurat
ele aldığı rengi, en küçük bileşenlerine ayırarak; bunları tuval üzerinde yan yana koyma
yöntemi ile rengin retina üzerinde meydana gelmesini sağlamıştır. Amaç daha ışıklı renkler elde etmektir.
Resimde güneşli bir günde parkta oturan ya da yürüyüş yapan insanlar betimlenmiştir.
Figürlerin büyük bir bölümü ellerinde şemsiye tutmaktadır. Mısır ve Antik Yunan figürleri gibi anıtsal bir hava taşırlar. Paris’in kuzeybatısında yer alan bu park, o dönemde orta
ve üst sınıf Paris’lilerin dinlenmek ve eğlenmek için tercih ettikleri bir mekandır. Nehrin
karşı tarafında ise işçi sınıfının tercih ettiği alanlar yer alır. Bu resimde figürlerin kıyafetleri ile birlikte taşıdıkları şemsiyeler, onların sınıfsal durumuna gönderme yapan statü
göstergeleridir.
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3.3. Rene Magritte, Gerçeküstücülük ve Felsefe
Dada’dan sonra 1920’lerde ortaya çıkan Gerçeküstücülük, bir anlamda onun devamı gibi
kabul edilmiştir. Sıradan nesneleri günlük işlevlerinden soyutlayarak onlara gizem katmak (Antmen, 2010: 134) ve farklı bir bağlamda sunmak, gerçeküstücü sanatçıların en
önemli yaklaşımlarından biridir.
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Görsel 13. Rene Magritte, Hegel’in Tatili, 1958, tuval üzerine yağlıboya, 61 x 50 cm
Rene Magritte, Gerçeküstücü akım içerisinde yer alan en önemli sanatçılardan birisidir,
imge ve gerçek arasındaki ilişkiyi sorgular. Resimlerini, algılanan gerçeklerin paralojik
(mantıksal formüllere aykırı akıl yürütme süreci) eleştirileri olarak tanımlar (Passeron,
1982: 195). Magritte, resim sanatı ile felsefe, edebiyat ve psikanaliz arasında ilişki kurar.
Birbiriyle bağlantısı olmayan nesnelerin görüntülerini olanaksız, anlamsız ya da akıl dışı
bir konumda ters yüz eder ya da bir araya getirir. Magritte resim aracılığıyla iletişimde
bulunan bir düşünür olarak görülmeyi tercih ederdi. Yapıtları felsefi içerikler taşıyan birçok ressamın fikirlerle bilinçli olarak uğraşmamalarına karşın Magritte, felsefe metinlerini bol bol okur; Hegel’e, Martin Heidegger’e, Jean Paul Sartre’a ve Michel Foucault’ya
hayranlık duyardı (Harkness, 1993: 7).
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Magritte’in ifadesiyle “Görünür şeyler, her zaman başka görünür şeyleri gizler ve bizleri
başka şeyler bulmaya teşvik eder, insanda merakı uyandırır, örtülü şeyleri çekip çıkartmaya doğru. Görünen ve görünmeyen şeyler arasında hep bir çelişki mevcuttur” (Aktaran: Mukaddes, 2020:31). Magritte’in bu ifadesinde belirttiği gibi, incelediğimiz Hegel’in
Tatili adlı resmi izleyende merak uyandırır. Resimde (görsel 13), şemsiye üzerine yerleştirilmiş ve yarısından biraz fazlası su ile doldurulmuş bir bardak yer alır. Burada iki nesne
sıra dışı konumda bir araya gelmiştir. Suyun bu şekilde akması ya da dökülmesi söz konusu değildir. Bir anlamda bu konumdayken şemsiye işlevsiz haldedir. Ama bardak devrilebilir, hassas bir denge vardır. Sanatçı resme verdiği isim aracılığıyla da sorular sordurmaktadır. Hegel’in Tatili, bu isim izleyeni Hegel felsefesi ile resim arasında bağlantı
kurmaya yönlendirir. Burada, Hegel felsefesinin resimde yansıtılan 2 nesne, yani şemsiye
ve bir kısmı su ile dolu bardak aracılığıyla dolaylı anlatımı söz konusudur.
3.4. Jeanne-Claude, Christo ve Yeryüzü Sanatı
Sanatçılar, yüzyıllar boyunca doğayı yansıtan görünümleri resim ve heykel gibi bilinen
mecralarda sunarken, 1960’lı yıllardan itibaren “manzara” gerçek bir mekana dönüşerek
arazi sanatçılarının müdahalesine uğramaya başlamıştır. Bu yaklaşımın temelinde, sanatçıların geleneksel galeri mekanlarına yönelik tepkisinin yanı sıra tam da bu dönemde gelişmeye başlayan çevreci hareket vardır. Yeryüzü sanatı, endüstriyel gelişmenin ve teknolojik hızın tehlikeli boyutları üzerinde düşünmeye çağırır ve doğaya dair bilinç uyandırmayı amaçlar (Antmen, 2010: 251).
Jeanne-Claude Denat de Guillebon (1935-2009) ve Christo Vladimirov Javacheff (19352020), Paris’te tanışmışlar ve 1964’te Amerika’ya yerleşmişlerdir. O dönemden sonra
çizim ve taslaklarını Christo’nun yaptığı projeleri birlikte gerçekleştirmişlerdir. Resim,
heykel, mimari ve günlük kullanım nesnelerinden oluşan işlerinin en büyük özelliği geçici
olmalarıdır. Sanatçılara göre, çalışmalarının geçici olması, ölüm düşüncesini çağrıştırmaktadır ve bu da insanları doğa, sevgi ve paylaşmanın değeri üzerine düşünmeye yöneltmektedir (Yılmaz, 2013: 315).
9 Ekim 1991 tarihinde, gün doğarken, Christo ve Jeanne-Claude’un 1880 kişiden oluşan
ekipleri, İbaraki ve California’da 3100 adet şemsiyeyi açmaya başladılar. Şemsiyeler, Japonya’da pirinç ekimi yapılan 19 km uzunluğunda bir arazide (görsel 15), Amerika’da 29
km uzunluğunda iç vadide (görsel 14) konumlandılar. Proje, her iki ülkede ve her iki
kültürdeki yaşam biçimlerinin farklılığı ve geçicilik üzerine odaklanmıştı. “1960’lı ve
1970’li yıllardaki mekan enstalasyonları ve çevre düzenlemelerinin amacı, sanatsal işlerin toplumsal bağlamını yeniden oluşturmaktı” (Kittl, Saehrendt, 2019: 42). 1991 yılında
şemsiyeler aracılığıyla yapılan çevre düzenlemesi de, toplumsal yaşam modellerine dikkat çekmeyi hedefleyen bir uygulamaydı. Aynı zamanda mekanın sınırlarını kıran bir
yaklaşım söz konusuydu. Şemsiyeler korunma ve sığınma duygusu yaratan bir mekan
çağrışımı yaparken aynı zamanda çevresi açık ve doğal ortamla bütünleşmiş yapısıyla
mekanın sınırlarını kırmaktaydı.
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Görsel 14. Christo ve Jeanne-Claude, Şemsiyeler, 1984-1991, ABD, Fotoğraf:
Wolfgang Volz
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Görsel 15. Christo ve Jeanne-Claude, Şemsiyeler, 1984-1991, Japonya, Fotoğraf:
Wolfgang Volz
Japonya, ABD, Almanya ve Kanada’da on bir üretici, şemsiyelerin çeşitli parçalarını hazırladılar: kumaş, alüminyum üst yapı, çelik çerçeve tabanları, ankrajlar, ahşap tavan destekleri, çantalar ve kalıplanmış taban örtüleri. Her şemsiye 6 m yükseklik ve 8.66 m çapa
sahipti. 3100 şemsiyenin 1340 tanesi Japonya için mavi olarak tasarlandı. Diğerleri ABD
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için sarı renkli tasarlandı. Mavi renk, Japonya’nın verimli, sulak ve pirinç ekiminin yapıldığı alanlarını simgeliyordu. Şemsiyeler bu alanlarda konumlandırıldı. ABD için hazırlanan sarı şemsiyeler çorak ve sarı-kahverenginin hakim olduğu alanlarda konumlandırıldı. Şemsiyelerin rengi bulunduğu coğrafya ile ilişki halindeydi (https://www.americanscientist.org/article/the-umbrellas Erişim: 20.8.2021).
Japonya’nın sınırlı alanında, şemsiyeler yakın konumlandırıldı ve kimi yerde pirinç tarlalarının geometrisini takip etti. Kaliforniya’nın ekilmemiş otlak alanlarının genişliğinde
ise konfigürasyon daha dağınıktı ve şemsiyeler her yöne yayılıyordu. Her vadideki arazinin mevcudiyetini yansıtan dinamik modüller olarak yükseliyorlardı. Şemsiyelerin boyutları ve çok geniş bir araziye yayılmaları etkilerini çok arttırmıştı. Şemsiyeler, duvarsız
evler ve geçici yerleşim mekanları olarak davetkar bir iç mekan yaratıyorlardı. Christo’ya
göre “sürecin belleklerde bıraktığı iz herhangi bir sanat yapıtından daha kalıcıdır. İnsanlar
yıllar sonra o bölgeye tekrar döndüklerinde hadiseyi bütün canlılığıyla anımsarlar. Büyüleyici bir şeydir bu” (Aktaran: Yılmaz, 2013: 315).
3.5. Luc Tuymans ve Belleğin İnşası
Luc Tuymans (1958), savaş sonrası Avrupa kuşağının kültürel bellek kodlarını resimlerinde konu edinir. Televizyon, internet, dergiler, tarihi fotoğraflar ve diğer kaynaklardan
yararlanır; bunları resimlerinde çıkış noktası yapar. Tarihi ve politik olanın, popüler kültürün bellek inşasında yerini araştırır (https://www.phillips.com/detail/luc-tuymans/UK010118/15 Erişim: 5.9.2021).
Belleğin inşasında medyanın etkisini resimlerinde konu edinen Tuymans’ın yaklaşımı
Francalanci’nin görüşüyle örtüşür. Medya araçlarının güç sistemleri tarafından kullanılma yöntemlerinin gerçekleri nasıl çarpıttığına ilişkin Francalanci’nin ifadesi şöyledir:
Nitekim, gerçek dünya, kendi ikili, küresel ve yerel ölçeği içinde, bizim doğrudan deneyimimizden, aracı-sız tanımamızdan ve tam katılma olanağımızdan gittikçe uzaklaşır.
Dünya, onlarla sürekli olarak ideolojik bir gösteri yapmak için, televizyon, radyo ve yazılı
basın gibi araçlardan yararlanan güç sistemleri tarafından medyatik olarak örtülmüştür:
güç bilgiyi gözden kaçmak için kullanır ve derin, uzak görüşlü ve tasarısal oyunlarını
görünmez kılar (Francalanci, 2012: 215).
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Görsel 16. Luc Tuymans, Yağmurda Şarkı Söylemek, 1996, tuval üzerine yağlıboya,
90.2 x 147.4 cm
Singing in the Rain filminde (1952), Gene Kelly’nin elindeki şemsiyeyle yağmur altında
dansettiği sahne bir çok farklı ülkede yaşayan insanların belleğinde yer alır. Luc Tuymans
bu sahneden yola çıkmıştır. Tamamlanmamış, anonim görünen ama yine de tanıdık gelen
üç figür uçuk mavi bir düzlemde resmedilmiştir (görsel 16).
Luc Tuymans, soğuk grilerin, yeşillerin ve mavilerin hakim olduğu istikrarlı bir palet
kullanır; minimal çizgilerle muğlak imgeler yaratır. Bu şekilde, olaylara ilişkin algımızın
sürekli yönlendirildiğini ve duygusal tepkilerimizin yok edildiğini ima eden, “solgun televizyon ışığına” benzer görüntü yaratır. Kitle iletişim araçlarıyla ilgilenen Tuymans’ın
vurguladığı kolektif bellek teması, sanatçının “uydurulmuş veya çarpıtılmış tarih” fikri
etrafında gelişen çalışmalarının kilit noktasıdır (Wilson, 2015: 358).
3.6. İç-Dış Mekan Sorgulaması ve Matej Andraz Vogrincic
Matez Andraz Vogrincic (1970), 2005 yılında Melbourne’de eski GPO binasının (mimarisi ve tarihiyle büyük önem taşıyan eski büyük postane) avlusuna 1000 adet siyah şemsiye asmıştır (görsel 17). Bütün şemsiyelerin aynı olması bir eşitlik platformu oluşturur
çünkü Ariel Beaujot “19. yüzyıl Britanya’sında, siyah şehir şemsiyesini herkesin kullanabildiğini” belirtir (Rankine, 2018: 28).
Aşağıdan bakıldığında şemsiyeler akışkan, çok kubbeli bir tava oluştururken; yukarıdan
bakıldığında sivri uçlu siyah tepeciklerden inişli çıkışlı bir manzara görülür. Zaman zaman yerleştirmenin üstünde bir sis bulutu süzülür ve yağmurun çiselediği yoğun bir günde
dışarıda olduğunuz hissi yaratır. Bu yerleştirme iç ve dış mekan algısını sorgular; tersine
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çevirir. Olağan yaşam akışında şemsiye, kapalı mekanların dışında ve gökyüzünün altında
açılır. Ama burada sanatçı kapalı bir alanda yerleştirdiği şemsiyelerle mekan içinde ikinci
bir mekan yaratmaktadır. İç mekanda dış mekan algısı yaratır. Şemsiyelerin altında ise
farklı bir iç mekan algısı vardır.

Görsel 17. Matej Andraz Vogrincic, 2005, yerleştirme, Melbourne eski GPO binası
3.7. Boşlukta Asılı Kalmak ve Michal Trpak
Michal Trpak (1982), kamusal alanlara yerleştirdiği heykeller ile insanlar arasında diyalog oluşturmaya çalışır. Kapalı ve açık kamusal alanlarda yaptığı yerleştirmelerde, şemsiye nesnesi gerçek bağlamından koparılarak farklı anlam okumalarına aracılık etmektedir. Sanatçı tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik kriz içerisindeki insanları tasvir eder.
Bir elinde iş çantaları, diğerinde şemsiye tutan insan figürleri, ekonomik durgunluktan en
fazla darbe alan işçi ve orta sınıf insanları üzüntü, umutsuzluk ve istikrarsızlık içinde
gösterir. Yerleştirmeler Prag EBC ofisine kurulmuştur (http://dzinetrip.com/slight-uncertainty-by-czech-artist-michal-trpak/ Erişim: 1.9.2021).
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Görsel 18. Michal Trpak, Hafif Belirsizlik, 2013, yerleştirme, Prag EBC Ofisi
Boşlukta düşerken ya da düşmemek için şemsiyelere tutunmuş, çalışan orta sınıf kadın ve
erkek figürleri mekanda (havada) asılıdır (görsel 18). Global ölçekte ekonomik krizler,
çalışan sınıfların yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır. İnsanlar düşerken
bir yerlere tutunmaya çalışır; boşlukta asılı kalmak ve belirsizlik şemsiye metaforu üzerinden anlatılmaktadır.
SONUÇ
Nesne, sanat tarihi sürecinde sürekli değişen, yeni anlamlar ve biçimler oluşturulmasına
katkıda bulunan bir öğe olarak varlığını devam ettirmiştir. Nesne sanatta, günlük yaşamda
olduğundan çok farklı görünümlerle ortaya çıkmış, yeni anlatım olanakları sunmuş ve
sanatçılar için yaratıcılığın tetiklenmesinde rol oynamıştır.
Sanatçıların nesneler dünyasıyla kurdukları ilişki ve nesnelere yaklaşım biçimleri sanat
tarihi sürecinde dönüşüm geçirmiştir. Nesne kimi zaman görüntüsüyle, kimi zaman fiziki
varlığıyla sanat çalışmalarında yer almış ve farklı anlam katmanlarına aracılık etmiştir.
Nesne mağara resimleri döneminden itibaren resmin tamamlayıcısı olarak var olmuştur.
Natürmort çalışmalarında resmin konusu doğrudan nesne olmuştur. Nesne, Sentetik Kübizm ile çalışmalara maddi varlığıyla dahil olmuş; gerçeküstücü sanatçıların çalışmalarında gerçek ve mantık dışı konumlarda yer almıştır. Duchamp nesneyi olduğu gibi bir
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sanat yapıtı olarak sunmuş ve kavramsal tartışmalara kapı aralamıştır. Sanatçıların nesneye sanat tarihinde farklı yaklaşım biçimleri günümüzde daha da zenginleşerek devam
etmektedir.
Şemsiye, yaklaşık 3000 yıllık geçmişi olan bir nesnedir. Günlük kullanım nesnesi olmasının ötesinde farklı dönemlerde ve coğrafyalarda değişik sembolik anlamlar yüklenmiştir. Şemsiye bu sembolik anlamlarının dışında, sanat tarihi sürecinde farklı biçimlerde
sanatçı çalışmalarında yer almıştır. Geleneksel Japon resminde, şemsiyenin bir çatı niteliğiyle duygu ve yaşamı paylaşmaya ilişkin göndermesi olduğu tespit edilmiştir. Şemsiye
Goya, Monet, Caillobette, Renoir ve Seurat’ın resimlerinde hem günlük kullanım nesnesi,
hem statü göstergesi olarak betimlenmiştir. Magritte, şemsiyeyi felsefi düşüncelerini anlatmanın aracı olarak seçmiştir. Jean-Claude ve Cristo, çok sayıda şemsiye kullanarak
yaptıkları çevre düzenlemeleri ile toplumsal yaşam modellerine dikkat çekmişlerdir. Luc
Tuymans “Singing in the Rain” filminden şemsiyeli bir sahneyi yansıtarak, medya aracılığı ile belleğin inşasına ilişkin göndermede bulunmuştur. Matej Andraz, şemsiyelerle
gerçekleştirdiği mekan düzenlemesi ile, iç-dış mekan sorgulaması yapmıştır. Michal
Trpak, global ölçekte yaşanan ekonomik krizlerden etkilenen orta sınıf insanların yaşadığı sıkıntı ve belirsizliği şemsiye metaforu üzerinden yansıtmıştır.
Sonuç olarak seçilen sanatçı örnekleri üzerinden, aynı nesnenin yani günlük kullanım
nesnesi olan şemsiyenin farklı yaklaşımlarla sanatta görünürlüğü incelenmiş ve nesneler
dünyasının çok katmanlı çağrışımlarla yüklü olduğu şemsiye nesnesi üzerinden bir kez
daha vurgulanmıştır. Nesneler geçmişte olduğu gibi günümüzde de sanatçılara yeni anlatım olanakları yaratma potansiyeli taşımaktadırlar.
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Özet
Bir yuva ve aidiyet simgesi olarak ev, insanlık tarihi boyunca deneyimlenen, insanın
kendi sınırlarını ve kişisel alanını muhafaza etmesini sağlayan çok sayıda dinamiğe sahip
bir kavramdır. Gündelik hayatta insanın varlığına işaret eden bir yapı olarak ev, sanatın
her disiplininde karşımıza çıkan bir kavram ve olgu olarak bireyin ve sanatçının kendisine
hem korunaklı bir yuva olmuş, hem de dünyayı algılama aracı olarak temel bir işlev görmüştür. Ev, tarihsel anlamda ele alındığında kişinin bir yere ait olma hissinin getirdiği
güven duygusuyla beraber yeryüzüne kök saldığı ve kendisini bedeninden sonra anlamlandırdığı yaşamsal bir zemin olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanatın izlerine rastladığımız ilk imgelerin bulunduğu mağaralardan bugüne ev kavramı, topluluk halindeki yaşamdan bireysel olana dönüşerek insanın kendi bilincinin de gelişmesine olanak tanımış, kişinin kendisine yönelmesini sağlayarak içsel doğanın yaratıcı yönünü öne çıkarmıştır. Sanatta ev imgesi, sanatçıya yaratıcı bir temel kaynak oluşturması bağlamında gözlemlenerek toplumsal ve kişisel anlamda ortaya koyulan örnekler ve eserlerle birlikte ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Ev, İnsan, Sanat

GİRİŞ
Ev imgesi dünyadaki varoluşumuzdan bu yana insanlığın evrimine eşlik ederek çok boyutlu ve çok sayıda anlam katmanı içeren bir yapıya dönüşmüştür. Ev, temel anlamda ele
alındığında insanın barınma ve sığınma mekânları olarak karşımıza çıkmakta; ilk yerleşim yerlerinden günümüze sanatta fiziksel gerçekliğinden öte farklı bağlamlarda okunmaya açık bir kavramlar bütünlüğünü ortaya koymaktadır. Günümüzde ev kavramı, salt
bir barınma mekânı olarak yorumlanmaktan ziyade birçok farklı disiplinin araştırma konusu olmakla birlikte, sanatta da içerdiği bağlam çeşitliliği sebebiyle hâlâ üzerine düşünülen, tartışılan ve üretim kaynağı olan bir yapıya sahiptir. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarında da görülen ev içindeki insana dair izler ve semboller, evin insanda uyandırdığı duyguların yorumlanmasını sağlamakta, bir mekâna iz ve işaret bırakma eyleminin ve ev ile insan arasındaki ilişkinin ne denli içgüdüsel bir ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Kişisel alanı ve aidiyeti niteleyen ev imgesi, varlığıyla insanın yeryüzünde dış dünyadan sıyrılarak içsel doğasına yönelmesini sağlamış, zihnin bedenle ilişkisi gibi ev ve
insan da salt fiziksel olanın ötesine geçerek bütünleşmiş bir varlık haline gelmiştir.
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Tarih boyunca ev insan için hem bir yurt hem de dış dünyadaki tehlikelerden korunduğu
bir yuva olmuştur. İnsanın ev ile olan ilişkisinde, insan yaşadığı alana aidiyet duyarak
aynı zamanda kendi benliğinin ve varlığının da farkına varmış, evrende fiziksel olduğu
kadar düşünsel olarak da bir yer edinerek kendi bağımsızlık alanını ortaya koymuştur. Ev
kavramı farklı coğrafi, kültürel ve ekonomik koşullarda değişkenlik gösterse de varlığı
insanın ona yüklediği anlamlarla birlikte şekillenmektedir. Aynı zamanda bir yere ait
olma ya da olamama hissi bireyin içsel doğasıyla ilişkili olduğundan ev imgesi her durumda içsel ve dışsal süreçlerle birlikte ele alınmaktadır. Bahsedilen süreçler insanın eve
yüklediği anlamlar bütünüyle ilişkili olduğundan sanatta da farklı bağlamlarda bir metafor olarak kullanılmaktadır. Her durumda ev kendi gerçekliğiyle yoruma açık bir anlamlar
dizgesidir.
Sanatta ev imgesinin tarihinden avcı toplayıcı insanın yerleşik düzene geçmesini başlangıç kabul ederek söz edebiliriz. Yerleşik hayata geçen insan, dünyada bir yere konumlanmış ve mekânın içinde kendisini yaşadığı yerle birlikte tanımlama yolunda ilk adımı atmıştır. İnsan içinde olduğu evi kendi bedeninden sonra ikinci bir beden gibi algılamış,
onu kendisinden izler taşıyan bir yapı haline getirmiştir. Yani ev imgesi maddî bir varlık
olan evin öznelleşmesiyle birlikte kişisel olanın ortaya çıkarılması olarak yorumlanabilmektedir. Sanatta ev imgesi, sanat tarihi boyunca ve günümüzde hâlâ temsil edilmekte,
evin çok boyutlu yapısı ve anlamı her sanatçıda farklılık göstermektedir. Anayurt, ana
rahmi, hafıza, sürgünlük, göçmenlik, yerinden edilme, yer edinme, mekânı dönüştürme,
yeni bir boyut açma vb. gibi birçok farklı bağlamda yorumlanan ev temsilleri, sanatçıların
yaşadıkları süre boyunca üretebilecekleri geniş bir skalayı kapsamaktadır. Ev kavramının
farklı çağrışımlarına sahip bu anlamlar sonsuz çeşitliliğe sahip yaklaşımları içermekte,
evin varoluşuna dair sorgulamaları beraberinde getirmektedir. Sanatçılar için metaforik
bir zemin olarak görebileceğimiz ev imgesi, sanatçıların kendi dünyalarına bakmaları için
de bir araç olduğu gibi, zamansal anlamda geçmişi ve şimdiyi de içinde barındırır. Sanatçıların birbirinden farklı pratiklerini analiz etmek ev imgesinin görünümlerinin çeşitliliğini ve değişkenliğini görmek açısından anlamlıdır.
SANAT VE EV
Arkaik insan ilk başta doğanın ve yırtıcı hayvanların tehlikelerinden sığınmak için kendisine mağaraları yer edinmiş, mağaraların içinde işaretler ve izler bırakıp çeşitli törenler
yaparak kendisini korunaklı bir yaşam alanının içinde tutmaya çalışmıştır. İnsanın kendisini ve çevresini korumaya çalıştığı bu döneme ait izler yaklaşık M.Ö. 35.000-10.000
aralığı gibi bir zaman dilimine tarihlenerek insanın doğayla kurduğu ilişkinin göstergesi
olarak okunabilir. Bu ilişkiye dair izler ve semboller insanın o dönemde korktuğu, inandığı, temas kurduğu ve henüz yabancısı olduğu doğanın arkaik insanla olan bağını görmemizi sağlar. İnsan, bir takım güçlerden ve hayvanlardan korunmak amacıyla çeşitli
ritüeller geliştirmiş, içinde bulunduğu doğanın bilinmezliğini çözümlemek ve aşmak için
kendi inanışlarını ortaya koymuştur. İnsan, bu sürecin adımları esnasında sanatı da bir dil
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gibi inşa etmeye başlamıştır. Sanatın ilksel izleri olarak görebileceğimiz mağara resimleri
aynı zamanda arkaik insanın mekânda törensel ve büyüsel seremoniler gerçekleştirdiği
alanlardır. “Bir başka deyişle bu ilkel avcılar, belki de sadece zıpkınları ve taşbaltalarıyla
haklarından gelebildikleri bu hayvanların resimlerini yaparlarsa gerçek hayvanların da
kendi güçlerine boyun eğeceğine inanıyorlardı” (Gombrich 1997: 42). Yani temsilî aidiyetin bir sembolü olarak mağara da, insanın kendi varoluşunu ve çevresini anlamlandırmaya çalıştığı bir mekândır. Henüz insan kendine ait bir mekân yaratamasa da doğayı,
gizli güçleri ve olası tehlikeleri çözümlemeye muktedir bir varlık olarak karşımıza çıkmaktadır.
İnsan doğal hayatın koşullarıyla yaşamayı öğrendikçe yerleşik yaşama adım adım geçmiş,
bulunduğu mekânı içselleştirmeye ve kendini dünyada bir yere ait hissetmeye başlamıştır.
Bu aidiyet, insanın dünyaya ve yaşadığı çevreye karşı güven duygusu geliştirmesini sağlayarak hayatta kalma içgüdüsünü aşmasına yol açmış, benlik duygusunun meydana gelmesini sağlamıştır. Tarihsel olarak bakıldığında arkaik insanın doğaya temas etmek,
onunla hem bir olmak hem de onu çözümlemek amacıyla gerçekleştirdiği ritüelistik eylemler artık onun kendi yuvasında ve mekânında gerçekleşmektedir. Örneğin Çatalhöyük’te bulunan ev içi sunaklar ve boğa boynuzları kutsal olanın özel alana girmesi açısından da önemlidir. Bu önem, her insanın bağımsız olarak kendi inanışını mekâna taşıması bağlamında sanatsal temsilin de izlerini taşır. İnsanın içindeki kutsiyet duygusu, bir
yere ait olma hissinin getirdiği ben duygusuyla birleşerek insanlığın gelişiminde önemli
bir zemin teşkil etmekle birlikte evin ve yuvanın temel bir sanatsal araç olduğunu bizlere
gösterir niteliktedir. Arkaik insanlar sadece içinde bulundukları yapılarla değil, kendi bedenlerinde, giysilerinde taşıdıkları figürinler aracılığıyla da kendilerini temsil etmişlerdir.
Bu figürinler kendilerine benzeyen bedenlerden ibaret olarak da benlik bilincinin ifadelerinin izlerini taşımışlardır. Tapılan nesneler hem bedende hem mekânda yer edinerek
bir büyü ritüelini çağrıştırır niteliktedir. İnsan kendi çevresini keşfedip düzenlerken aynı
zamanda kendisini de geliştirmiş, hepimizde var olan benlik duygusunun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. “Öyle ki insan varoluşunun bir gereksinimi ve kanıtı olarak, evrenin,
dünyanın büyüklüğü içerisinde kendine ait bir kuytu, bir sığınak edinme dürtüsü ile hareket eder” (Barlas, 2019: 96). Yani evle birlikte insanın bilinci de değişmiş, kendi bedeninden sonra evi de bir tür ikinci beden haline getirmiştir. Ruhsal anlamda insan, evin
kendisine izler taşıyarak onu kendi varlığının bir yansıması gibi görmüş, ona yüklediği
anlamlarla kendi alanını dokuyan örümcek gibi içine yerleşmiştir. Tam anlamıyla insanın
kendi gerçekliğini ifade etme biçimi olarak yerleşik alanlar ve mekânlar insanın ben duygusunun gelişmesine ve bir farkındalık geliştirmesine olanak sağlamıştır diyebiliriz. Ben
duygusu insanın yaratım sürecinin dönüşümüne de olanak sağlamış, bir yere konumlanmak onun kimliğini oluşturmasına yardımcı olduğu gibi kendisini ifade etmesine de aracılık etmiştir. “Çünkü ev, bizim dünyadaki köşemizdir. Çok kez söylendiği gibi, ilk evrenimizdir. Ev, gerçek bir kozmozdur” (Bachelard 2018: 34). Ev, hem yaşamın merkezinde
yer alan bir kuytu, hem de dışarıya açılan bir penceredir. Sanatçılar yaratım süreçlerinde,
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tıpkı evin insanı dış dünyadan ayıran yapısı gibi, dışsal dünyadan sıyrılarak kendi iç dünyalarının merkezinde kalarak üretmişlerdir. Sanatçıların mahrem olan iç dünyaları ruhsal
ve zihinsel yolculukları aracılığıyla ortaya serilir ve sanat eserine dönüşür. Bir sanat eserinin oluşmasının bile o mekânın kişide yarattığı duyumsamalarla ilişkisi olduğu düşünülürse, ev; hayal etmenin ve düşünmenin de merkezi sayılabilmektedir. Sanatçılar da gerek
ana rahmine tutunma gerekse dünyada yer edinmeye dair söylediği onlarca sözü, ev kavramının metaforları olarak ele almış; hayal kurmanın sınırsızlığını insan ruhunun çok temel dinamikleri üzerinden yorumlamışlardır. Sanatçılar tıpkı ataları gibi iz bırakmak ve
düşünsel gelişiminin nüvelerini çevreye aktarmak gibi bir içsel doğaya sahiptir. Bu içgüdü de bulunulan mekânın, evin veya yuvanın sınırlarının içinde yaratılan kişisel alanla
ilişkilidir. İnsanın kendisine ait kişisel alan yaratma güdüsü bahsedildiği gibi aslında insanın gelişimini önemli ölçüde başlatan ve gelişmesini sağlayan bir durumdur. Ev bu anlamda hem geçmişten gelen bir bilgiyi, hem de geleceğe yönelik bir tasarıyı kapsamaktadır. Ev, zamanı, mekânı ve uzamı da kapsamaktadır. Bu nedenle mekânda ve uzamda yer
edinmek zamanın izlerinin görünür olmasını sağlamış, ev kavramıyla temas eden sanatçıların geçmişin izlerini görünür kılmalarına yol açmıştır. Ev kavramının özünde hem
kolektif hem de kişisel deneyimler olduğu düşünüldüğünde aslında sanattaki dışavurumları çok çeşitli ve çok katmanlı bir yapıyı içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla sanat, insanın mekâna ilk iz bırakma eyleminden günümüze kadar ev kavramı ile birlikte sonsuz
çeşitlilikte görünümlere sahip bir skala çizdiğinden temsiliyetinin sınırları belirgin değildir. Bu belirsizlik sanat ve ev ilişkisinin sanatçıya sunduğu olanakları çoğaltırken, ev imgesinin bir dil gibi kullanılmasını sağlamıştır. Öyle ki ev, hem mahrem/kişisel hem de
toplumsal/kültürel bir imge olarak varlığını sürdüren bir deneyim mekânıdır.
“Nerede mekân varsa, orada varlık vardır.” (Lefebvre’den aktaran Öner 2018: 5). İnsanın
varlığını anlamlandırmaya, kendisini ifade etmeye yönelik yaptığı eylemler bir anlamda
onun içine dâhil olduğu mekânla özdeştir. Bu noktada varlığın tanımı, içinde bulunduğu
mekândan ayrı düşünülemez diyebiliriz. İnsanın kendisiyle özdeşleştiği, bedeninden
sonra evrendeki kabuğunu oluşturan ev imgesi, varlık bilincinin oluşmasında önemli bir
yer kapladığından sanattaki izdüşümlerini görmek her zaman mümkündür. Bu izdüşümler, mağaradaki insandan yerleşik insana, toplumsal yıkımlardan hafıza temsillerine, coğrafi ve kültürel kimliklerden ana rahmine, mimari uygulamalardan resimsel düzlem sorgulamalarına kadar bir arada ele alınıp gözlemlenebilmektedir.
Ev, bireyin dünya ile ilişkisinde kendi varlık durumunu sorgulamasını sağlaması ve kendi
bilgisinin köklerini araması bağlamında düşünüldüğünde geçmişle ve deneyimlerle ilişkilidir. Geçmişten günümüze kendisini keşfeden insan kendi ve çevresindeki doğayla paralel yaşamının izlerini temel bir ifade biçimi olarak sanatla aktarmakta, dolayısıyla sanatçı da kendi varlığını çeşitli semboller üzerinden görünür kılmaktadır. Ev bu bağlamda
düşünüldüğünde Japonya doğumlu sanatçı Chiharu Shiota’nın bazı eserlerinde bir çeşit
anımsatıcı işlevi görmekte, var olan geçmiş anıların görünür kılınması sanatçının eserle-
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rinde hafıza temsilleri olarak okunabilmektedir. Uzama yayılan enstalasyonları ve kullandığı nesneler izleyiciye yaşanmışlığın izlerini yansıtarak mekânda sanatçının varlığını
ve aidiyet duygusunu algılamamızı sağlar. “Sanatçı, insan bedeninin olmazsa olmazı, vücudu saran kan damarlarının hem bireysel hem de toplumsal olarak kurduğu bağları temsilen iplikleri tercih etmektedir. Böylece bedenin fiziksel sıcaklığını, ipliklerle var oluşun
en üstün kanıtı olarak sunabilmekte ve gündelik nesneler aracılığıyla anıların artık hayali
var oluşlarını somutlaştırabilmektedir.” (Akdağlı 2021: 1099). Sanatçı; eserlerinde hafıza, ölüm-yaşam, göç, yurt gibi kavramlar ekseninde üretirken, kendi yaşadıklarını toplumsal hafızaya da değinerek ele almıştır. Bu bağlamda Chiharu Shiota’nın A Room Of
Memory (Bir Hafıza Odası) adlı eseri bir tür hafıza anıtı olarak da düşünülebilir.
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Resim 1: Chiharu Shiota, A Room Of Memory (Bir Hafıza Odası),
Eski Ahşap Pencereler, 2016
Erişim Tarihi: 13.10.2021
Kaynak: https://www.chiharu-shiota.com/a-room-of-memory-3
Eser, Berlin Duvarı’nın var olduğu dönemin yaşanmışlığıyla ilişkilendirilmiş eski pencereler ve bir sandalyeden oluşmaktadır. Sanatçı, malzeme olarak iplik kullanmadığı nadir
üretimlerinden biri olan bu eseri ev formunda tasarlayarak geçmişin izlerini korunaklı,
camdan bir yuvaya dönüştürmüştür. Geçmişteki yaşanmışlıkların bir temsili olarak niteleyebileceğimiz bu eser, sanatçının da Almanya’da yaşayan bir göçmen olarak yerinden
edilme ve yer edinme kavramlarının ekseninde gezinmesinin bir izdüşümü olarak görülebilir. Shiota, yıkımı bir tapınağa dönüştürmüş, adeta yaşamın kutsallığına vurgu yapmıştır. Dış dünyaya açılan gözler olarak görebileceğimiz pencerelerden oluşan ev formu,
istiflenmiş yapısıyla izleyiciye insanın yerleşik hayata geçtiği ilk dönemdeki mekânları
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çağrıştırmaktadır. “Çatalhöyük, arkeoloji ile ilgili eserlerde, Neolitik dönem olarak bilinen yerleşik yaşama geçtikleri, yeni düzenin kurulduğu, bir uygarlık süreci olarak vurgulanır.” (Başgelen’den aktaran Silav Utkan 2012: 51). Bu anlamda höyükler deprem gibi
doğal afetlerin ya da savaşların sonucunda oluşan yıkıntıların üst üste binmesiyle oluştuğu, yıkıntıların üzerinde adeta yerleşik yuvalar inşa etmenin simgesidirler. (Tarih Çantası 2020). Çatalhöyük’te toprak katmanlarının üst üste gelerek ilk evlerin gövdelerini
oluşturduğu yerleşim alanları bir uygarlık sürecinin temelini kurarken, Shiota’nın eseri
toplumsal hafızanın yaralarını onarmaya çalışan bir sembol olarak okunabilmektedir.
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Resim 2: Çatalhöyük, M.Ö. 7400 dolayları, Konya
Erişim Tarihi: 11.10.2021
Kaynak: https://www.tarihcantasi.com/catalhoyuk-antik-kenti/
Toplu halde yaşantının dünyadaki ilk mekânlarından biri olan Çatalhöyük, insanın aidiyet
ve mülkiyet duygusunu ilk keşfettiği yerlerdendir diyebiliriz. Yaşadığı yeri anlamlandıran, yuvasına izler bırakan insan, Çatalhöyük’teki yaşantısında da kendi evine sunaklar
yapmış; kendisini bedeninden sonra eviyle tanımlama ihtiyacı hissetmiştir. Shiota’nın on
binlerce yıl sonra yarattığı ev bizlere geçmişteki toplumsal yaşantının yaralarına işaret
etmiş, Çatalhöyük’te ise toprak katmanlarının üzerinde kendisini konumlandıran insan,
ev sayesinde kendi geleceğini inşa etmeye başlamıştır. Çatalhöyük’teki insan evlerin kullanımı bittikten sonra orayı ritüellerle terk ederken bir sonraki yerleşen aynı mekânın üzerine ev kurarak toplumun devamlılığına dair hafızayı yaşatmıştır. Berlin Duvarı dönemin-
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deki acıya işaret eden pencereler Shiota’nın eserinde hafızanın canlı tutulmasına dair toplumsal belleğe bir tür kayıt düşme işlevini üstlenirken, Çatalhöyük’teki insan da geçmişinin devamlılığını sağlayarak benzer bir eksende yol almıştır diyebiliriz.
Kendisini korunaklı bir bölgede tutmak isteyen tarih öncesi insan, ilk mekân algısını mağaralarda edinerek orada ilk izlerini bırakmaya başlamıştır. Antropolog ve tarihöncesi
uzmanı André Leroi- Gourhan, Üst Paleolitik Çağ’a ait mağara resimlerini incelemiş ve
bu sanatın “günümüzden otuz bin yıl önce başlayıp sekiz bin yıl öncesine kadar devam
eden, sanatta bilinen en uzun evrimsel yolu” izlediğine dair bir kuram geliştirmiştir (David, Lefrére 2013: 15).
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Resim 3: Lascaux Mağarası, M.Ö. 17.000-15.000, Fransa
Erişim Tarihi: 08.10.2021
Kaynak: http://www.visual-arts-cork.com/prehistoric/lascaux-cave-paintings.htm
Yaklaşık olarak M.Ö. 17.000-15.000’e tarihlenen Fransa’nın güneybatısındaki Lascaux
mağarası da insana dair ilk resimlerin kaynağını oluşturan bu mekânlardan biridir. Mağara; insanın büyüsel ritüelleri gerçekleştirdiği, kendisini doğal hayattaki güçlerden koruma amacıyla geliştirdiği yöntemlerin mekânı olmuştur. “Karanlık, nemli, koruyucu mağara insanın en eski barınağıdır ve ilahi deneyimin yaşandığı bir mekândır. Başka bir
açıdan, mağara içdünyadır.” (Kocabıyık 2009: 281). Ana rahminin koruyuculuğu gibi
mağara da tarihöncesi insana yuva olmuş, evrenle olan ilişkisi gelişirken kendi iç bütünlüğünü sağlama yolunda adımlar atmasına aracılık etmiştir. Bu noktada insanın içinde
geliştiği ev olgusu, mağaradaki yaşamdan izler taşıyarak yerleşik hayatta zeminini kurmuştur diyebilmekteyiz. Londra’da yaşayan yarı Hindu yarı Yahudi kökenli Anish Kapoor’un Mother as a Mountain (Bir Dağ Olarak Anne) isimli eseri de evin, yuvanın farklı
bir okuması olarak gözlemleyebileceğimiz bir örnektir.
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Resim 4: Anish Kapoor, Mother as a Mountain (Bir Dağ Olarak Anne),
yerleştirme, 1985
140x 275x 105 cm
Erişim Tarihi: 14.10.2021
Kaynak: https://anishkapoor.com/60/mother-as-a-mountain
Üretimlerinde kültürel kimliğini Batı’yla birleştiren Anish Kapoor, Mother as a Mountain
(Bir Dağ Olarak Anne) isimli eserinde oluşturduğu geometrik yapıyı eril ve dişil olanın
simgesel tasvirlerinden yola çıkarak ifade etmiş; birçok kültürde kullanılan dağ imgesini
ise çok katmanlı bir yapıya taşımıştır. Sanatçının pigment olarak kullandığı kırmızı renk,
kurban ritüellerini anımsamamız için kışkırtıcı bir algı alanı yaratmaktadır. Büyüdüğü
coğrafyanın bilgisini hafızasında taşıyan sanatçı, geçmişin ve şimdinin temsillerini aktararak eserlerinin geniş bir yelpazede yorumlanmasına olanak sağlamıştır. “Sanatçı, bu
yapıtta da olduğu gibi, işlerinin birçoğunda kadın vücudunu betimlediğini söyler.”(Ötgün
2009: 62). Hint kültüründe kadına verilen önem, bizlere mağaranın korunaklı yapısını bir
çeşit beden temsili gibi okuyabileceğimiz bir alan sunmaktadır. Bir tür yuvaya dönüş ekseni doğrultusunda yorumlayabileceğimiz eser, mağara ve ana rahmi arasındaki ilişkiye
dikkat çeker nitelikte gözükmektedir. İlk evimiz olan beden hem ana rahmimiz hem de
sığınağımızdır.
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İnsanın aidiyet duygusunun mekânı olarak tanımlayabileceğimiz ev, bir mimarlık nesnesi
olarak incelendiğinde toplumsal, sosyal ve ekonomik bağlamda okunmaya açık bir yapıt
işlevi görmektedir. Mimarlık eğitimi almış biri olarak mimarlığın toplumda ve sistemde
yarattığı hiyerarşiye dikkat çeken bir sanatçı olan Gordon Matta-Clark, sanatta ev kavramını bir çeşit yapıbozuma uğratmıştır. Gordon Matta-Clark’ın öncülüğünde kurulan,
New York’lu sanatçı ve mimarlardan oluşan gerilla grup, mimarlığın pratiklerini ve söylemlerini alaşağı edecek eylemler gerçekleştirmiş ve çeşitli projeler üretmişlerdir. Gordon
Matta-Clark da evin tanımını sorgulayarak mekânsal müdahalelerde bulunmuş, mimarinin toplumu ayrıştıran sistemi hakkında sorular üretmiştir. “Onun mimarlığı anarşiyle
birleşiyor, ‘anarchitecture’a dönüşüyor. Yeni yapılar inşa etmiyor, rastgeldiği kimi yıkılmak üzere yapıları kesikler, yarıklar, delikler, gediklerle değiştiriyor, bozuyor, bir tür
heykele dönüştürüyor.” (Altınyıldız Artun 2012).
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Resim 5: Gordon Matta-Clark, Splitting(Yarılma), 1974
Erişim Tarihi: 15.10.2021
Kaynak: https://www.artic.edu/artworks/187171/splitting
Sanatçı, Splitting(Yarılma) isimli eserini (eylemini) New Jersey’de bir işçi mahallesinde
gerçekleştirmiş, tesadüfen bulduğu yıkılmayı bekleyen evi elektrikli testereyle ortadan
ikiye ayırmıştır. Fotoğraflar ve filmle belgelediği bu eserin amacının sanatçının yıkım
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aracılığıyla terk edilmiş yapıyı görünür kılma çabası olarak düşünebiliriz. Kapitalist yaşamla iç içe geçen mimarlık, insanın aidiyet hislerine etkide bulunduğu gibi, ev kavramının hiyerarşik bir yapı içinde temsil edilmesinin de göstergesidir. Sanatçı performatif olarak nitelendirebileceğimiz bir üslupla evi keserek, mekândaki düzeni bozmuş, uzamda
yeni bir alan yaratma çabasına girişmiştir. Gordon Matta-Clark, ev tamamen yıkılmadan
önce evin boşluklarını, kuytularını görmemizi sağlamış; ve belki de evin kamusal ve
kişisel alan arasındaki sınırlarını ortaya çıkarmıştır. Sanatçı, basit bir evin fiziksel görünümüne müdahale ederek onu görünür kılmış, Splitting(Yarılma) isimli eserinde de pasiflikten aktifliğe doğru bir geçişin işaretlerini göstermiştir. Ev imgesi Gordon MattaClark’ın pratiğinde yıkımla sonuçlansa da, aslında görünür olmayan terkedilmiş binaların, evlerin ve yaşantıların temsilî bir sembolü olarak yorumlanabilmektedir. Sanatta ev
imgesinin metaforik bir karşılığı olarak görebileceğimiz ve Gordon Matta-Clark ile ilişkilendirebileceğimiz eser Lucio Fontana’nın Concetto Spaziale (Mekânsal Kavramlar)
serisinden bir tanesidir. Lucio Fontana, 2. Dünya Savaşı’nın ardından 1950’lerin sonlarında kurulan Zero hareketinin bir mensubu olarak yaşamda olduğu gibi sanatta da köklü
bir değişiklik ve yeni bir başlangıç oluşturmak isteyen bir sanatçıydı.
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Resim 6: Lucio Fontana, Concetto Spaziale (Mekânsal Kavramlar), Attesa, 1964
Tuval üzerine su bazlı boya, 65 x 54 cm
Erişim Tarihi: 16.10.2021
Kaynak: https://www.artbasel.com/catalog/artwork/43726/Lucio-Fontana-Concettospaziale-Attesa
“Fontana’nın içinde olduğu arayış, sanatsal ifade süreci için tuvalin imkân ve sınırları
ötesinde bir zemin arayışıdır. Fontana, resmin kanıksanmış ifade çeşitlerinin ötesinde,
kökensel bir dil değişikliğinin zemin bulması ihtiyacından söz etmiştir.” (Zeybek 2017:
66). Bir avandgard tavır olarak Zero hareketi, tetiklendiği savaştan ötürü sanatta tarihsel
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geleneğe yüz çevirip yaşama tutunarak kendi psikolojik alanını yaratma eğiliminde olmuştur. Fontana’nın da, tuval bezinin dışına taşma istencinin kaynağını resimde yeni bir
düzlem yaratma olarak görebiliriz. Fontana, eserlerinin çoğunda tuvali kesmiş, resimde
bir mekân-uzam anlayışının doğmasına öncülük etmiştir. Zero hareketinin ve Fontana’nın
eserlerinin sıradışılığı hiç kuşkusuz savaşın tahrip edici etkilerinin bireyde yarattığı dışavurumun bir adım ileriye taşınması istemiydi. Bu adım tıpkı, Gordon Matta- Clark’ın basit bir evi ortadan ikiye ayırarak onu heykelleştirmesi ve o eve yeni bir anlam yüklemesi
gibidir. Ortadan ayrılan ev, yıkılacak olsa da kısa süreliğine sıradışı bir his yaratan ve
boşluğun içinde önem kazanmış bir yapı olmuştur. Fontana da, tuvali yırtarak görünenin
ardındakine ulaşma arzusuyla resmi kendi varoluşundan farklı bir düzleme taşımıştır. Resim ressamın yuvasıysa, o yuva artık mekândan bağımsız değil; uzamın içindeki sanatçının ruhu olmuştur.
SONUÇ
Ev imgesi, on binlerce yıl öncesinden günümüze insanın salt fiziksel barınma ihtiyacının
karşılığı olmaktan öteye geçerek sanatta çok farklı bağlamlara açık bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerleri olarak görülen
mekânlar, insanın kendisini keşfetmesine aracılık etmiş ve insanın bulunduğu mekâna iz
bırakarak evren üzerinde ihtiyaç duyduğu aidiyet hissinin gelişmesine yol açmıştır. İnsan
yerleşik yaşamla birlikte hem dış dünyadaki tehlikelere karşı kendisini daha güvende hissetmiş, hem de yeryüzünde konumlanacak bir mekânı olduğu için kendi iç dünyasının
izini sürmeye başlamıştır. İnsan, bir kayıt defteri gibi davrandığı evine izler ve işaretler
bırakarak içsel doğasına yönelmiş, kendi egemenlik alanının sınırlarını kendisi çizmeye
başlamıştır. Tarihsel süreçte ev, toplumsal alandan kişisel alanın içinde olma durumuna
evrildikçe, insanın kendisini ve çevresini anlamlandırma sürecini başlattığı gibi fiziksel
mekânla birlikte düşünsel gelişiminde de önemli farklılıklar baş göstermesine sebep olmuştur.
Sanat ve ev ilişkisinin tarihini yerleşik yaşamla paralel bir zeminde düşündüğümüzde,
evler her insanın kendi aidiyet duygusunu ifade ettiği mekânlar olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan o dönemdeki inanışını ve doğayla olan bağını ev içinde temsil etmiş, evren
içindeki konumunu ev üzerinden tanımlamıştır. Sanatsal üretimlerin ilk temsilleri ev etrafında şekillenirken, insanın benlik duygusunun ve yaratıcılığının gelişimi de bununla
bağlantılı bir şekilde seyretmiştir. Sanatçı da evin insanı dış dünyadan ayıran yapısı gibi,
eserini kendi iç dünyasına yerleşerek oluşturur. Hissettiği aidiyet duygusu, ona ataları
gibi sonsuz bir egemenlik alanı sunmaktadır.
Ev, günümüz sanatında çok katmanlı bir temsiller bütünü olarak görülebileceği gibi çok
çeşitli alanlar arasında da ilişki kurmamızı sağlayan bir imgedir. Ev, mekânsal bir deneyim olarak sanatçıya da çok çeşitli bağlamlarda çalışma olanağı sağlamakta, on binlerce
yıllık geçmişinin temsillerini araştırmamız için bir izlek oluşturmaktadır. Sanatta ev im-
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gesi; hafızanın sembolik işaretlerine, evin metaforik bağlamdaki karşılıklarına, kültüre/kimliğe dair sorgulamalara ve sayısız karşılaştırmalara açık bir yapıya sahiptir. Ev
sanatçı için sadece maddî ve görünür varlığıyla sınırlı bir mekân değil, içinde farklı metaforlar da barındırabilen bir olgudur. Öyle ki sanatçı, içinde bulunduğu yuvayı hem oluşturabilmekte hem de yıkabilmektedir. Evin varlığı sanatçı için her zeminde karşılığını
bulabilmekte, sosyal ve toplumsal alanlarla birlikte ele alınabilmektedir. Sanatçı bu noktada geçmişten günümüze evin varlığıyla birlikte şekillenerek sanatını kendi dili haline
getirmiş, sanatsal üretimlerini geniş bir skala içinde ifade etmiştir.
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EZOTERİZM KAVRAMININ RÖNESANS RESİM SANATI ÖRNEKLERİ
BAĞLAMINDA İNCELENMESİ1
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Özet
Türkçe ’ye “içrek, yani dışa kapalı ve kendi içine dönük ya da apaçık olmayan” şeklinde
geçen ezoterizm kavramının Osmanlıcadaki karşılığı Batıniliktir. Bu bağlamda hazırlanan araştırmanın temel konusu niteliğinde olan ezoterizm kavramı, Rönesans resim sanatı örnekleri çerçevesinde incelenecektir. Rönesans’a kadar bu kavram semboller üzerinden insanlara anlatılmaya çalışılmıştır. Okuma yazma oranının düşük olması, basılı
kaynakların azlığı, daha çok dinsel temaların insanlara aktarılmasını olumsuz etkilemiştir.
Tüm bu etkenler resim sanatının bu dönemde gelişmesini sağlamış, daha çok dini bilgilerin anlatımcı bir üslup ile insanlara aktarılmasında yardımcı olmuştur. Hazırlanan bu
araştırmada Panofsky’nin imajlara yönelik geliştirdiği ikonografik yaklaşım türü benimsenerek, ezoterizm kavramı Rönesans sanatçıları olan Fra Angelico, Sandro Botticelli,
Michelangelo Buonarroti, ve Hieronymus Bosch’ ın birer çalışması üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ezoterizm, Rönesans, Resim Sanatı.

EXAMINATION OF THE CONCEPT OF ESOTARISM IN THE CONTEXT OF
EXAMPLES OF RENAISSANCE PAINTING ART
Abstract
The Ottoman equivalent of the concept of esotericism, which is translated into Turkish as
"internal, that is, closed and introverted or not self-evident", is Batinilik. The concept of
esotericism, which is the main subject of the research prepared in this context, will be
examined within the framework of Renaissance painting examples. Until the Renaissance, this concept was tried to be explained to people through symbols. The low literacy
rate and the scarcity of printed resources negatively affected the transfer of religious themes to people. All these factors enabled the development of the art of painting in this
period, and helped to transfer more religious knowledge to people with an expressive
style. In this research, Panofsky's iconographic approach to images was adopted and the
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1

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

81

concept of esotericism was tried to be explained through the works of Renaissance artists
Fra Angelico, Sandro Botticelli, Michelangelo Buonarroti, and Hieronymus Bosch.
Keywords: Esotericism, Renaissance, Painting.
GİRİŞ
Ezoterizm kelimesi, Yunanca’da içsel ve gizli-içine, içeri doğru (eisoya da eso sıfatının
üstün hali) anlamına gelen ve esoterikos kökünden bir sıfat olarak tanımlanabilir
(Tokdemir, 2013:13). Fransızca’sı, esoterisme olan bu kavram, bahsedildiği anlamıyla ilk
defa 1828 yılında Jacques Matter tarafından kullanılmıştır (Matter, 1828:83).
Ezoterik bilginin hedefi temel insandır. İnsanın yaşamı boyunca kişisel deneyimleri sayesinde öğrendiği bilgiler ve bununla birlikte yaratıcı ile olan ilişkisi ezoterik bilginin
temel konuları arasında yer alır. Ezoterizmin temel amacını, hayata dair temel soruların
cevaplarının bulunması olarak tanımlayan Gener, bu soruların cevabının ise yine insanın
içsel dünyasında olduğunu ileri sürer (http://url.ac/kkjv3).
Ezoterik disiplinler içerisinde dünya kavramını, nesnellik ve zihin kavramlarının birlikte
oluşturduğu örüntüye değinerek açıklamaya çalışan Algan ise bu duruma, “dünya, kişinin
nesnel dünya ile bunların kendi zihnindeki yansımalarını, bu yansımalar arasında kurduğu
ilişkileri ve kişinin geçmişte kazandığı tecrübeleri de içsel bir yolla birleştirerek oluşturduğu yeni anlamlandırma biçimi olarak açıklanabilir”(Algan, 2006:128-129) şeklinde
yaklaşmıştır.
Bu bağlamda ezoterizmin anlaşılmasına yardımcı olacak çeşitli yöntembilim önerilerinin
karşımıza çıktığı görülmektedir. Bu önerilerden ilki, Antonine Faivre’nin önermesidir.
Bu önermeyi Faivre ve Voss, Batı Ezoterizmi ve Dinler Bilimi başlıklı çalışmalarında şu
şekilde açıklar;
Ezoterizm, altı temel özelliği içinde barındıran bir düşünce biçimi olarak kabul edilebilir.
Bu altı özellikten dördü içkin(içe dönük) kabul edilir. İncelemeye tabi olan materyalin
ezoterizme ait olarak sınıflandırılması için, bu dördünün var olması gerekir. Bunlar, doğaları gereği birbirine bağlı özelliklerdir. Fakat yöntembilimsel nedenlerden dolayı ayırt
edilmeleri önemlidir. Öteki ikisi göreceli kabul edilir; çünkü çoğu kez öteki dört öğeyle
birlikte görülmelerine karşın, tanım yönünden vazgeçilemez olmadıklarından esas öğe
sayılmazlar (Faivre-Karen-Voss, 2006:153-154).
Antonine Faivre’nin bu açıklamasında değindiği öğeler; benzerlik, canlı doğa, imgelem
ve meditasyonlar, dönüştürme eylemi, ahenk praksisi ve iletim öğeleridir.
Bu öğelerden “benzerlik” özelliğini, evrensel birbirine bağımlılık ilkesi olarak değerlendiren Faivre, evrende var olan her şeyin bir bütünün parçası olduğunu ve bu parçaların
özelliklerinin bir birine benzediği savını ortaya koymuştur. Benzerlik özelliğinden sonra
canlı doğa özelliğine değinen Faivre, doğanın herşeyi bağlayıcı özelliğe sahip olduğuna
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değinerek, bu durumun ezoterizm içerisindeki önemini vurgular. Üçüncü özellik ise, imgelem ve meditasyonlar özelliğidir ki, Faivre burada meditasyon ve imgelem kavramlarının bir birinden ayrılamayacağını, hatta bir bütün olduğunu vurgulamıştır. Ona göre, bu
özellik simgelerin ve imgelerin kullanımına izin veren bir imgelem şeklidir. Bu özelliklere ek olarak, Faivre’nin geliştirdiği yöntembilim önermesinde yer verdiği dördüncü
özellik ise, “dönüştürmedir”. Faivre’ye göre göreceli olarak kabul edilen diğer iki özellik
ise, ahenk praksisi ve iletimdir(Faivre, 2006:153-154).
İkinci yöntembilim önermesi olarak Refik Algan’ın Ezoterizme Genel Bir Bakış başlıklı
çalışmasında yer verdiği görüşü önemlidir. Buna göre, insan içsel olarak giderilmesi gereken iki önemli sorun ile karşı karşıyadır. Bu sorunlardan ilki bilimsellikten farklı olarak,
insanın dünyayı algılama ve bu algılama sürecinde dünya ile nasıl bir ilişki içerisine girdiği ile ilgilidir. İnsanın kendi bireyselliği ile ilgili bu ilk görüşünü Algan şöyle açıklar:
İnsanın çevresi ile etkileşim kurduğu süre içerisinde, çevresinde gerçekleşen olayları yorumlama ve yargılama biçiminin nasıl olduğu ile ilgili bir durumdur. Algılama biçimi salt
görüntü ya da olduğu gibi kabullenmenin dışında kişinin özgünlüğüyle alakalı bir durum
oduğu için, bu durumda nesne sıradan bir eşya olarak algılanmaz. İkinci sorun ise, insanın
içinde bulunduğu dönem ve algılama düzleminin yetersiziği yüzünden, sınırlı bilgilere
sahip olduğu, bu bilgilerin gelişmesi için kişinin fazladan çalışması ve algılarını açma
yönünde kendini geliştirmesi gerektiği düşüncesidir (Algan, 2006:134).
Bu sorunların çözümlerine İslam tasavvufun da yer alan üç değişik bilgi biçimininin anlaşılmasıyla ulaşılabilir. Bunlar, duyarak bilmek, görerek bilmek, olarak bilmektir. Bu
düşüncelerle birlikte, ezoterizm pratik anlamda değerlendirildiğinde söz konusu bilgi esas
olarak ruhsal -spirituel-, okült ve bazen de majik bilgidir. Ezoterizmde söz konusu olan
asıl şey ise, bilgiyi içeren bu öğretilerin, özünde sadece ruhsal gelişim amacıyla kullanıldıkları gerçeğidir(Kahraman, 2011:10). Ezoterik kavramı, başka bir ifade ile bir doktrinin
içinde barındırdığı gizli içerik olarak da ifade edilebilir. Bu özellik nedeniyle gizli sırlar
öğretileri olarak Türkçe’ye de çevrilebilen ezoterik öğretiler, hem gizliliği hem de ruhsal
gelişmeyi bir arada içeren kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ezoterizm kavramı açıklanmaya çalışıldıktan sonra hazırlanan bu çalışmanın temel konusu olan, Rönesans sanatı ve ezoterizm kavramı arasındaki ilgiyi Fra Angelico, Sandro
Botticelli, Michelangelo Buonarroti, ve Hieronymus Bosch’un çalışmaları üzerinden
açıklamaya çalışmak önemli olacaktır. Bu bağlamda Rönesans dönemi içerisinde yer verilen bu çalışmalar, ikonografik yaklaşımın imkânlarından yararlanılarak çözümlenmeye
çalışılmıştır.
Fra Angelico
Gerçek ismi Fra Giovanni da Fiesole olan Fra Angelico, aslında bir Dominiken rahibidir.
Düşünce yapısı olarak Ortaçağ Felsefi görüşünü benimsemiş olsa da, yapmış olduğu ça-
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lışmalarda Rönesans sanatı ile bir köprü görevi görmektedir. Perspektif anlayışı bakımından Masaccio’nunkine yakın bir üslupta resmettiği konularda ve figürlerde Uluslararası
Gotik üslubun etkileri görülmektedir. En önemli eserlerinden olan Meryem’e Müjde’de
(1433-1434) bu durum net bir şekilde görülmektedir. Çalışma da kullanılan Meryem figürünün zarif duruşu, meleğin duruşunda karşılık bulur. İki figüre bakıldığında Gotik üslubun yansımalarının görüldüğünü söylemek mümkün olacaktır. Çalışmalarında Ortaçağ
ikonlarından gelebileceği düşünülen yoğun şekilde altın yaldız kullanımı dikkat çekmektedir. Meryem’e Müjde’de, genel olarak Tanrı inancı ve teslimiyeti yoğun olarak hissedilmektedir. Kompozisyona bakıldığında, Meryem, Cebrail meleğin sözlerine dikkat kesilmiş bir şekilde tasvir edilirken, Cebrail melekte Meryem’in karşısında saygıyla öne
eğilir biçimde resmedilmiştir. Çalışmanın ön planında müjde sahnesi varken, arka planda
sol üst köşede Havva’nın cennetten kovulma sahnesi görülmektedir. Bununla birlikte Fra
Angelico’nun Meryem’e Müjde isimli çalışmasını Ödin şu şekilde analiz etmiştir;
Meryem ve melek ile Âdem ve Havva figürleri, ele alınış tarzı açısından karşılaştırıldığında, Âdem ve Havva’da daha dünyevi bir temsil hâkimken Meryem ve melek daha
uhrevidir(Beck, 1999:74). Cennetten kovulma ile İsa’nın doğacağının müjdelenmesi arasında kurulan koşutluk, ilk günahın kefareti olarak İsa’nın dünyaya gelmesidir. Müjdenin
teolojik temeli, Tanrı’nın istemiyle, Havva’nın hatasının Meryem aracılığıyla ortadan
kaldırılmasıdır. Bu bağlamda Meryem, “ikinci Havva” olarak telakki edilir, ama cennetten kovulmadan önceki Havva. Tanrı’nın bu istemi genelde gökyüzünde Meryem’in üzerine doğru gelen parlak ışık ile ifade edilir(Bartz, 1998:48). Farklı zaman dilimlerine ait
iki sahnenin bir arada ancak birinin diğerinden küçük betimlemesiyle, perspektif bir anlamda zaman için de söz konusu olur. Diğer bir deyişle, iki olay arasındaki zamansal
mesafeyi vurgulamak için de cennetten koçulma sahnesi daha küçük ölçekte ele alınmıştır. İzleyiciye iki olay arasındaki tipolojik bağlantıyı hatırlatmak için yapılan zamansal
yoğunlaştırma-sıkıştırma ile geçmiş, şimdiden konum bağlamında da ayrı edilmektedir
(Beck, Bartz, Adams, akt: Ödin, 2016:159).
Cennet, Mitolojik ve dinsel öğretilerde bir başlangıcı temsil etmektedir. Mükemmellik ve
yeni bir başlangıç olarak değerlendirilebilecek cennet kavramından uzaklaşılması dinsel
öğretilerde ve diğer olgularla beraber yasak meyve motifine bağlanmaktadır(Bayat,
2017:113).
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Resim 1: Fra Angelico, “Meryem’e Müjde”, 1433-1434, Tempera,175x180 cm,
Museo Diocesano, Cortona.
Sandro Botticelli
Aslında bir kuyumcu olan Sandro Botticelli, sanat yaşamına Fra Filippo Lipp’nin öğrencisi olarak başlamıştır. Çıraklık ve kalfalık eğitimini tamamladıktan sonra 1470 yılında
kendi atölyesini kurarak özgün işlerini burada yapmaya başlar. Sanatçı sipariş üzerine
çalışmalarını sürdürürken, Botticelli’nin en önemli eserlerinden olan Venüs’ün Doğuşu’nu kimin sipariş ettiği bilinmemektedir. Fakat Medici ailesinin önde gelen üyelerinden olan, Lorenzo de’Medici’nin kardeşi Giuliano de’Medici’nin bu tabloyu sipariş ettiği
varsayılmaktadır. Venüs, antik dönem geleneklerine göre, saygınlık barındırırken, dinin
egemen olduğu Ortaçağ’da günahkârlığın, ahlaksızlığın ve şehvetin sembolü olarak da
görülmüştür. Venüs’ün Doğuşu’nda ise, bu durumun aksine estetik ve ruh ön plandadır.
“Venüs’ün üzerinde ayakta durduğu deniz kabuğu, Meryem’in bekâretinin simgesi haline
dönüşmüştür. Yapıtta, sol taraftaki rüzgâr tanrısı Zephyros, nefesiyle bir istiridye kabuğu
üzerinde ayakta duran Venüs’ün karaya çıkmasına yardımcı olmakta, karada ise Venüs’ü,
elindeki kırmızı-mor bir örtüye sarmak için, doğada düzeni simgeleyen Tanrıça Horae
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beklemektedir”(Ödin, 2016:209). Bu durum mitolojik örüntüler ile birlikte, Venüs’ün saflığını korumak için harcanan çabanın da göstergesi olabilir. Ezoterik açıdan bakıldığında,
mitolojik bir hikayenin tasviri niteliğinde olan Venüs’ün Doğuşu tablosu, içinde barındırdığı sembolik anlatımla ve bu anlatımın nitelediği öyküyle ezoterik olana yakın bir tutum
içerisinde konumlandırılabilir.
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Resim 2: Sandro Botticelli, “Venüs’ün Doğuşu”, 1485, Tempera,172,5x278,5 cm,
Galleria degli Uffizi, Floransa.
Michelangelo Buonarroti
On üç yaşındayken, Ghirlandaio’nun atölyesine çırak olarak giren ve ilk teknik bilgilerini
alan Michelangelo, yapmış olduğu çalışmalarla Lorenzo de’Medici’nin dikkatini çekince
Medici ailesinin koruması altına girmiştir. Bu dönemde heykeltıraş Bertoldo di Giovanni’nin öğrencisi olur. Yapmış olduğu çalışmalar ile adından gittikçe söz ettiren Michelangelo, Papa’nın isteği üzerine Sistine Şapelindeki tavan fresklerini yapmaya başlar.1508 yılında başladığı ve dört yıl boyunca tek başına çalıştığı bu freskleri 1515 yılında
bitirir. Bu süre içerisinde 343 figürlü tonos fresklerini oluşturur. Yapmış olduğu tavan
fresklerinin ortasında yaradılış sahnesini resmederken, çevresine ise İncil’den alınan sahneleri yerleştirir. “Âdem’in Yaradılışı” freski hakkında Ödin şunları belirtir;
Âdem’in Yaratılışı’nda, Tanrı’nın sol koluna sarılmış kadın figürü, henüz yaratılmayan
ve yaratılmak için bekleyen Havva olarak yorumlanır. Ancak, Hıristiyan inancına göre,
Havva’nın Âdem’den sonra yaratıldığı göz önüne alınırsa, Havva’nın Âdem’in yaratılışını izlemesi ikonografiye ters düşmektedir. Bu nedenle, söz konusu kadın figürünün İbrani metinlerinde anlatılan, Âdem’in Havva’dan önceki ilk karısı Lilith olduğunu iddia

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

eden görüşler de vardır. Ancak Lilith’in de Âdem’den sonra yaratıldığını anlatan bu mit,
söz konusu görüşü desteklememektedir. Pelerine sarılı olan Tanrı için de çeşitli yorumlar
yapılmış ve Michelangelo’nun insan anatomisinde uzman olduğunun kanıtı olarak gösterilmiştir (Ödin, 2016:311-319).

Resim 3: Michelangelo, “Âdem’in Yaratılışı”, 1508-1512, Fresk, 280x570 cm,
Sistine Şapeli, Vatikan.
Bununla birlikte Bayat, insanı evrenin küçük bir modeli olarak görüp, insanın yaratılışını
mitolojik açıdan Tanrıya ve tanrısal bir güce bağlar. Evrenin oluşumunun insanın yaratılması ile tamamlandığı görüşünü öne sürerek, insanı makro kozmosun mikro düzeyde bir
modeli olduğu vurgusunu yapar (Bayat, 2017:107).
Hieronymus Bosch
Resimlerinde işlediği konular ve resmettiği yaratıklar ile ezoterik bir çatı içerisinde konumlandıralabilecek Hieronymus Bosch’un gençliği hakkında çok fazla bir bilgi bulunmamaktadır.1450-1516 yılları arasında yaşadığı bilinen Bosch, İlk defa 1480 tarihli kayıtlarda bir ressam olarak anılır. Bu tarihlendirme ile Bosch’un sanatı, 1470-1520 yılları
arasında varlığını sürdüren ve Rönesans akımı içerisinde konumlandırılan Yüksek Rönesans dönemine dâhil edilebilir. Çoğunlukla dini konuları ele almış olan sanatçının, bu
konuları gerçek yaşamla ilişkilendirip eleştirel bir dille aktardığı görülmektedir(Şentürk,
2012:187). Julian de Siguenza, Bosch’un resimlerini diğer ressamların çalışmalarından
her zaman farklı olarak görmüştür. Bu ayrımı ve sebeplerini şu şekilde dile getirir; “bu
ressamın eserlerini diğer ressamların çalışmalarından farklı kılan şudur: diğerleri insanın
dış görünüşünü resmetmeye çalışırken, Bosch insanın iç dünyasını, iç görünüşünü resimlemeye çalışmıştır” (Siguenza, 2009:3). Siguenza’nın bu şeklide tanımladığı Bosch’un
1486 yılından itibaren Meryem Ana Kardeşliği isimli ezoterik bir kardeşlik örgütüne üye
olduğu düşünülmektedir.
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Yapmış olduğu çalışmalarda kullandığı figürlerden dolayı, eserlerini yorumlayan yazarlar
tarafından şeytan imalatçısı -Gossart- olarak tanımlanan Bosch’un bu durumunu Siguenza söyle özetler: “en büyük ilgiyi çeken, Bosch’un çığlıklarla dolu, taşkın cehennem
sahneleridir. Cehennem yaratıklarını ve ortamını son derece ayrıntılı bir doğalcılıkla resmettiği için resimleri öyle inandırıcı bulundu ki, insanlar bunların sadece ressamın hayal
gücünün ürünü olduğuna inanmadılar”(Siguenza, 2009:14). Gösterge bilimsel olarak ele
alındığında resimlerinde figürlerin anlamlarından çok temsil ettiği kavramların özü ile
ilgilenen sanatçı, çalışmalarındaki figürlerde kullandığı metamorfozlar ile dikkat çekmektedir. Ölüm ve yaşam arasında gidip gelen insan oğlunun, diğer varlıklarla etkileşimini mistik bir dille aktaran Bosch, bilinç düzeyinin ötesindeki çalışmaları ile ezoterik
boyutta değerlendirilmesi gereken önemli sanatçılar arasında yer almaktadır. Bu bağlamda çalışmalarında kullandığı figürlerin ve işlediği konuların Hieronymus Bosch’u
ezoterik olana yaklaştırdığını düşünmek doğru olacaktır.
Sanatçı, “fantastik -olağandışı-, hayal ürünü” bir anlatımla ele aldığı dini içerikli konuyu
büyülü, gizemli ve alegorik bir yapı içinde ve minyatür tadında yüzeysel bir anlatımla
yorumlamaktadır. Bosch’un bu dünya ile öbür dünya arasında bir köprü kurmaya çalıştığını düşündüren eserleri; iyi ve kötü, sevap ve günah kavramlarını sorgulayan hem öyküsel hem de eleştirel bir biçim dili ile oluşan özgün bir anlatıma sahiptir. Gerçeküstücülerden yüzlerce yıl önce, adeta öngörüde bulunur gibi fantastik bir gerçeküstü anlatımı kullanan sanatçı, üç parçalı eserinin her bir panelinde üç ayrı konuyu yorumlamıştır. Bosch,
sol panelde Adem ve Havva’yı cennet sahnesiyle anlatan betimlemede yaratılış sahnesini
konu alır. Orta panelde yaşamı ve bu dünyayı, iyi ve kötü yanlarıyla fantastik bir mekân
kurgusu içinde betimliyor. Sağ panelde ise, insanın egolarına ve gelip geçici dünya nimetlerine karşı yenik düştüğü hırslarını, yine fantastik bir yorumla ele aldığı cehennem
tasviri yer almıştır.
Cennet ve yaratılış sahnesinin tasvir edildiği sol panelde, her şey sükûnet içinde ve güzel
duygular uyandıran hoş bir doğa içinde betimlenmiştir. Ancak gizemli ve gerçeküstücü
biçimlerle bu dünyanın ötesinde bir mekân kavramı da destekleniyor. Sol panelde, dikey
hareket ana yönü oluştururken, orta planda yer alan gölet, tepeler ve ufuk çizgisi, yatay
ara yönleri veriyor. Tanrı figürü, Âdem ve Havva figürleri resmin ön planında bir bütünlük içinde yer alıyor. Bu figürlerin duruşları ise iki ters diyagonal yönle belirlenmiş. Sarı
ve sıcak tonların kullanıldığı kompozisyonlarda mavi tonlar huzurlu bir denge yaratmaktadır. Ağırlıklar her iki yarıda da eşit olarak dağıldığından dengede ve hareketli bir simetri
oluşmuştur. Çizgisel perspektif ve renk perspektifinin kullanılmadığı kompozisyonda art
arda sıralanmış biçimler, minyatür tadında bir yüzey etkisi vermiştir.
İyi ve kötü yanlarıyla yaşamın ve bu dünyanın betimlendiği orta panel, açık kompozisyon
kullanımıyla kadrajın dışında ve izleyicinin zihninde sonlanmaktadır. Diğer panellerde
olduğu gibi bu panelde de perspektif kaygıları göz ardı edildiğinden, yüzeysel etkisi üst
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üste yerleştirilmiş üç kuşak halindeki kompozisyon kuruluşuyla güçlendirilmiştir. Resimdeki gerçeküstü biçimler ve figür yorumları masalsı ve büyüleyici bir atmosfer yaratmaktadır. Sağ panelde betimlenmiş olan cehennem sahnesinde ise, gerçeküstü fakat daha karamsar biçim ve renk ilişkileri içeriği güçlendirmektedir. İnsanoğlunun acizliğe düştüğü
yanılgılar ve yaptığı hatalar sonunda hak ettiği yer olarak düşünülen cehennem tasviri ve
sahnenin izleyicinin zihninde sonlanması, açık kompozisyon kurgusunu işaret etmektedir(Şentürk, 2012:114-115).
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Resim 4: Bosch, “Dünyevi Zevkler Bahçesi”, 1500-1505, Ahşap Üzerine Yağlı Boya
SONUÇ
Ülkemizde genel olarak Ezoterizm kavramının bilinmediği, bu konu üzerine araştırmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Buna karşın Amerika da ve Avrupa ülkelerinde ezoterizmi incelemek ve anlamak için enstitü bazında birçok araştırma yapılmaktadır. Genel
olarak dıştan çok insanın içine odaklanan ezoterizm kavramı, sanat alanı üzerinden değerlendirilecek olunursa, aslında içsel olarak ortaya konulan sembollerin bir dili olarak
tanımlanabilir. Bu bağlamda yenilikçi düşünce akımlarının ortaya çıktığı Rönesans ve
tamamen içsel anlatımların bir ürünü olan ezoterizm, bu anlamda paralellik göstermektedir. Bununla birlikte bu konunun sanatsal değerler üzerinde de değerlendirilmesi, sanatın
anlatım biçiminin güçlenmesi bakımından önemli görülmektedir.
KAYNAKÇA
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Özet
Carl Gustav Jung, Soyut Dışavurumculuk ve Sürrealizm de dahil olmak üzere XX. Yüzyıl
sanat hareketlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Jung, analitik psikoloji bağlamında deneysel çalışmalar yapmış, insanın bilinçdışı alanına dair çalışmalar geliştirmiştir. Jung’a göre
bilinçdışı zihin, insan davranışlarını bilinçli zihinden çok daha fazla etkilemektedir ve
kişisel bilinçdışı, insan ruhundaki bir tür depolama alanıdır. Aksiyon painting resminin
geliştiricisi olan Jackson Pollock; 1935’den 1940’a kadar New York’ da bir psikoterapist
olan Doktor Joseph Henderson’un terapi seanslarına devam etmiştir. Katıldığı terapi seansları sırasında Jung’ un analitik psikolojisiyle tanışan sanatçı, doktorundan Jungian
sembolizmi ve bilinçdışı zihinle ilgili teorileri öğrenmiştir. Henderson sanatçıdan resimlerini analiz etmek üzere getirmesini istemiş bir dizi sembolik yorumlama çalışmaları
yapmışlardır. O dönem resimlerindeki semboller daha çok yaşanmışlıkları ile bağlar kuran imgelerdir. Ancak Pollock 1942’lerde Sürrealistlerden etkilenerek bilinçaltı ile bağlantıda kalabilmek ve gelen verileri yüzeye aktarabilmek adına otomatizm tekniğini geliştirmiştir. Pollock, boyayı yatay bir tuval üzerine damlatıp döktüğü, son derece enerjik,
trans benzeri eylemler içinde aksiyon resimler gerçekleştirmiştir. Sanatçı, belirli bir plana
göre resim yapmak yerine, serbest çağrışım yoluyla bilinçdışı içeriklerini görünür hale
getirmeyi istemiş, resimlerine deneysel bir alan açmıştır. Bildiri konusu; Jackson Pollock’un sanat eylemi eşliğinde, kendi iç dünyasıyla kurduğu bağlara dikkat çekmekte,
doğaçlama bir yaklaşım ile resimlerini kendi terapötik sürecine nasıl aracı yaptığını irdelemeye çalışmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Jackson Pollock, Jungyen, Bilinçdışı, Terapötik

GİRİŞ
Sanatçılar, yaratım sürecinde daha üretken olabilmek için yeni bakış açılarına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle yapıtlarını süreğen bir problem çözme yaklaşımı içinde ortaya çıkarırlar. Üretici potasiyeli tetikleyen imgelerin varlığı sanatçının bunları bulması, seçmesi
ya da farkında olmadan akış içinde dönüştürmesi ile mümkün olabilmektedir. Jungcu
yaklaşım, yaratıcılığın daha iyi anlaşılabilmesi adına sanatı psikolojik açıdan tartışmaya
açmaktadır. Bilinçaltı (Bilinçdışı) alanda olup bitenlerin ne olduğuna dair kesin bilgiler
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edinmek mümkün olmasa da sanatçının bu alan ile sürekli bir etkileşim içinde olduğu
açıktır. Bilinçdışı doğrudan gözlemlenemediğinden yaratım süreci dolaylı bir imge deposu kanalından beslenmektedir. Yaratıcılık bilinçdışı olgulara dayandığında, sanatçının
her zaman yararlanabileceği bir kaynak haline gelmektedir ( Weisberg,1986:59).Roland
Barthes (2012); görsel sanat eserlerinin işaretler ve kodlar olarak incelenmesinin yanı
sıra, duyulara, hafızalara ve bilinçdışı deneyimlere referansla yorumlanması gerektiğini
savunmuştur. Bu yaklaşım ile sanat eseri, birçok açıdan yorumlanabilen bir gösterge haline gelmektedir. Jung, bir sanatçının hayatının birçok psikolojik çatışma barındırdığını,
yaratıcılığın bilinçaltı derinliklerinden doğduğunu öne sürmüştür. (Jung, 1966:102). Bu
yaklaşım içinde bilinçaltına erişim, sanatçının kendine yaptığı bir yolculuğa dönüşmüştür. Jung’a göre (1966); Sanatçı, konuşanın kendisi olduğunu zanneder, ruhu onun destekçisidir ve ruhun söyledikleri sanat ürünleri ile doğrulanmaktadır. Kaynağını bilinçaltından alan sanat üretimleri, zihninin gizil kısımlarını deşifre edecek içerikler barındırmaktadır. Bu nedenle herhangi bir yönü ve hedefi olmayan sanat ürünü, imgelerin gerçekliğinden ziyade işaret ettiği duyguyu içermektedir.
Soyut dışavurumcu Jackson Pollock'un (1912-1956) yaratıcı gücü, kendi dünyasını anlama arzusundan kaynaklanmaktadır. XX.yüzyıl Amerikan Soyut Ekspresyonist hareketinin öncüsü kabul edilen Jackson Pollock, çocukluğunun olumsuz hisler barındıran anıları sebebiyle psikolojik problemlerinin olduğu zorlu bir yaşam deneyimlemiştir. Bilerek
ya da bilmeyerek sanatsal yaratım sürecini terapötik bir sürece çevirmiştir. Sanatçı için
özellikle “Anne” figürü, resimlerinde sıklıkla yer verdiği psikolojik imgesi haline gelmiştir. Pollock erken dönem mitsel imgelerinin kaynağını, Jung'un analizlerinden ve Amerikan Kızılderili Sanatı’ndan almıştır. Pollock mitlere ilgi duymuş ve efsanevi imgelerden
“Ay Kadın”ı eserlerinde simgesel olarak kullanmıştır.
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Jackson Pollock, Moon Women, oil on canvas,(175.2 x 109.3 cm.) 1942.
Jung, içgüdüler ve arketipler arasındaki ilişkiyi şöyle açıklamıştır(1964); "İçgüdüler fizyolojik dürtülerdir ve duyular tarafından algılanırlar. Ama aynı zamanda fantezilerde de
tezahür ederler ve varlıklarını çoğu zaman sadece sembolik imgelerle ortaya koyarlar.
Kökenleri bilinmemekle birlikte dünyanın herhangi bir yerinde veya herhangi bir zamanda kendilerini yeniden üretiyorlar". İnsan davranışını etkilemede rol oynayan evrensel, doğuştan gelen, insan davranış veya kişilik modellerine atalarımızdan aktarılan, insan
bilgisinin arkaik biçimleri olduğunu öne süren Carl Jung’a göre(2020); arketipler, kolektif bilinçaltının parçası olan evrensel kalıpları ve görüntüleri temsil etmektedir.
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Bilinçaltı, kişinin hayatında bastırılmış veya unutulmuş tüm an’ları kapsadığından, dürtüleri, istekleri, algıları ve deneyimleri de içermektedir. Bilinçdışının insan psişesine dair
bilgiler içeren depolama alanı, birçok sanatçıda olduğu gibi Pollock için de eserlerine
kaynaklık eden verilere döüşmüştür. Pollock mistisizme ilgi duymuş ve doğu ilkelerine
dayanan batılı bir hareket olan teozofiye inanmıştır. Mistisizme olan tutkusu, Jungcu kavramların ilgisini çekmesine de neden olmuştur (2008). Jackson Pollock, 1939'dan 1940'a
kadar, psikoterapist Doktor Joseph Henderson ile onsekiz ay süren terapi seanslarına katıldığında Jungçu analitik psikoloji ile yakından ilgilenmiştir. Dr. Henderson’a göre Pollock içe kapalı bir yapıdadır ve bu özelliği hastasına ulaşma ve iletişim kurma konusunda
engel yaratmaktadır. Bu nedenle Henderson, çözüm olarak hastasından seanslara gelirken
yaptığı çizimleri getirmesini istemiş, sanatçının psikolojisini bu resimler üzerinden analiz
etmeye çalışmıştır.
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Jackson Pollock, pencil, coloured crayon on paper, 1939.
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Pollock,1942’de,sembolik imgelemler tasarladığı dönemde, Sürrealist Gerome
Kamrowski'nin stüdyosunda toplantılara katılmaya başlamıştır. Gerome Kamrowski dönemi içinde sürrealist teknikleri ve otomatist süreçleri takip edip uygulaması ile tanınmıştır. Ellen Landau, Pollock’un katıldığı toplantılardan birinde yaşanan durumu şöyle anlatmıştır; "Pollock boyanın nasıl döküldüğunu görmek üzere tuvalin yüzeyini kullanıp
kullanamayacağını sordu ve sonra tuvalin üzerine bıçağın ucu ile yoğun bir konsantrasyonla boyayı akıtmaya başladı. Beden hareketlerinin de katıldığı bir trans hali içinde akan
boyayı yüzey üzerinde çevirmeye başladı”. Jackson Pollock, bilinçaltıyla bağlantılı eserler üretebilmek için otomatist teknikleri kullanmaya başlamıştır. Otomatizm; yaratıcı sürecin bir parçası olarak, bilinçsiz zihinden, doğaçlama ve akış yolu ile çıkan duyguların
aktarımını içermektedir. Bilinçaltının derinliklerine dokunmaya çalışan sanatçı, damlatma tekniği ile gerçekleştirdiği çalışmalarını, bedeninin de katıldığı bir aksiyona dönüştürmüştür. Kısıtlayıcı gelenek resminin ötesine geçmiş, biçimsel olarak da enerjik, ritmik
yaratıcı ifade biçimlerinin olduğu büyük boyutlu resimler üretmiştir. Pollock, yeniliçi
yaklaşımı ile soyut üslubunu geleneksel duvar resminin büyük ölçeği ile birleştirdiği
“Murallar” serisi ile ortaya koymuştur. Mural (duvar resmi) , Pollock'un sanatsal tarzının
evriminde çok önemli bir dönemi temsil etmektedir. Bilinçdışı zihni keşfetmesinden ve
Meksikalı muralistler José Clemente Orozco, Diego Rivera ve David Alfaro Siqueiros'dan etkilenen Pollock, dinamik hareketler ve canlı bir renkleri ile kendine özgü action
painting tarzını geliştirmiştir.
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Jackson Pollock, “Mural” 1943, 247x605 cm.
Harold Rosenberg,in (1991); “The American Action Painter”ta öne sürdüğü üzere Pollock resimlerindeki karmaşık görsel sistemi incelerken bilinmesi gereken şey tuvalde ortaya çıkanın “resim değil bir olay” olduğudur. Pollock deneyimini şu şekilde açıklar;
“Yerdeyken kendimi çok daha rahat hissediyorum. Kendimi tabloya daha yakın hissediyorum, dahası tablonun bir parçası oluyorum; zira bu şekilde, tablonun üzerinde her yere
hareket edebiliyorum; her bir köşeden başlayarak çalışabiliyorum ve kelimenin tam anlamıyla tablonun içinde olabiliyorum (Farage, 2006:258)”.
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SONUÇ
Jackson Pollock, psikolojik çözümlemelerini resimleri yoluyla gerçekleştirmeye çalışmış,
action içeren son çalışmalarını da tam anlamıyla terapötik bir ayine dönüştürmüştür.
Jung’un bilinçaltı teoremlerinden etkilenen Pollock, sanatını kendini iyileştirmenin aracısı olarak kullanmıştır.
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PANDEMİ İLE DİJİTAL ORTAMA HAPSOLAN SANAT ETKİNLİKLERİ
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Özet
Yüzyıllardır dünyada yaşanan salgın hastalıklar yaşandığı her döneme damgasını vurmuştur. Bir
süredir mücadele ettiğimiz pandemi sadece insan ve insan ilişkilerini etkilemekle kalmamış sanatın her alanını, sanatçıları, sinema, tiyatro, galerileri ve sanatsal etkinlikleri önemli şekilde etkilemiştir. Bu durum sanal sergi, sanal ortamda gezilen müze, sanal konser vs. gibi dijital ortama
hapsolan sanatsal etkinliklerin paylaşılabileceği çevrimiçi alanların kullanımını beraberinde getirmiş ve bu etkinlikler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Birçok sanat alanına,
sanata ve sanatçıya yeni imkânlar sunan dijitalleşme ile birlikte sanat eserlerinin sanal ortamda
sergilenmesi sonucunda daha geniş kitlere ulaşılabilmektedir. Bu araştırmanın amacı; Covid-19
salgınıyla yeni dünya düzeninde sanatsal etkinliklerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği ile ilgili
bilgiler sunmaktır. Pandemi süresince devam eden sanatsal etkinliklerin sunumları ve dijital ortamın bu tür faaliyetlere etkisi incelenerek tartışılmıştır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yoluyla elde edilmiş ve betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda; sürece yönelik yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen sanatın
nasıl iyileştirici ve birleştirici bir gücü olduğu görülmüştür. Dijital ortam; sanatçıların sanat eserlerine daha kolay ulaşabilme, erişebilme ve izleyebilme fırsatlarını sunmasının yanında, toplumun
her kesimine, farklı kuşaklara, farklı kültürlere ve farklı değerlere ulaşabilmesini de sağlamaktadır. Sadece dijital olarak üretilen sanat eserlerinin dışında geleneksel üsluptaki eserler, heykel,
video çalışmaları, enstalasyon ve kavramsal sanat eserleri gibi eserler de dijital ortam ile daha
geniş kitlelere ulaşma imkânı bulmaktadır. Sanal olarak düzenlenen sergiler dışında görmek istediğimiz ama fırsat bulamadığımız gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bulunan birçok müzenin
sanal olarak ziyarete açılması da her zaman her yerde izleyicinin sanatsal etkinliklere ulaşmasına
fırsat vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi, Dijital ortam, Pandemi, Sanat, Sanatsal Etkinlikler
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GİRİŞ

Yüzyıllardır dünyada yaşanan salgın hastalıklar yaşandığı her döneme damgasını vurmuş
ve etkilerini göstermiştir. Antik Yunan’ın çöküşüne zemin hazırlayan etkenlerden biri
sıtma salgını iken, Mısır kaynaklarında ilk kayıtları görülen cüzzam ise Eski Çin, Hindistan ve Avrupa’ya bir salgın olarak yayılarak 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar etkisini göstermiş Avrupa sanatının da etkili konularından biri olmuştur. 1519'da kendini gösteren
çiçek hastalığı, "yaklaşık yüz milyon Amerikan yerlisini yüz yıldan kısa bir sürede yok
etmiştir. Tarihçiler bu kıyımı dünya tarihinin en büyük nüfus felaketi olarak niteler. Çiçek
hastalığı kültürleri yok ederek, koskoca uygarlıkların sonunu getirerek Yeni Dünya'yı
bomboş bırakmıştır (Artun, 2020). 17. yüzyılda frengi salgını yaşanırken, 19. yüzyılın
salgını da veremdir. İspanyol gribi ise 1918-1920 yılları arasında, 18 ay içinde 50 ile 100
milyon arası insanın ölümüne sebep olarak insanlık tarihinde bilinen en büyük salgın olmuştur. Bu gün ise tüm dünya olarak Covid-19 salgınıyla mücadele ediyoruz. Bütün bu
bahsettiğimiz salgın dönemlerinde ortaya çıkan sonuç, insanların ne kadar ve nasıl etkilendiklerini ortaya koyma şekillerinin aslında sanat olması. Sanatsal ifadeye konu olan
olaylar, olgular sanatçı bakışıyla, kimi zaman hüzün, sevinç, yas, umutsuzluk, gibi güçlü
duyguları da beraberinde getirmektedir. Sanatçının kendini ifade etmekte kullandığı üslup, ait olduğu toplumun ya da dünyanın acılarına ortak olan ve kitlelere aynı hisleri veren
bireydir. Sanatçı, ait olduğu toplumun ya da dünyanın acılarını, sevinçlerini içinde hissedendir. İnsanlık, tarihi boyunca yaşanan salgınlarda meydana gelen dramların sanata yansımalarını görmüştür. (Başbuğ, 2020).
Ne kadar süreceğini kestiremediğimiz bu mücadelenin hayatımızdaki etkileri baskın şekilde sürerken, salgın sürecinde virüsün yayılım hızını kontrol altına almak için alınan
tedbirler nedeniyle insanlar psikolojik, sosyal ve ekonomik olarak ciddi şekilde etkilenmektedir. Bir süredir mücadele ettiğimiz pandemi sadece insan ve insan ilişkilerini etkilemekle kalmamış, insanların kendilerini rahatlatma alanı olan sanatsal etkinlikleri de kısıtlamıştır. Pandemi sanatın her alanını, sanatçıları, sinema, tiyatro, galerileri ve sanatsal
etkinlikleri önemli şekilde etkilemiştir. Bu durum sanal sergi, sanal ortamda gezilen
müze, sanal konser, webinar vs. gibi dijital ortama hapsolan sanatsal etkinliklerin paylaşılabileceği çevrimiçi alanların kullanımını beraberinde getirmiş ve bu etkinlikler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Birçok sanat alanına, sanata ve sanatçıya
yeni imkânlar sunan dijitalleşme ile birlikte sanat eserlerinin sanal ortamda sergilenmesi
sonucunda daha geniş kitlere ulaşılabilmektedir.
AMAÇ
Bu araştırmanın amacı Covid-19 salgınıyla yenidünya düzeninde sanatsal etkinliklerin
nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği ile ilgili bilgiler sunmaktır. Pandemi süresince devam
eden sanatsal etkinlikler araştırılmış ve dijital ortamın bu tür faaliyetlere etkisi incelenerek tartışılmıştır.
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YÖNTEM
Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yoluyla
elde edilmiş ve betimsel analiz yoluyla analiz edilmiştir. Doküman analizi; yazılı, görsel
malzemenin toplanıp incelenmesi olarak tanımlanabilir. Dergiler, yazılı kaynaklar, kitaplar, öyküler, anılar, makaleler, romanlar, şiirler, yazıtlar vb. resimler, görsel malzemeler,
slaytlar, filmler olabilir. Önemli olan, araştırmacının neyi, neden, nasıl, nerede ve niçin
arayacağını bilmesidir. Betimsel analiz ise; verilerin olduğu gibi gösterildiği, anlatıldığı,
resmedildiği, betimlendiği bir irdelemedir. Araştırmacı elde edilen verileri tümü ile sunmak yerine verilerin arasından seçtiklerini belli bir sıraya koyarak yazar ve sonrasında
yorumlar. Araştırmacının buradaki temel görevi, gerçeğin neye benzediğini göstermek ve
ona kavramsallığı eklemektir (Sönmez& Alacapınar, 2019)
Sanatsal Etkinlikler
Sanatın insanlar için önemli hale gelmesi ile birlikte sanat kurumlarının insan hayatındaki
yeri ve sanatçıların sanat eserlerini sergileyebildikleri alanlarda önemli hale gelmiştir.
Sanatsal etkinliklerin insan yaşamı üzerindeki sosyal ve psikolojik etkilerinin kanıtlanması ile birlikte bireylere yönelik sanatsal etkinliklerin teşviki ve gerekliliği vurgulanmalıdır. Bu etkinliklerin yapılabilmesi için devlet ve özel kurum/kuruluşlar tarafından sanat,
kültür etkinlikleri yapılmaktadır. Bu etkinlikler;









Sergiler
Müzeler
Kültür ve Sanat Merkezleri
Konserler
Tiyatro, Sinema, Opera ve Bale Salonları
Sanat Galerileri
Sinemalar
Bienaller

Pandeminin ekonomik yansımalarından etkilenen sektörlerin başında sanat sektörü gelirken, kapatılan ilk yerler arasında da galeriler, sergi salonları, müzeler, tiyatrolar ve sinemalar yer aldı. Yapılması planlanan tüm sergiler, etkinlikler, Bienaller ya iptal edildi ya
da daha ileri tarihlerde yapılmak üzere ertelendi. Böylece bilgisayar ve yazılımlar sayesinde dijital olan çevirimiçi etkinlikler bu dönemin yükselen yıldızı oldu. Bu tabloya baktığımızda yenidünya düzeni ile insanların, karantina süreci, eve kapanma ile yaşadıkları
duygu bozukluklarının giderilmesinde sanatsal etkinliklere ihtiyaçları olduğu ortaya çıktı.
Böylece kültür ve sanat etkinliklerinin pandemi koşullarında işleyiş şekli farklı alternatif
içeriklerin üretilmesiyle çevirimiçi etkinliklerle yapılmaya başlandı.
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BULGULAR VE YORUM
Sanal sergiler
Pandemi ile hız kazanan çevirimiçi etkinliklerle birlikte sanat eserlerinin izleyiciye nasıl
sunulacağı ile ilgili bazı şeyler değişti ve hem Türkiye’de hem de Dünya’da sürecin çevrimiçine dayalı olması, sanatçıların eserlerini dijital olarak üretmesi, sergilerini çevrimiçi
ortamlarda izleyiciyle buluşturmasına sebep oldu. Çevirimiçi yapılan sanal sergiler ile
sanatçıların yaratıcılıkları arttı ve böylece yaratıcılıklarını sorunların çözümüne yönlendirmeye başladılar. Geniş bir kitlenin ilgi, beğeni ve izleyişine açık, sanat yapıtlarını görebilecekleri zaman ve mekânın başka bir boyuta taşındığı sanal sergiler yeni düzenin
vazgeçilmez unsurlarından oldu. Artsteps, Ikonospace, Vr Art Platform, EventsWallet,
Emaze ve Kunstmatrix gibi uygulamalar sayesinde dijital sanat mekanları oluşturulup,
sanal sergilere dönüştürülerek izleyicileri ile buluştu. Uygulamalarla oluşturulan sanal
sergiler, çevirimiçi yapılan çeşitli ilan, sosyal medya ve bağlantı paylaşımlarıyla duyurularak her yaştan, şehirden, ülkeden, dinden, ırktan ve kültürden insanın bir araya geldiği
ortamlara dönüştü.
Türkiye’de İstanbul Modern, Galeri Soyut, Evin Sanat Galerisi, İş Sanat, Pera Müzesi,
Arter, Arkas Sanat Merkezi, Artx-ist, Sanatorium, Bozlu Art Project, Sakıp Sabancı müzesi, Evin Art Galeri, Pg Art Gallery gibi kurumlar, Üniversiteler, Dünya’da 12 Banksy
Murals, Radical Geometrics, Virtual Migration Museum, Grund Gallery, Rememberin
Lincoln, British Council ve V21artspace gibi kurumlar, galeriler ve organizasyonlar bu
süreçte sergilerini sanal olarak düzenlediler. Google tarafından sunulan Arts&Culture’a
giriş yapılarak bu platformda uzman küratörler tarafından düzenlenen çevirimiçi birçok
sanal sergiye ulaşma imkânı da izleyicilere sunuluyor.
Müzeler
Kültür-sanat etkinlikleri ile birlikte çevrimiçi etkinliklerden bir diğeri olan sanal müzeler
sanatın, sanatçının, izleyicinin ve müze kurumunun yıllardır alışılagelmiş düzeninin dışında dijital bir ortamda yapılan dijital projeler ve sanal deneyimlerinle sanat alanında
önemli bir yere sahip oldukları yadsınamaz bir gerçektir. Gerek dünyada gerekse Türkiye’de görmek istediğimiz ama fırsat bulamadığımız birçok müzenin sanal olarak ziyarete açılması da her zaman her yerde izleyicinin sanatsal etkinliklere ulaşmasına fırsat
vermektedir.
Turizm Bakanlığı tarafından bu dönemde birçok dijital ortamın yanında müzeler için ise
sanalmuze.gov.tr sitesi kullanıma sunulmuştur ve sanal müzelerin sayısı artırılmaya çalışılmaktadır. Aktif olan sanal müzeler araştırılarak sunulmaya çalışılmıştır. Sanal müze
olarak gezilebilecek müzelerimiz;



Kurtuluş Savaşı Müzesi
Cumhuriyet Müzesi Ankara
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Efes Müzesi Ankara
Troya Müzesi İzmir
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Ankara
Gazi Müzesi Ankara
Göbeklitepe Ören Yeri Şanlıurfa
Etnoğrafya Müzesi Ankara
Antalya Müzesi
Boğazköy Müzesi
Çorum Arkeoloji Müzesi
Zeugma Müzesi Gaziantep
Çorum Müzesi
Şanlıurfa Müzesi
Adana Müzesi
Hatay Arkeoloji Müzesi
Van Müzesi (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020)
Anadolu Medeniyetler Müzesi
Ankara Resim ve Heykel Müzesi
Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi
Konya Mevlâna Müzesi
Dolmabahçe Sarayı
İstanbul Oyuncak Müzesi
Rahmi Koç Müzesi
Sakıp Sabancı Müzesi
Sadberk Hanım Müzesi

gibi ülkemizin en önemli müze ve ören yerleri erişime sunulmaktadır. Özenle hazırlanan
ara yüz sayesinde eserler ve ören yerleri hakkında detaylı bilgi almak mümkün (Karagöz,
2020, S. 101-102).
Dünya’da ise;










Pergamon Müzesi
Rijksmuseum
Metropolitan Sanat Müzesi
Ermitaj Müzesi
British Müzesi
Louvre
Museum of Modern Art
Tate Modern
Guggenheim Müzesi
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Orsay Müzesi
Van Gogh Müzesi
Uffuzi Galerisi
Vatikan Müzesi
Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi
Dali Müzesi
Frida Kahlo Müzesi
Pinacoteca di Brera
Museo Archeologico
Prado Müzesi
National Gallery of Art
Kanada Tarih Müzesi
Brooklands Müzesi
The Henry Ford Müzesi
Akron Sanat Müzesi
South Wast Collections
Open Access at the Met
New York Archaelogical Repository
Oakland Museum of California,

gibi müzeler online olarak gezilebiliyor. Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum ve Van
Gogh Müzesi, Londra’da bulunan National Gallery ve British Museum, Paris’te bulunan Musee d’Orsay ve Palais de Tokyo gibi önemli kurumlar ve dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok başka müze de Google Arts&Culture üzerinden, Google sokak görüntüsü
yöntemleri kullanılarak hazırlanan üç boyutlu sergiler aracılığıyla gezilebilen sanal müzeler arasında (Soley, 2020).
Bienaller
Pandeminin altüst ettiği diğer sanatsal etkinliklerden biriside adından da anlaşıldığı gibi
iki yılda bir yapılan Bienaller. Süreç ile birlikte başlamış olan bazı Bienaller yarıda kesilirken çoğu Bienalde yapılacağı zaman yerine ileri tarihlere ertelendi.
17. İstanbul Bienali’nin 11 Eylül-4 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu fakat pandeminin gidişatı ile sergilerin ertelenmesi kararı alındı. 17. İstanbul Bienali kapsamında fiziksel mekânlarda düzenlenecek sergiler ve buluşmaların 17 Eylül-20
Kasım 2022’de gerçekleştirilmesine karar verildi.
Dünyanın en önemli sanat etkinliği olarak gösterilen Venedik Bienali ve Venedik Mimarlık Bienali de bir yıl ertelendi (Karagöz, 2020). 59. Venedik Bienali 23 Nisan-27 Kasım
2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Sidney Bienali 14 Mart'ta açıldı ve bir hafta sonra kapatılmak zorunda kaldı. 101 sanatçı
700'den fazla eser ile Bienale katılmıştı. Kapatma ile Bienalin tüm sergileri Google Arts
and Culture’a taşındı ve internet üzerinden duyuruldu. Dijital program, belirli sanatçılara
adanmış 30 çevrimiçi sergiyle sergilendi (Amorim&Teixeira).
Berlin Çağdaş Sanat Bienali’nin 12.’si 2022 yılında gerçekleşecek. ABD’nin en önde
gelen çağdaş sanat organizasyonu olarak kabul edilen The Whitney Bienali 2022 yılında
Nisan ve Ağustos ayları arasında düzenlenecek. 13. Gwangju Bienali ise 1 Nisan-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında, Zoom üzerinden düzenlenen etkinlikler başta olmak üzere,
sergi, performans ve çevrimiçi yayınlar olarak gerçekleştirildi.
Diğer yandan 2017’de “İyi bir komşu” başlığıyla gerçekleştirilen 15. İstanbul Bienali,
Sidney Bienali’nin 22. Edisyonu ve 22 Kasım-22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Singapur Bienali sanal ortamda gezintiye açılan etkinlikler arasında bulunuyor.
Konserler
Süreç ile orkestralar, gruplar ve müzisyenler canlı konserler için Zoom, Facebook, Instagram ve diğer web tabanlı kaynakları kullandılar. Bazı sanal platformlar daha fazlasına
izin veren özel performansları mümkün kıldı ve sanatçıların bilet satmasını ve konserleri
için bir miktar gelir elde etmesini kolaylaştırdı. Turne müzisyenleri ise bir eğitim kaynağı
olarak sanal platformları kullanarak öğretime yöneldiler (Guibert&Hyde).
İletişim Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve
Zorlu PSM ile çok sayıda sanatçı, belediye ve kültür sanat kurumları, konserleri sosyal
medya üzerinden gerçekleştirdi. Viyana Devlet Operası, Metropolitan Operası Konserleri
çevirimiçi yayınlandı ve Berlin Filarmoni Orkestrası tüm konserlerinin arşivini ücretsiz
olarak izleyicilerine açtı. Yerli ve yabancı birçok sanatçı sosyal medya hesapları ve youtube kanalları üzerinden konserler verdi.
SONUÇ
Bu araştırmada, pandemi ile dijital ortamda yapılan sanat etkinlikleri hakkında bilgi verilmiştir. Covid-19 salgınıyla yeni dünya düzeninde sanatsal etkinliklerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştiği ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Pandemi süresince devam eden sanatsal
etkinlikler araştırılmış ve dijital ortamın bu tür faaliyetlere etkisi incelenerek tartışılmıştır.
Sürece yönelik yaşanan bütün bu olumsuzluklara rağmen sanatın iyileştirici ve birleştirici
bir gücü olduğunu görülmüştür. Dijital ortam; sanatçıların sanat eserlerine daha kolay
ulaşabilme, erişebilme ve izleyebilme fırsatlarını sunmasının yanında, toplumun her kesimine, farklı kuşaklara, farklı kültürlere ve farklı değerlere ulaşabilmesini sağlamaktadır.
Sadece dijital olarak üretilen sanat eserlerinin dışında geleneksel üsluptaki eserler, heykel, video çalışmaları, enstalasyon ve kavramsal sanat eserleri gibi eserler de dijital ortam
ile daha geniş kitlelere ulaşma imkânı bulmaktadır. Sanal olarak düzenlenen sergiler dışında görmek istediğimiz ama fırsat bulamadığımız gerek yurt içinde gerekse yurt dışında
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bulunan birçok müzenin sanal olarak ziyarete açılması da her zaman her yerde izleyicinin
sanatsal etkinliklere ulaşmasına fırsat vermektedir.
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Özet
Edebiyat Tarihinde İnsan merkezci (antropomorfizm) karakter inşası yerini; hayat merkezli (biyomerkezci) karakter inşasına bırakmaya başlamıştır. Gerçekçi olarak tanımlanabilecek edebi metinlerde de hayvan varlığına giderek daha fazla rastlanmakta, hatta
yalnızca hayvanlara adanmış anlatılar üretilmektedir. İnsan merkezci (antropomorfizm)
algı ve kabulün yerini hayat merkezli (Biyomerkezci) bir bakış açısına taşıyan eserler,
edebiyattaki hayvan temsilini; doğrudan hayvan sorunları temsiline taşımaktadırlar. Böylece edebi söylemin, insan kimliğini dile getirmek için hayvanı bir kuklaya dönüştürmesini eleştirmek yerine; yeniden inşa edilen bu algı ile edebi metinlerde türlerarası köprü
kurabileceği düşünülebilir. Bu çalışma, edebi metinlerde insan ötesine ve posthümanizme
odaklanarak, gerçekçi bir şekilde işlenecek hayvan sorunları temsilinin, güncel tartışmalarla birlikte bu konudaki tartışmaları zenginleştirecek yeni estetik duyarlılıklar üretebileceğine, insan ve hayvan temsiliyle ilgili yeni karakter inşası vasıtasıyla, hayvan temsilinden hayvan sorunlarının temsiline geçişin sunduğu imkanları ortaya çıkarmak ve görünür kılmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Edebiyatta Hayvan Temsili, Hayvan Sorunları Temsili, İnsan merkezcilik (antropomorfizm) , hayat merkezcilik (Biyomerkezcilik)

SEARCHING AESTHETIC SENSITIVITY IN THE REPRESENTATION OF
ANIMALS IN LITERARY TEXTS
Prof. Dr. Z. Gönül BALKIR-Lec. Başak BALKIR GÜLEN

Abstract
In the history of literature, anthropomorphic character construction has recently been replaced by life-centered (biocentric) character building. In literary texts that can be described as realistic, the existence of animals is increasingly encountered, and even narratives
devoted exclusively to animals are now produced. Works that replace human-centered
(anthropomorphism) perception and acceptance by a life-centered (biocentric) perspec-
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tive; carries the animal representation to the problems of animals’. Thus, instead of criticizing the literary discourse's transformation of the animal into a puppet to express human
identity; with this reconstructed perception, it can be thought that a bridge between genres
in literary texts might be built. This study aims to reveal the possibilities, offered by the
transition from animal representation to representation of animal problems, by focusing
on transhumanism and posthumanism in literary texts through the construction of new
characters related to human and animal representation. The representation of animal problems that will be treated realistically can produce new aesthetic sensitivities that will enrich the discussions on this subject together with current debates.
Keywords: Animal Representation in Literature, Representation of Animal Problems,
Anthropomorphism, Life centrism (Biocentrism)

GİRİŞ
İnsanlık tarihi boyunca edebi metinlerde hayvan karakterler hep var olmuştur. Edebiyatımızda ve sanat tarihimizde mağara duvar resimlerinden başlamak üzere binlerce yıldır
hayvanlar ve hayvan temsilleri yer alıyor. Mitoloji de sanat da ve sanat tarihinde hayvanların birer karakter olarak yer aldığı birçok eser, destan, masal, hikâye, şiir, fabl ve roman
yazılmıştır (Yazgıç, 2021).
Edebi metinlerdeki hayvan temsilinde yaratılan insanbiçimcilik ve sembolik anlam, sorunlu bir biçimde hayvan temsiline karışmakta ve sadece kurgusal dünyanın öğelerini
canlandırmak için var olmakta ve sorunlu bir temsil yaratmaktadırlar. Çevremizdeki tüm
hayvan severlere ithaf ettiğimiz bu çalışma da insan merkezci bir hayvan temsilinden,
doğrudan hayvan temsiliyle hayvan sorunları temsiline geçişin edebiyatımıza getireceği
yeni estetik açılımlar üzerinde durulacaktır.
EDEBİ METİNLERDE HAYVAN TEMSİLİ
Hayvanlar; kimi zaman baştan sona yer aldı edebi metinlerimizde, kimi zamanda insanların arasında karakter buldular. Bazen bu eserlerde insanlar hiç gözükmedi, bazen de bir
insanın kendini hayvana dönüşmesine ya da bir hayvanın insan olmasına şahit olduk. Bazen insan kendini büyük bir balığın karnında buldu. Bazen yarı at yarı insanlar, yarı insan
yarı arslan veya yarı keçiler, yarı balık yarı insanlar edebiyatımızda temsil edilip karakter
buldular (Yazgıç, 2021) .
Modern öncesi edebiyatta hayvan temsili ile karşılaştığımızda bunun genellikle kendisinden ötesine işaret eden bir im, anlamlandırılmayı bekleyen bir dilsel kod gibi kurulduğunu
görürüz. Kutsal kitaplar, mitler, efsaneler, destanlar, fabllar aracılığıyla bize ulaşan anlatılarda hayvan, çoğu zaman ya insan yaşamının bir alegorisine ya da kutsallık veya kötücüllüğü imleyen metafizik bir temsile bürünmüştür (Sürücü, 2021, 131).
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Edebiyat geleneğinde hayvanları figür, sembol, metafor, alegori olarak barındıran edebiyatta da hem hayvan anlatılarının artışı, hem de bu anlatıların hayvan-merkezli bakış açısıyla çözümlemesi anlamında benzer bir gelişme gözlenmektedir. Edebiyatta hayvan temsilinin uzun bir tarihi var. Mitler, ritüeller, sözlü hikâyeler, efsaneler ve masallarla ortaya
çıkan kadim başlangıcından, doğa-kültür etkileşimine yönelimin öne çıktığı romantik döneme, pastoral edebiyat, doğa şiiri ve Ovid’in, Metamorphoses‘i gibi insan ile insandışı
yaşam arasındaki dönüşüm öykülerinden çağdaş fantastik edebiyata ve gerçekçi anlatılara
kadar hemen her türde hayvan temsillerine rastlanmaktadır. Edebi metinlerde hayvanlar,
betimleme, sembol, alegori, metafor ve benzeri farklı amaçlarla sunulmakta ve farklı biçimlerde görünmektedir(Tekin, 2018, 2476).
Hayvanın ne olduğuna dair sorular felsefenin, edebiyatın, sanatın, antropolojinin, kültür
araştırmalarının ve tarih gibi alanların da bulunduğu, çok disiplinli dalların konusu olarak
tartışılmaktadır. Ontolojinin ele aldığı insan, hayvan ikiliğinin çözümlenmesi, bu kavramların sınırını belirlemek veya sınırlarını açmakla mümkündür. Sanat ve sanat yapıtı insan
üretimi bir olgudur. Bir sanat dalı olarak edebiyat ve edebi metinlerde, yaşamda yeryüzünü birlikte paylaştığımız ve karşılıklı birbirimizin yaşamını ve mekânlarını işgal ettiğimiz hayvanların temsilleri sorunludur (Aslantaş, 2019, 21).
İnsanların Hayvan Olarak Temsili
Temsil sözcüğünün kökenleri araştırıldığında, kavrama içkin dolaylılık ve sorun rahatlıkla görülebilmektedir. Oxford Sözlüğünde temsil, “ 1. Birisi adına konuşma ya da hareket etme ya da bu şekilde temsil edilme durumu. 2. Bir kimsenin ya da bir şeyin özel
bir biçimde tanımlanması ya da betimlemesi” olarak tanımlanmaktadır.
Masallarda tilkilerin kurnazlığı, kargaların ahmaklığı, kurtların hainliği anlatılır. Bunların
hiç biri hayvan değildir. Evet, anlatılan karakter tilkidir, kargadır. Ancak anlatılan hikâye
insana dair özelliklerdir. Tilkiler kurnaz değildir, ama masalda tilki üzerinden insanın bir
özelliği hikâye edilmektedir. Tilki, insanı anlatmak için kullanılan bir kukladır. Mağazalardaki vitrin mankenlerinin kıyafeti teşhir etmek üzere giydirilmesi gibi; bir hayvan, insana ait bir özelliğin teşhir edilmesi adına hikâye metni içinde kullanılmaktadır. Hayvanların karakterleri, özellikle de hikâyenin kahramanı olarak boy gösterdiği masal ve fabl
gibi türlerde, insan tiplerine ve özelliklerine işaret eden semboller ya da alegori işleviyle,
insan biçimci bir nitelik göstermektedir.
George Orwell’ın yazdığı Hayvan Çiftliği’nde insanların, hayvan olarak temsil edildiğini
görürüz. Hayvan Çiftliği, insanları anlatmak için hayvanların birer kukla karakter olarak
kullanıldığı, birer bahane olduğu insanmerkezli metinlerden biridir (Yazgıç, 2021).
Fabl türü öykülerde hayvanlar görünür ama hayvan sorunu yoktur. Gerçekçi anlatıda ise
durum daha karmaşıktır. Hayvanlar genellikle karakter kategorisine yükseltilir. İnsanbiçimcilik ve sembolik anlam, artık masallardaki gibi basit bir biçimde değil, neredeyse
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zorunlu olarak sorunlu bir biçimde hayvan temsiline karışır. Burada hayvanlar, yalnızca
kurgusal dünyanın ögelerini canlandırmak için sahneye çıkabilirler (Tekin, 2018, 246).
Hayvanların Doğrudan Hayvan Olarak Temsili
Çocuk edebiyatında, en çok kullanılan figürlerin hayvan figürleri olmasına karşın, hayvanlara karşı gösterilen tutum ve üslupların incelemeye alınmaması veya türcülük olgusuna dikkat edilmemesi şaşırtıcıdır. Hayvanı insandan daha aşağıda bir canlı olarak aktarmak veya hayvanlar arasında tavşanların sevimli, ayıların korkunç olması gibi ayrımlar
yapmak doğaya yapılmış bir hakaret niteliğindedir (Şahin, 2020).
Hayvan temsilini politik açıdan ve hayvan hakları ile bağlantılı olarak araştıran çalışmalarda, insanlardaki, hayvan kavrayışının, onlarla doğrudan deneyim tarafından değil, temsil tarafından şekillendirildiği boyut öne çıkarılmaktadır. Hayvan temsilinde sembol ve
metaforun yaygın kullanımı, gerçek hayvanın göstereni tarafından gizlenmesine yol açmakta ve hayvan kayıp gönderge olarak karşımıza çıkmaktadır.
Batı düşüncesi, insan-hayvan arasındaki keskin ayrımı, kalın sınırları, bu sınırlardan doğan tanımları, insan istisnacılığını öne çıkarır (Bingöl Yüce, 2016). Hayvanın özne niteliğini yitirip nesne konumuna indirgenmesi, toplumsal yaşamın ve sanatın her alanına
yayılmıştır. Doğanın ve hayvanların insan tarafından istismarı, edebiyat ve sanata açık bir
şekilde yansımakta; edebi metinlerde de açık bir şekilde ortaya konmaktadır.
Jack London’ın “Vahşetin Çağrısı” romanında insanlar tarafından “evcilleştirilmiş” bir
kurt köpeğinin uzun maceralardan sonra kendi doğasını, kimliğini fark etmesi ve ona dönmesi anlatılıyor. Vahşetin Çağrısı isimli roman, hayvanların kukla olmaktan kurtulma romanı olarak tanımlanabilir. İnsanı, insanlar üzerinden; hayvanı da hayvanlar üzerinden
anlatmayı tercih eden bir roman olarak Vahşetin Çağrısı, hayvanların hayvan olarak nasıl
temsil edilebildiğini ve edilebileceğini gösteriyor.
Kendi doğasını keşfeden bir başka kahraman ise Richard Bach’ın yazdığı, Martı Jonathan
Livingston. Yazar bu metinde martıya martılığını, sürünün; ona engel olarak ezberlettiği
şeyleri aşmayı öğrenme sürecini anlatırken, okuru olan insanlara da ezberlerini bozmayı
öğretiyor.
Samed Behrengi’nin “Küçük Kara Balık” adlı masalını da benzer bir okumayla değerlendirilebiliriz. Balığın, martının yahut kurt köpeğinin kendi doğalarını keşfetmek için ona
dayatılan sınırları aşmasını anlatan bu üç kitabın ortak paydası; hayvanların, insana verilecek mesajın aktarılmasında araçsallık yapmalarıdır(Yazgıç, 2021).
Edebi Metinlerde hayvan temsilleri her şeyden önce, en azından metaforik olarak üstü kapalı insan temsilleri olarak görülmektedir. Bu temsil biçimleri, bu metinsel hayvanlara özel
materyal ve temsilî problemleri toparlamak ve sorgulamak için muazzam bir fırsat sunmaktadır. Hayvanların metinsel politikası bu nedenle türlerin poetikasına uyarlanmış, eksiksiz
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bir epistemik eleştiri imkânı sağlamaktadır. Bu tür bir eleştiri de ancak hayvanları okumanın çoğul yollarının geliştirilmesiyle mümkün olabilmektedir (McHugh, 2021, 163).
HAYVAN TEMSİLİNDE ETİK DEĞERLER VE BAKIŞ AÇILARI
Hayvan Temsilinde Bakış Açıları
Aristoteles'e göre insan bir hayvandır ve her şeyden önce doğanın düşünerek söz sarf
etmesine imkân vermiş olduğu tek hayvandır. İnsanın, insan olmayan varlıklardan kopuşu
modernizmle birlikte hızlanmış, insan kendinin de bir zamanlar hayvanlar aleminin bir
üyesi olduğu unutulmuştur (Arıkan, 2021, 44).
Edebiyatın, insanlar tarafından ortaya konması ve temel sanat aracının dil olması, edebiyatta hayvanların ele alınmasın neden problematik bir hale getiriyor? Derek Ryan’ın, bu
soruya cevabı edebiyatta hayvan temsili sorununa anlamlı bir cevap getirebiliyor: Edebiyatın hayvanların materyal tarihini nasıl araştırdığını ve hayvanların insanlarla olan ilişkisini nasıl hayal gücüne dayalı bir biçimde yeniden ifade ettiğini düşünürken; ortaya
çıkan iki paradoks var. Edebiyatın yola çıkış noktası dil olduğuna göre, hayvanlarda olmayan bu özelliğe sahip olmamaları nedeniyle hayvanlar, insanlardan daha aşağıda türler
olarak sınıflandırılıyorlar.
İnsan dili ve kültürü diyarına girdiğimizde, hayvanlarla ilişkili diğer manaları göz ardı
etmeden hayvanların içinde bulunduğu edebi metinlerin, kendileriyle ilgili bir şey söylüyor olabileceğini ciddi şekilde göz önünde bulundurmak gereği ortaya çıkıyor (Bereketli, 2016).
Popüler kültürel metinlerde ve diğer yapıtlarda hayvan yaşamının yanlış, önyargılı ya da
kötü temsili, edebiyat eleştirisinde insanı merkezci bakış açılarının sorgulanmasına yol
açmıştır(Tekin, 2018, 249).
İnsanmerkezcilik, Brittanica‘da şöyle tanımlanmaktadır: “İnsanın dünyanın merkezi ya
da en önemli varlığı olduğunu savunan felsefi bakış açısı. İnsanları doğadan ayrı ve üstün,
diğer canlıları (hayvanlar, bitkiler, mineral kaynakları vb) ise kendi yararı için haklı olarak istismar edilebilecek kaynaklar olarak görür.”. Antropos kelimesi, yunanca da insanı
ifade eder. Homocentrism olarak da bilinen Antroposentrizm, insanın evrendeki veya
dünyadaki en önemli varlık olduğunu düşünen inançtır. Bu nedenle, insanmerkezcilikte,
insanlar diğer türlere kıyasla daha büyük içsel değere sahiptir. Kökeni tek tanrılı dinlere
ve ikili karşıtlıklara dayalı antik yunan düşüncesine uzanan insanmerkezli ideolojiler, insan toplumlarındaki; sınıf, ırk, cinsiyet gibi diğer baskı biçimlerinin de kavramsal çerçevesini oluşturmuş olup, doğayla ilgili kültürel normları belirlemiştir(Tekin, 2018, 249).
İnsanı hayvandan üstün gören bir başka Alman filozof ise Immanuel Kant’tır. Kant felsefesinin ağırlık noktası, bilgiyi ve nesneleri kullanabilen insandır. İnsanın hayvanlar
âlemi başlığı altında olduğu kabul gören düşünceler arasında olsa dahi; insan oluş ve hayvan oluş zıtlığı bir kez daha meydandadır. Kant, türün en tepesine yerleştirilen insanı
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mantık bahşedilmiş bir hayvan olarak tanımlarken, görünen nesneler evrenini kuran ve
hâkimi olan insanı, hayvandan ayıran özelliğin elleri olduğunu vurgulamıştır. “Onda ne
öküzün boynuzları ne de aslanın pençesi vardır; onun sadece elleri vardır…” diye tekrarlar (Aslantaş, 2019,8 ).
Protagoras’ın ünlü “İnsan her şeyin ölçüsüdür” sözünün, antroposentrik düşüncenin en
kestirmeden ifade ediliş şekli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Antroposentrik düşüncelerin, paylaştıkları belli temeller bulunmaktadır. Antroposentrizme göre insan
ya da özü itibariyle iyi olan kavramlar dışında hiçbir şeyin içsel değeri, yani sadece varoluşundan kaynaklı bir değeri bulunmamaktadır.
İnsanmerkezcilik, insan öznelliğine ve tarihe dair hâkim olan üstün kabul edilen ilişkiler
geliştirmek suretiyle tüm varoluşu ayrımcılıkla çürüten kavramsal bir güçtür. Özne, beden, arzu, arzu makineleri, kadın-oluş, hayvan oluş, azınlık-oluş, organsız beden, yersizleştirme ve yurtsuzlaştırma gibi ayrımcılıktan kaynaklanan çalışmalarındaki ikincilleştirilmelerden doğan kavramlar; açık bir sistemde, yeni tartışma olanakları yaratmaktadır.
Hayvanların, insanın yasalarından ve kültüründen bir haber yaşıyor oluşları, yersizleştirme ve yurtsuzlaştırma olarak okunabilir. İnsanla, hayvanın ilişkisine hayvanların tarafından bakmaya yönelik farklı bir bakış açıları olduğu çok açıktır.
Hayvanlar, insanlar arasında çizilmiş sınırın dışında yaşar, çoğu zaman dışlanmalara ayrımcılığa maruz kalırlar, alıkonulurlar, kapatılırlar; bu da onları göçebe olmaya iter. Bu
göçebelik durumu her şeyi hareketli hale getirmektedir. Sosyolojik, politik, sanatsal veya
kültürel imgeler, düşünceler, yöntemler, pratikler yerlerinden edilir ve dünyayı dolaşarak
hareket ederler. İnsan - hayvan karşıtlığındaki bu bakış açılarından biri olarak insanmerkezcilik, kendi konumunu öncelerken, diğer varlıkların tamamını denetimi altına almaktadır(Arıkan, 2021, 29).
İnsan hayvan karşıtlığını bozmak için, yapılması gereken ilk iş aralarındaki hiyerarşiyi
yıkmaktır. Ancak, hayvan çalışmaları, hala büyük oranda insana ait kavramlara ve sanatsal ürünlere odaklanmış tır, insanmerkezciliğin tahakkümü altındadır(Arıkan, 2021, 30).
İnsan merkezcilik, insanın dünyanın merkezi ya da en önemli varlığı olduğunu savunan
felsefi bir bakış açısıdır. İnsanları doğadan ayrı ve üstün; hayvanlar, bitkiler, mineral kaynakları gibi canlıları ise kendi yararı için haklı olarak istismar edilebilecek kaynaklar olarak görür. Bu bakış açısı özellikle insan türünü öne çıkaran kabulüyle ayrımcı ve türcü
bir bakış acısı ortaya koyar.
Edebi metinlerde ayrımcılığa yol açan, insan merkezciliğin eleştirisi, doğal olarak yeni
akımların doğmasına yol açmıştır. İnsanmerkezcilikle ilgili kabuller, yerini biyomerkezci
ve eko-merkezci bakış açılarına bırakmaya başlamıştır.
Türler arasındaki sınırların önemsizleşmesi, Biyosentrizm adı verilen hayat merkezci yeni
bir bakış açısı ve kabul ortaya çıkarmıştır. İnsanların, diğer canlılara karşı insanların duyarsızlığına karşı çıkan bir paradigmayla biyosentrik düşünce, öncülü olan antroposentrizmle, etik anlamda ardılı olarak değerlendirilebilecek ekosentrizmin iki ucunda farklı
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düşünce biçimlerini içerir. İnsanın içsel değerinin sebebi olarak rasyonaliteyi ve insanların amaç-sonuç gibi düşünceler etrafında düşünebilme yeteneğini savunan antroposentrizme karşı çıkar. Ekosentrizm, adından da anlaşılacağı gibi çevreyi merkez alan bir anlayıştır. Antroposentrizmde sadece insan, biyosentrizmde sadece ekosistemin biyotik
ögeleri birey kimliğine sahipken, ekosentrizm bu durumu ekosisteme yayarak, ekosistemin kendiliğinden bir değere sahip olduğunu kabul eder. Ekosistemin bütün olarak ele
alınması, bütünün parçadan öncelemesi sebebiyle ekosentrizm bütüncül bir anlayıştır.
Bu yüzden bireysel ya da türsel olarak yaşanan her sorun, ekosentrik düşünce de ve ekosistemin kendi içinde aranır (İndibi, 2019).
İnsanı evrendeki veya dünyadaki en önemli varlık olarak gören bir inanç olan Antroposentrizme karşılık, biyosentrizm, tüm canlıların doğal bir değere sahip olduğuna inanır.
Eko-merkezcilik ise hem canlı hem de cansız bileşenleri içeren ekosistemlerin doğal bir
değere sahip olduğunu düşünür. İnsanmerkezcilikte, insanlar diğer türlerden daha fazla
içsel değere sahiptir. Biyomerkezci ve eko-merkezci algı ve kabullerde ise insanlar diğer
türlerden daha üstün bir değere sahip değildir. İnsan-merkezcilik, insan merkezli bir sistem inancına sahipken, biyo-merkezci bakış tüm canlı organizmayı eşit kabul eden ekomerkezci doğa ve ekosistemi temel alan algı ve kabulleri anlatır.
Biyomerkezcilik, çevre felsefesinde anti-antroposentrik bir inanç olarak, tüm canlıların eşit
olduğu inancıdır. Biyosentrizm, tüm canlıların doğal bir değere sahip olduğunu düşünür.
İnsanın diğer canlı türlerinden üstün olduğunu düşünmediğinden, insanmerkezciliğe karşıdır. Ekosentrizm olarak ekomerkezcilik, canlı ve cansız, her şeyin; ekosistemlerin, algılanan faydalarına veya insanlar için önemine bakılmaksızın doğal bir değere sahip olduğu
inancıdır. Eko-merkezcilik, doğa merkezli bir değerler sistemini kabul eder. İnsanmerkezcilik, biyomerkezcilik ve ekomerkezcilik, çevre felsefesinde üç anahtar kavramdır. Antroposentrizm insan merkezli bir sisteme atıfta bulunurken, biyosentrizm tüm canlıları merkeze alan bir sisteme atıfta bulunur ve ekosentrizm ekosistem veya doğa merkezli bir sisteme atıfta bulunur. İnsanmerkezcilikten farklı olarak, biyomerkezcilik ve eko-merkezcilik
de, insanlar, daha üstün bir değer verilmeden sadece bir tür olarak kabul edilir.
Felsefi akımlar içinde çok konuşulan Posthümanizm ise çok daha farklı bir bakış açısı
sunar. Posthümanizm, insan doğasının; insanın içinden çıktığı evrensel bir durum olduğunu iddia ederken, insanı tekil, tanımlanmış bir birey olarak kabul etmeden, farklı kimlikler haline gelebilen, somutlaşabilen bir varlık algısıyla dünyaya çoklu, heterojen bakış
açısıyla bakabilen ve değerlendirebilen bir bakış açısı ortaya koyar.
Edebi Metinlerde Hayvan Algı ve Değerleri
Bireysel ihtiyaçlar için kullanılan hayvan figürleri, sembolik anlamlarını geride bırakarak, bireysel ifadelerle yer almıştır. 20. yüzyılın sanatçıları, kendi bireysel ifadelerini ararken, ritüel, estetik, psikolojik, cinsel, hayali veya politik gibi bir çok farklı sebeplerle
hayvanlarla özdeşleşmiş ve hayvan temsilinde yeni bir tanımlama çıkmıştır (Filinta, 2019,
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53). Benzer yönelim ve ifade arayışları, edebiyata da yansımış ve hayvan temsilindeki
bilinçlenmeyle doğal olarak klasik hayvan temsili yerine biyomerkezli bakış açısıyla hayvan sorunları temsiline ait eserler ortaya çıkmaya başlamıştır.
Modern sanattaki hayvan figürlerine bakıldığında, sembolik değerlerin kaybolduğu ve
kişisel bakış açılarının öne çıktığı görülür. Kullanılan hayvan figürlerinin seçimi, tamamen sanatçının isteğine göre gerçekleşmekte, hayvanın özellikleri ve sanatçı için taşıdığı
anlamlar önem taşımaktadır. Bireyselleşmenin arttığı modernleşme sürecindeki sanatçılar
bireysel bakış açılarına ve ilgi alanlarına göre renk, kompozisyon ve ifade etmek istenilen
konuya göre, hayvan figürlerini farklı amaçlarda kullanmışlardır.
Gerçekçi olarak tanımlanabilecek edebi metinlerde de hayvan varlığına giderek daha
fazla rastlanmakta, hatta yalnızca hayvanlara adanmış anlatılar üretilmektedir(Tekin,
2018, 251). Edebiyat tarihinde insan merkezci, antropomorfizm karakter inşası yerini;
hayat merkezli, biyomerkezci karakter inşasına bırakmaya başlamıştır.
İnsanı anlatmaya devam ettiği halde hayvanlara, insanlık giydirmeyi tercih etmeyen edebi
metinlerde bulunmaktadır. Anna Sewell’in, Siyah İncisi tam olarak böyle bir eserdir. Siyah İnci’de de insanlar anlatılıyor ama anlatıcı, bir at ve insanlar; onun bakışından anlatılırken, ata insan yüklemesi yapılmıyor, kahramanımız metin içine kuklalaştırılmıyor
(Yazgıç, 2021).
Edebiyatın taşıdığı bu potansiyel, nasıl açığa çıkarılacaktır? Kuşkusuz, temsilden dile,
biçemden türe kadar, edebiyatta ideolojik belirlenimleri, güç söylemini aşabilecek sayısız
araç ve yöntem keşfedilip kullanılabilir. Posthümanizm, tüm varoluşu kucaklayan ve geleceğe uzanan geniş bakış açısıyla, hem ekolojik düşünceyi felsefi açıdan ele almakta,
hem de edebiyatı ve estetiği kültürel pratiğin farklı bir biçimi olarak yeniden değerlendirmektedir. Devrimci bakış ve algılarıyla açılarıyla tüm doğayı bütün kabul eden bu bakış
açıları, insandışı doğanın ve yaşamın araçsallaştırıldığı insanmerkezli görüş ve hiyerarşinin alaşağı edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Edebi metinlerde, insan ile insandışı
doğa ve varlıklar arasındaki ayırımın ortadan kaldırılmaya başlanmasıyla türler ara geçişler ve köprüler kurulmaya başlamıştır(Tekin, 2018, 251).
İnsan türünün sınırlarıyla çakışan, insan dışı varlıkları insanlardan daha önemsiz görebilir
miyiz? Çağdaş değerlere baktığımızda insanlar ile hayvanlar arasındaki sınırların birbirine çok karıştığını görüyoruz. Hayvan haklarını savunan hareketler, doğa ile kültür arasındaki bağın istenmeyecek bir şekilde koparılması karşısında hayvanlar ile insanlar arasında doğrudan bir temas kurulmasından yanadırlar. İki yüz yılı aşkın bir sürede gelişen
biyoloji ve evrim teorisi, aynı süreçte bilgi nesneleri olarak modern organizmalar da üretmiş ve insanlar ile hayvanlar arasındaki çizgiyi, hayat bilimleri ile sosyal bilimler arasındaki ideolojik mücadelede ya da mesleki tartışmalarda yeniden baş gösterdiği gözlenen
zayıf bir iz derecesine düşürmüştür.
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Hayvan Temsilinde Etik Sınırlar
Geleneğinde hayvanları figür, sembol, metafor, alegori olarak barındıran edebi metinlerde, hem hayvan anlatılarının artışı, hem de bu anlatıların hayvanmerkezli bakış açısıyla
çözümlemesi anlamında benzer bir gelişme gözlenmektedir. Hayvanların karakter olarak,
özellikle de hikâyenin kahramanı olarak boy gösterdiği masal ve fabl gibi türlerde, insan
tiplerine ve özelliklerine işaret eden semboller ya da alegori işleviyle, insanbiçimci bir
nitelik göstermektedir. Gerçekçi olarak tanımlanabilecek edebî metinlerde de hayvan varlığına giderek daha fazla rastlanmakta, yalnızca hayvanlara adanmış anlatılar bulunmaktadır. Bu tür kurgularda da hayvanlar, dokunaklılıktan sıradanlığa farklı retorik etkiler
yaratmak amacıyla kullanılabilmektedir.
Hayvanların etik algı ve kabulleriyle ilgili çağdaş tartışmaların en önde gelen üç ismi
Peter Singer, Tom Regan ve Gary L. Francione’dir. Singer, hayvan özgürleşmesi davasının; hayvanların acı çekmemekteki menfaatlerinin eşit biçimde gözetilmesi yoluyla kazanılabileceğini iddia ederken; Regan, ahlâkî topluluğun sınırlarının belirlenmesinde bir
hayatın öznesi olma vasfının dikkate alınması gerektiğini ileri sürer(Olgun, 2020).
Bu tartışmalardaki belki de en radikal örneklerinden birini Francione ortaya koyar. Ona
göre hayvanların yegâne kurtuluş yolu, onların mülk statülerinin sona erdirilmesi ve her
türlü hayvan kullanımının terk edilmesidir. Zihnî gelişmişlik düzeyinin, ahlâkî statü değerlendirmelerinde hiçbir yerinin olmaması gerektiğini söyleyen Francione, ahlâkî hiyerarşilerin tümden reddini içeren deontolojik bir pozisyonun savunuculuğunu yapar(Olgun, 2020).
Hayvan temsilini politik açıdan ve hayvan hakları ile bağlantılı olarak araştıran çalışmalarda, insanın hayvan kavrayışının onlarla doğrudan deneyim tarafından değil, temsil tarafından şekillendirildiği boyut öne çıkarılmaktadır. Hayvan temsilinde sembol ve metaforun yaygın kullanımı, gerçek hayvanın göstereni tarafından gizlenmesine yol açacak,
hayvan kayıp gönderge olacaktır.
Dil ve kültür, kaçınılmaz olarak ilgi ve arzularımıza göre anladığımız bir dünyayı yansıttığından, yazarların ve eleştirmenlerin temel sorunu, hayvan yaşamının yanılsama ya da
çarpıtma olmaksızın insan dilinde ve kültüründe temsil edilip edilemeyeceği ve nasıl temsil edilebileceğidir.
Hayvan sorunu, yalnızca hayvanlar temsil edildiğinde, ancak hayvan temsilinde antropomorfizm, alegori, sembolizm gibi teknikler kullanıldığında sorunsal hale gelmektedir. Bu nokta
da önemli olan hayvan temsilinden hayvan sorununun temsiline nasıl geçilebileceğidir.
Siborg Manifestosu ve Türler Arası Uyum
Posthümanizmle birlikte insan-hayvan ayrımının bir tür inşa olduğu farkedilmeye başlanmıştır (Bingöl Yüce, 2016). Donna Haraway, yazdığı Siborg Manifestosu’nda, günümüzün endüstriyel kapitalizm tertibatında, bilim ve teknolojiye bağlı olarak dünya çapındaki
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toplumsal ilişkilerin yeniden düzenlenmesinde, insan-insan olmayan, insan-hayvan, insan-makine, yaşayan-ölmüş, akıl-beden, doğa-kültür, kadın-erkek ikiliklerinin sınırlarının aşındığını söyler. Oysa bu sınırlar, aydınlanma düşüncesinden bu yana, insanın, hayvanın ve makinanın, kesin karşıtlıklara dayalı ve birbirini dışlayan, tanımlarına dayanmaktadır (Bozok, 2019).
Donna Haraway’in yazdığı “Siborg Manifestosu”, insan ile hayvan arasındaki çizgileri
sorgulamaya başlayan en önemli metinlerden biridir. Siborg Manifestosu, organik ve mekanik olanı aynı bedende birleştiren siborg metaforu üzerinden tüm tahakkümcü kategorileri yerle bir eden ve erkek egemen, kapitalist, batı merkezci dünya görüşüne meydan
okuyan haraway’in, 21.yüzyılın manifestosu olarak kaleme aldığı çarpıcı bir metindir.
Haraway, Siborg Manifestosu isimli eserinde; "yirminci yüzyılın sonlarına, bizim çağımıza, bu mitik çağa geldiğimizde, hepimizin makine ile organizmanın teorik bir zeminde
ifade edilen ve fabrikasyon misali uydurulmuş birer melez olduğumuzu vurgulamak gerekir; kısacası, hepimiz siborguz. Siborg, hem tahayyülün hem de maddi gerçekliğin yoğunlaşmış bir imgesidir. Batının ırkçı, erkek-egemen kapitalizm geleneği, ilerleme geleneği, doğayı kültür ürünleri kaynağı olarak sahiplenme geleneği, benliğin başka benliklerin yansımalarından yeniden üretilmesi geleneği gibi bilim ve siyaset geleneklerinde
organizma ile makine arasındaki ilişki, hep bir sınır muharebesi şeklinde cereyan etmiştir.
Bu türdeki bir sınır muharebesinin paylaşılamayan toprakları da üretim, üreme ve tahayyüldür… Benim argümanım, sınırların karışmasını sevinçle karşılamakta ve bu sınırların
oluşturulmasında sorumluluk üstlenmektedir. Benim argümanım ayrıca, sosyalist-feminist kültür ve teoriye, postmodernist, natüralist-olmayan bir tarzda ve cinsiyetin olmadığı
bir dünya. Belki doğuşun olmadığı, belki sonu da olmayan bir dünya. Tahayyül eden,
ütopik gelenek dahilinde, katkıda bulunma çabasını temsil eder. İkisi sarmal dansla birbirlerine sarılmışlarsa, ben tanrıça olmaktan ziyade siborg olmayı yeğlerim… Hayvaninsan ilişkisi, gelecekte süper insanlarla insanlar arasında kurulacak ilişkiye en yakın model olma özelliğini taşır. Süper zeki siborgların, etten kemikten, sıradan insanlara nasıl
davranacağını mı merak ediyorsunuz? İnsanların, daha az zeki hayvan akrabalarına nasıl
davrandığıyla başlamak sağlıklı olabilir. Mükemmel bir benzetme olmasa da hayal etmek
yerine gözlemleyebileceğimiz en iyi model budur.‘ (Haraway, 2006, 8). Haraway’in fikirleri, başkaca söze gerek bırakmıyor aslında.
Hayvan Temsilinin Yeniden İnşası
Edebiyattaki hayvan temsilindeki insanbiçimcilik ve sembolik anlam, sorunlu bir biçimde
hayvan temsiline karışmakta ve sadece kurgusal dünyanın öğelerini canlandırmak için
var olmaktadırlar. Hayvanların edebi metinlerde insan deneyimlerimizi göstermek amacıyla kullanılması; insan merkezli algı ve kabullerle edebi metinlerde hayvan karakterlerin, yalnızca insan bakışının pasif nesneleri olarak tasvir edilmeleri insanmerkezci bir karakter inşası anlamına gelmektedir.
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Edebiyatta hayvanların, iyi sağlıklı ve saygılı olarak temsiliyle kötü bir şekilde indirgemeci ve saygısız bir biçimde temsilleri yanında; edebi metinlerde semboller, sesler, karakterler ve benzeri formlarda söz konusu olabilmektedir (McHugh, 2021, 162).
Edebi metinlerde başkahraman ya da anlatıcı olduklarında, bu şekilde hayvanlarla birlikte
yaratılan kurgusal yapıların insan-hayvan inşasını yeniden düşünmek için, sonsuz fırsatlar yarattığı çok açıktır. Aynı şekilde edebi metinlerde yer alan hayvanların sessizliğini
dinlemek gerekiyor (Bingöl Yüce, 2016).
İnsan dışı varlıkların gözünden edebiyata bakmak ontolojik açıdan imkânsız olsa da tam
da bu imkânsızlık ve insan dışılığın insan tarafından kuşatıcı biçimde anlaşılmaya direnç
gösteren müphemliği, edebiyatın tartışmalı içeriklerini ve tümüyle mutabık olunması
imkânsız doğasını anlamak için çeşitli potansiyeller barındırmaktadır. Bu çalışmalar, edebiyatta hayvanların diğer düşünce ve ifade biçimleri üzerindeki etkisinin, yeniden değerlendirilmeyi hak ettiğini göstermektedir. Öte yandan hayvan temsilleri, aynı zamanda
edebî çalışmaların ve kurumsal yapıları sürdürmenin geleceğine dair belirsizlikleri beslemeye devam etmektedir. (McHugh, 2021, 174).
Antroposantrik (insan-merkezcilik) düşünme biçimi; dil, simgesel söylemler, mitoslar ile
aktarılarak, kültürleri oluşturmuş ve toplumları dönüştürerek yeni düşüncelerin ve ideolojilerin de doğmasında etken olmuştur. Bu durumun etkileri sanat eserlerine ve sanatçıların düşüncelerine de yansımaktadır. Mevcut durumlar örgüsü içinde büyüyen kapitalist
düşünce ile kurulan dünya düzeninde, her şeyin alınır satılır bir hale gelmesi, her türlü
canlıyı ve nesneyi bir metaya dönüştürmüştür (Aslantaş, 2019,16 ).
Geleneksel etik, politik ve epistemolojik kategorileri, hayvan yaşamına verilen dikkat ve
saygıyı yeniden incelemeye çalışmaktadır (Aslantaş, 2019,27 ). John Berger’in 1977’de
kaleme aldığı “Hayvanlara Niçin Bakarız?” başlıklı yazısı, pek çok soruyu, tartışmayı ve
kavramı gündeme taşımıştır. Böylece Eko eleştiri adı verilen felsefe ve çevre akımı, posthümanist bakış açısının temellerini oluşturmuştur. “İnsanmerkezci” (antropomorfizm)
bakışın yerini biyomerkezli bir bakış açısını savunan bu görüş, insan hayvan ayırımını,
bir temsil sorunu olarak tanımlarken, edebi söylemin insan kimliğini dile getirmek için
hayvanı bir kuklaya dönüştürmesini de eleştirmektedir (Yazgıç, 2021).
İnsan merkezci (antropomorfizm) algı ve kabulün yerini hayat merkezli (Biyomerkezci)
bir bakış açısına taşıyan eserler, edebiyattaki hayvan temsilini; doğrudan hayvan sorunları
temsiline taşımışlardır. Böylece edebi söylemin, insan kimliğini dile getirmek için hayvanı bir kuklaya dönüştürmesini eleştirmek yerine; yeniden inşaa edilen bu algı ile edebi
metinlerde türler arası köprü kurabileceği düşünülebilir. Edebî söylemin yardımıyla insanlık, farklılıklar arasında bir köprü olabilir.
Edebiyat, düşünceyi ikili karşıtlıklar, belirli şemalar içine hapsederek algıyı da sınırlayan
ve görülmeyen kör noktalar, duyulmayan sağır noktalar yaratan baskın bilinç biçimleri-
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nin, söylemlerin dışında ve karşısında farklı bir bilinçlilik ve söylem yaratma gücüne sahiptir. Dogmatik dünya görüşünün ve dışlayıcı savların kapalı devrelerinin kırılmasıyla
çoğulcu bakış açıları, çok anlamlılık ve devingen ilişkiler içinde edebiyat, dilin, iletişimin
ve imgelemin yaratıcı ortamı haline gelir. Kuramsal ve deneysel bilgi kadar, bilişsel ve
etik duyarlılığımızın da arttırılmasıyla hayvan deneyimlerimizle yeni imgesel zenginlikler yaratılabilir. (Tekin, 2018, 251).
Hayvan çalışmalarının hiç olmadığı kadar ilgi gördüğü bu dönemde, hayvan ile insan
arasındaki ilişki ve kabullerin daha çok önemsenmesine rağmen, pek çok örnekte silikleşen ve sorgulanan sınırlar için edebi metinlerin, hayvanları nasıl anlattığına bakmak gerekmektedir. Edebiyat bu tartışmayı zenginleştirecek evrensel örneklerle insan ve hayvan
tanımlarını, yeniden düşünmek ve değerlendirmek için birçok imkânlar sunmaktadır(Bingöl Yüce, 2016).
Edebi metinler ve bu metinlerdeki hayvan temsilleri üzerine yoğunlaşılması, doğal olarak
insan ile insandışı doğa ve varlıklar arasındaki ayırımın ortadan kaldırılmasına yönelmiştir. Bu tartışma, aslında sanat üzerine bir tartışmadır. Edebiyatın, güzel söz söyleme sanatı
dışındaki anlamını çoğaltmaya dair bir tartışmadır. Temsil karşıtı edebiyatın ya da temsilin yerinden edilmesi, insan-hayvan ayırımını yıkan biyomerkezci edebi metinlerin ortaya
çıkması, edebiyatın merkezini değiştirecek düşünsel sıçrama taşlarıyla yol gösterecektir
(Tekin, 2018, 252).
Yeni edebi metinlerde ortaya çıkan hayvanlara odaklanmak, yalnızca söylemsel sorunları
tasdik etmenin ötesinde yirmi birinci yüzyıldaki edebiyat çalışmaları için yeni olanaklar
yaratmaktadır. Özellikle hayvan çalışmalarına odaklanan araştırmacılar, çalışmalarını; insan öznelerindeki hayvanların mevcudiyetine yönelterek, edebiyatta hayvan çalışmalarının deneysel potansiyellerini; türlerle olan ilişkilerine yepyeni boyutlar ekleyerek, yeni
kavramlara doğru genişletebilirler (McHugh, 2021, 174).
SONUÇ
Edebiyat tarihinde insan merkezci (antropomorfizm) karakter inşası yerini; hayat merkezli (biyomerkezci) karakter inşasına bırakmaya başlamıştır. Gerçekçi olarak tanımlanabilecek edebi metinlerde hayvan varlığına giderek daha fazla rastlanmakta, hatta yalnızca hayvanlara adanmış anlatılar üretilmektedir. Batı düşüncesinin insan-hayvan arasındaki keskin ayrımı ve kalın sınırları, bu sınırlardan doğan tanımları, insan istisnacılığını öne çıkarırken; etik değerlerdeki biyomerkezci bakış acısı ve kabullerle birlikte hayvanlara yapılan ayrımcılık ortaya çıkmış, insan-hayvan ayrımının bir tür inşa olduğu farkedilmeye başlanmıştır. Biyomerkezci yeni anlatı ve arayışlar, edebiyatın merkezini değiştirebilecek yeni olanaklar yaratmaktadır.
Edebiyatta hayvana insani özellikler atfetme, insan meselelerini aktarmak için hayvanları
alet etmek gerekli midir; yoksa hayvan bilincine dair tartışılabilir olsa da önemli bir bakış
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ortaya çıkabilir mi? Edebiyatta hayvan estetiğiyle ilgili estetik duyarlılık adına asıl cevaplanması gereken soru belki de sadece budur. Biraz daha ileri gidersekbir başka soruyu
da dillendirmeye başlayabiliriz: Hayvanların, kendileri hakkında yazılmış metinler üzerinden etik ya da politik bir talepleri olabilir mi? Sorular, yeni sorular yaratıyorlar.
Sanat ve edebiyatın anlam arayışları, diğer tüm varlıkların insani amaçlara giden araçlar
olarak algı ve kabulü olan, insanmerkezcilikteki hayvan temsilinin yerinden edilmiştir.
Aynı şekilde insan-hayvan ayrımını yıkan Donna Haraway’in yazdığı “Siborg Manifestosu” da görüleceği üzere insan ile hayvan arasındaki çizgilerin sorgulanmaya başlamıştır. Silikleşen ve sorgulanan sınırlar içinde edebiyatın hayvanları nasıl anlattığını görmek
gerekiyor. Bu farkındalığın ardından oluşacak geniş bir açılımla hayvan temsili algısındaki sorunlara odaklanmak ve canlıların eşit temsil ihtiyaçlarını fark etmek gerekiyor.
Tüm canlıların eşit olduğunu kabul eden, edebi metinlerdeki hayvan temsilini, hayvan
sorunları temsiline dönüştüren hayat merkezci bir algı ve kabulle, sanat ve edebiyatın
hayvan temsilindeki estetik duyarlılığı yol gösterici olabilir. Sanat ve edebiyatın anlam
arayışlarının, hayvan temsilini yerinden ettiği çok açık olup, yaşanan süreç içinde insanhayvan ayrımını yıkan biyomerkezci yeni anlatı ve arayışlarla, edebiyatın merkezini değiştirebilecek yeni olanaklar yaratılacaktır.
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Özet
Edebiyatta insan merkezcilik, insanın dünyanın merkezi ya da en önemli varlığı olduğunu
savunan felsefi bir bakış açısıdır. İnsanları doğadan ayrı ve üstün olarak, hayvanlar, bitkiler, mineral kaynakları gibi canlıları ise kendi yararı için hakkı olarak istismar edilebilecek kaynaklar olarak görür. Bu bakış açısı özellikle insan türünü öne çıkaran kabulüyle,
türcülük ve canlılar arasında ayrımcılık yaratmaktadır. Türcülük, canlılara sadece ait oldukları türden ötürü farklı değer addedilmesiyle insan türünün üstünlüğü varsayımına dayanarak, belli hayvan türlerinin sömürülmesi ya da ayrımcılığa uğratılması şeklinde tanımlamaktadır. Hayvanı merkeze koyan eleştirel edebiyat çalışmalarında, hayvanların;
insanlık durumlarına ya da insan duygularına ilişkin sembol, metafor, alegori ya da metonimi olarak kullanımı, estetik istismar olarak tanımlanmaktadır. Doğanın ve hayvanların insan tarafından istismarı, edebiyat ve sanata açık bir şekilde yansımakta; edebi metinlerde de açık bir şekilde ortaya konmaktadır. İnsan varlığını da tehdit eden bu istismar
ve körlükten çıkışta, tüm canlıların eşit olduğunu kabul eden, yaşamı merkez alan biyomerkezci estetik duyarlılıklar, edebi eserleri estetik istismardan kurtarabilir. Sanat ve edebiyatın anlam arayışları, hayvan temsilinin yerinden edilmesiyle, insan-hayvan ayrımını
yıkan biyomerkezci yeni anlatı ve arayışlar, edebiyatın merkezini değiştirebilecek yeni
olanaklar yaratabilir.
Anahtar Kelimeler: Edebiyatta Türcülük, Estetik İstismar, Estetik Duyarlılık.

SPECIESISM AND AESTHETİC ABUSE IN LITERATURE
Abstract
In literature, anthropocentrism is a philosophical perspective that takes human as the center or the most important being of the world. According to this perspective, humans are
unique and superior to the nature and other living creatures such as animals, plants and
mineral resources can be justifiably exploited for human being’s own benefit. This point
of view that accepts human race superiority causes a discrimination between the species.
Speciesism is defined as the exploitation or discrimination of certain animal species, based on the assumption of superiority of the human race, by considering living things to
be of different value only because of the species to which they belong. In critical literature
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studies that put animals in the center, animals; the usage of animals as symbols, metaphors, allegories or metonymy regarding human situations or human feelings is defined as
aesthetic abuse. Human exploitation of nature and animals is clearly reflected in literature
and art; it is also clearly revealed in literary texts. In the exit from this abuse and blindness
that threatens human existence, biocentric aesthetic sensitivities, which accept that all
living things are equal and center on life, can save literary works from aesthetic abuse.
The search for meaning in art and literature, with the displacement of animal representation, new biocentric narratives and quests that break the human-animal distinction can
create new possibilities that can change the center of literature.
Keywords: Speciesism in literature, aesthetic abuse, aesthetic sensitivity.

GİRİŞ
İnsanlık, dünyanın merkezinin neden sadece insan olduğunu sandı? Neden buna inanmaya ve insan olmayanın gücünü görmezden gelmeye çalışıyoruz? İnsanı hayvandan ayıran yeteneğin sadece dil olması, bu kadar büyük bir fark yaratmalı mıdır (Bereketli,
2016)?
Çalışmamızda, hayvan algımızdaki türcülük ve insan merkezli bakış açılarının, sanat ve
edebiyattaki yansımaları dikkate alınarak, hayvanların edebiyattaki temsillerinin de suistimale ve istismara uğradığına dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.
EDEBİYATTA TÜRCÜLÜK
Aristoteles'e göre insan bir hayvandır ve her şeyden önce doğanın düşünerek, söz sarf
etmesine imkan vermiş olduğu tek hayvandır. Aristoteles'in bu sözü, insanın hayvanlar
ve diğer bütün canlı organizmalardan büyük bir farkı olmadığını, ancak dili ve siyasi düşünceye sahip olmasıyla farklılaştığını anlatırken; ayrıca bu sözüyle doğa ve insan ilişkisinde; doğayı veren, bahşeden olarak üstün duruma koyarak, insana yaşama imkanı verenin, doğa olduğunun altını çizer (Arıkan, 2021, 44).
Aristoteles’ten bu yana insan ve doğa ilişkisi, belki de birbirinden farklı binlerce benzetime konu olmuştur. İnsanın bir hayvana benzer tutulması, bu çalışmaların en alışılmışlarından yalnızca biridir. Sonraki süreçlerde insanın, hayvandan, daha doğrusu insan olmayan varlıklardan kopuşu gerçekleşmiştir. Öyle ki bir zamanlar üyesi olduğu hayvanlar
aleminden olduğunu unutan insan, kendi kurduğu şehirlerdeki hayvanları, Hayvanat Bahçelerine hapsetmiştir.
Hayvan İstismarı Örnekleri
İnsanlar ve hayvanlar dünyayı paylaşmak için dünyanın oluşumundan bu yana çok boyutlu ilişkiler kurarak birlikte yaşamışlardır. İnsan hayvan ilişkisi, gerçek ya da simgesel,
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fiili ya da kurgusal, tarihsel ya da çağdaş olabilir, hayvan figürleri bizim kendi içimizde
çeşitli şekillerde yaşamaktadır (Erdem ve Şanlı, 2018)
İnsanlığın, tür olarak ortaya çıkışından sonra, mağara resimlerinde, mitlerde, masallarda,
sözlü hikâyelerde ve efsanelerde yer alan, evcilleştirmeden itibaren toplum içinde insanlarla birlikte şu veya bu şekilde iç içe olan, modernizmle birlikte toplum içindeki hayvan
varlığının farklı bir biçim almasıyla, yeni bir kimliğe bürünen ve artan sayıda insanın
evinde onlarla birlikte yaşayan adına pet denilen hayvanlar bulunmaktadır.
Ruhsatlı, ruhsatsız hayvan avlayan yüzbinlerce insan var. Silahını kuşanan, dilediğince
dağda, bayırda canlıları öldürebiliyor (Onay, 2019). Hayvanları kolaylıkla öldüren, öldürebilenlerle bunu yapmayan, yapamayacak olanların aynı toplum içinde birlikte yaşayıp
gitmesi doğru mudur?
Sportif faaliyet olarak avlananlar yanında; sirklerde, hayvanat bahçelerinde seyir nesnesi
olarak sergilenen, güreştirilen, dövüştürülen, üzerlerinde deneyler yapılan; kürkü, derisi,
eti için öldürülen hayvanlar, ürünleri için yığınlar halinde daracık yerlere hapsedilip oradan oraya taşınan hayvanlar var. Tavuk ve yumurta çiftliklerinde hayvanlar kafeslere koyulup bir de gün yüzü görmediklerinden hırçınlaşıp birbirlerini gagalamasınlar diye gagaları kesiliyor. Ve bazı civcivler bu yüzden kan kaybından ölürken, bu yönteme gagasızlaştırma adı veriliyor.
Kazlar, insanlar yağlı kaz ciğeri seviyor, diye zorla beslenirken, bazıları bu yüzden boğularak ölüyor. Pet shoplardaki hayvanlar, hayvan üretme tesislerinden geliyorlar. Orada
hayvanlar sürekli zorla çiftleştiriliyor, pis kalabalık kafeslere kilitleniyor ve çiftleşemeyecek duruma geldiklerindeyse basitçe ortadan kaldırılıyorlar. Bakılamadıkları ya da
fazla büyüdükleri için dışarıya atılan hayvanlarsa, hayvan barınaklarına gönderiliyor ve
hayvanlar çok kalabalıklaşınca da öldürülüyorlar (Tekin, 2018, 244). Birçok ülkede sayıları azımsanmayacak büyüklükte olan sokak hayvanları, gelişmiş ülkelerde barınaklarda
sahiplendirilmeyi beklerken; 2 ay, 1 ay, 15 gün, hattâ 7 gün içinde bir insan onları sahiplenmediğinde öldürülen hayvanlar var.
Gerçekten de hayvanlar, endüstriyel hayvancılık faaliyetleri kapsamında hayatlarının neredeyse tamamını gün yüzü görmeden geçirmekte, manevra imkânını bütünüyle ortadan
kaldıran daracık alanlarda hapsedilmekte, verimliliği artırmak üzere tabiatlarına aykırı
biçimde beslenmekte, nakliye veya barındırma süreçlerini kolaylaştırmak üzere boynuzlarına, gagalarına ve diğer uzuvlarına ciddi zararlar verilmekte, meşrûiyeti tartışmalı deneylerde acı verici muamelelere maruz bırakılmaktadır.
Hayvanların, cinsel olarak da çeşitli şekiller de istismar edildiğini görüyoruz. Hayvanların cinsel istismarı; hayvanın, insanlar tarafından cinsellik içeren eylem yoluyla veya cinselliğine müdahale edilerek suistimal edilmesi ve sömürülmesidir. Hayvanın bu şekildeki
istismarı, çeşitli şekillerde; vajinal, anal, oral biçimde, bir obje kullanarak penetrasyon
yoluyla, üremesini kontrol altına alma, sürekli hamile bırakma ve sütünü ele geçirme
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amaçlı uygulanan suni tohumlama yöntemleri yanında; cinsel tatmin uğruna hayvanı yaralama ya da öldürme gibi birçok farklı biçimde uygulanmaktadır (Kavramlar Sözlüğü,
2019, 19).
İstismar veya tecavüz genellikle gizli olarak yapılıyor ve hayvanlar hiç bir zaman yaşadıkları şiddeti anlatamıyor, kaç hayvanın istismar edildiğine dair bir istatistik tutulamıyor.
Hayvan haklarıyla ilgili olarak, hepimizin vejetaryen olmasının ötesinde besi hayvanı olarak yetiştirilen küçük ve büyük baş hayvanların da hakları bulunmaktadır. Hayvanların,
tıkış tıkış kümeslerde, pis ahırlarda yaşatılması, kürkleri için öldürülmesi; ısınma gereksinimine dayandırılarak, bir manto için onlarca kedi yavrusu kürkü kullanılması hiç doğru
değil. Çin’de ve Güneydoğu Asya ülkelerinde, yılda 2 milyon kedi ve köpeğin kürkü,
inanılmaz işkenceler çektirilerek, canlı canlı sırtlarından alınıyor (Atasoy, 2007).
İlk kez İsveç’te 1857 yılında hayvanlara yönelik zulmü, mülkiyetten bağımsız olarak suç
sayan yasal düzenleme yapılmıştır. Avrupa’nın birçok ülkesinde hayvan hakları mücadelesi sonucu, bazı hayvanlara yönelik şiddet eylemleri suç kategorisinde cezalandırılıyor.
Ancak şiddete uğrayan hayvanların hukuki statüleri, hâlâ hassas canlılar olarak geçiyor
(Onay, 2019).
Her canlının yaşama hakkı vardır ve bu hakka müdahale, her durumda suç sayılmalıdır.
Hamile kediyi köpeklerin önüne atan çocuklar, ağaca çıkan bir kediyi zorla indirerek,
köpeklerin saldırmasına izin veren gençler yahut çeşitli uzuvları kesilmiş hâlde bulunan
hayvanlar, hayvanlara yapılan eziyetlerden sadece bir kaçıdır (Temizer Atalar, 2020).
Yasalara Gelindiğinde, onlarda hayvanlara karşı gerçekleştirilen suçları, sahipli ve sahipsiz hayvan tanımıyla ayrımcılık yaparak, kanun önünde eşit haklar tanımamaktadırlar.
Daha önemli konu ise hayvanların, ancak eşya statüsünde haklara konu edilebilmesidir.
Örneğin TCK’nun 151. maddesinde “Haklı bir neden olmaksızın, sahipli hayvanı öldüren, işe yaramayacak hale getiren veya değerinin azalmasına neden olan kişi ”, mağdurun
şikâyeti üzerine dört aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.
Görüldüğü gibi bu düzenlemede, mala zarar verme suçunun konusu olarak değerlendirilmiştir. Bu hareket, sahipsiz bir hayvana karşı gerçekleştirildiğinde ise mala karşı işlenen
suç bile oluşmadığı için, yapılan eylem sadece kabahat sayılmaktadır ( Bortluoğlu, 2017).
Hayvanların da insanlar gibi birer canlı olduğunu, onların da hakları olduğunu belirten,
"Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi", hayvanlara zulüm etmeyi önlemek ve onların refah
standartlarını geliştirmek için önerilen bir hükümetler arası anlaşmadır. Hayvan Hakları
Evrensel Beyannamesi, 15 Ekim 1978 tarihinde Paris'teki UNESCO Merkezinde törenle
ilan edilmiş, 1989 yılında Hayvan Hakları Federasyonu tarafından tekrar düzenlenerek,
1990 yılında UNESCO Genel Direktörü'ne sunulmuş ve halka açıklanmıştır.
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Ayrımcı Bakış Açısıyla Türcülük
Türcülük; canlı bireylere sadece ait oldukları türden ötürü farklı değerler addetmektir.
1970’li yılların başlarında ortaya çıkan bir kavram olan türcülük, bir türe ait bireylerin
diğer bir türün bireylerinden daha önemli ve değerli olduğunu savunan, ayrımcı bir bakış
açısı ve felsefedir. Türcülük de egemen grubun işine geldiği için, devam edip giden bir
önyargı ve ayrımcılık bulunmaktadır. İnsanların yüzyıllardır, konuşma yetisi haricinde
hayvanlarla neredeyse aynı özelliklere sahip olmasına rağmen, kendini hayvanlardan üstün görmesine ve onları katletmekte sakınca görmemesine türcülük adı veriliyor (Arslantaş, 2019).
Türcülük, canlılara sadece ait oldukları türden ötürü farklı değer addedilmesiyle ilgili olarak, insan türünün üstünlüğü varsayımına dayanarak, belli hayvan türlerinin sömürülmesi
ya da ayrımcılığa uğratılması şeklinde de tanımlanabilir (olgun, 2020).
Türcülük, Oxford sözlüğünde, “insan türünün üstünlüğü varsayımına dayanarak, belli
hayvan türlerinin sömürülmesi ya da ayrımcılığa uğratılması” olarak tanımlanır. İnsanlar, yumurta yesin diye, tavukları daracık kafeslerde dip dibe tutup, hormonlara boğmak,
türcülüğe bir örnektir. Türcülük, insan şovenizmi dışında bazı hayvanların kendileriyle
tümüyle karşılaştırılabilir özelliklere sahip diğerlerine üstün tutulması olarak da kendini
gösterebilir. Örneğin en az köpek kadar, hatta belki daha fazla zeki olan domuzun bir
köpeğin sahip olduğu yasal korumaya sahip olmaması gibi.
Çoğu insan akıl yürütme yetisi ve diğer zihinsel yetiler açısından, insan dışı hayvanlardan
daha üstün olabilir; ama bu, insanlarla hayvanlar arasında çizilen sınırları haklı çıkarmaz.
Bazı bebeklerin ve ileri düzeyde zihinsel engellilerin, zihinsel yetileri bazı hayvanlarınkinden de daha geridir; ama biri çıkıp da temizlik malzemelerinin güvenliğinin test edilmesi için, zihinsel yetileri gelişmemiş insanlara, uzun süreler boyunca büyük acılar çektirecek testler uygulanmasını isteyemez. Ama hayvanlara bu şekilde davranabilmek de
hiçbir sakınca görülmez.
Türcülük, dünyadaki canlı varlıkları, ait oldukları türlerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutmak eylemidir. İnsanın sığır, tavuk gibi türlere; türlerinden ötürü, baskı kurması bir türcülük örneğidir. İnsanlar ve insan dışı hayvanlar arasındaki bariz farklılıklara rağmen, acı
çekme yetisi açısından onlarla aramızda bir fark olmadığı ortadadır. Onlarında yaşama
hakları ve tıpkı insanlar gibi yaşamak için çıkarları bulunmaktadır. İnsanlarla aynı türe
mensup olmadıkları gerekçesiyle hayvanların çıkarlarını önemsiz görmek ve göz ardı
etme davranışında bulunmak da türcülüktür. Bu bağlamda türcülük, ırkçılık anlamını taşır. Irkçılar da, kendi ırklarına mensup kişilerin, diğer tüm özelliklerinden ve niteliklerinden bağımsız olarak, sırf bu özelliklerinden dolayı daha üstün bir ahlaksal statüye sahip
olduklarını düşünürler. Benzer şekilde hayvan hakları savunucularına göre bir insan bebeğine sağlanan yasal korumanın, örneğin bir kediye sağlanmaması da türcülüktür. Zira
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insan bebeği, kediden daha zeki değildir, sadece sahip olduğu potansiyel sebebiyle korunduğu iddiası; kürtajın, yasal olduğu bir ortamda geçerliliğe sahip değildir (Wikiwand,
2021).
Birey olmuş bir canlının toplum tarafından korunmasının tek sebebi, o canlının ait olduğu
tür ise o toplum türcü bir toplumdur. Türcülük kavramı, genelde hayvan hakları savunucuları tarafından, insan merkezli modern toplumu eleştirmek amacıyla kullanılır. Kavram,
ilk olarak, 1970 yılında Richard D. Ryder tarafından ırkçılık kavramına benzetilerek kullanılmıştır. Peter Singer, "Hayvan Özgürleşmesi" isimli kitabında, bu konuya şöyle bir
felsefi yaklaşım getirmiştir: Hayvan deneyleri; ancak amaçlanan faydalar, sebep olunan
zararları aşıyorsa meşru görülebilir. Bu konunun mantığını izlersek, bir insan bebeği ve
bir maymun Singer’ın testini geçen bir deneyde kullanılabilir. Eğer bebek kullanılmıyorsa, o zaman maymun da kullanılamaz. Eğer sadece maymun kullanılıyorsa bu, insan
türüne atfedilen bir ayrımcılık ve türcülüktür. Felsefi ve siyasal bağlamına gelince; türcülük, hayvan hakları teorisyenlerine göre ırkçılık, cinsiyetçilik gibi bir ayrımcılık türüdür.
Diğer türlere karşı baskı kurmak, türlerinden dolayı işkenceyi serbest bırakmak, etik sorumsuzluklar gibi suç olan davranışlara karşı, insanların anti-türcü bir yaklaşım geliştirilmesi zorunludur. İnsan kültürlerinde, insan ve diğer türler arasındaki çelişkili ilişkinin
açığa çıkartılarak, sergilenmesi ve türler arasındaki bu ayrımcılığa karşı çıkılması gerekmektedir.
Edebi Metinlerde İnsan Merkezcilik ve Yeni Bakış Açıları
Modernizm sonrası toplumlarda gelişen bilim ve teknoloji, sanatı da beraberinde etkilemiştir. 20. Yüzyılda doğan kapitalizmle birlikte insan ile doğa arasındaki ahenk bozulmuştur. Hayvanlar, insanlık tarihi boyunca sahip olduğu yüce, tanrısal bağlamlarından
koparılarak, modern insanın artan ihtiyaçlarını gidermek için, büyük bir hammadde zincirine dönüşmüştür (Aslantaş, 2019 ).
Doğaya hükmetme arzusunda ısrarcı olan insanlık, kendi sonunu hazırladığı bir kaosa
doğru ilerlemektedir. İnsanmerkezci düşünme biçimi, sanat tarihinde de etkisini göstermektedir. İnsanın hayvanla olan ilişkisinde kurduğu pragmatist eylem, ilişki de olduğu
her türlü canlı ve nesneyi metaya dönüşmüştür. Modernizmin genişlemesiyle yeni üretim
modelleri ve yeni düşünceler, yeni kuramları da beraberinde getirmiştir.
Faydacı felsefeci Jeremy Bentham, “herkes bir sayılır, kimse birden fazla değildir” derken, toplam mutluluk hesabında Yokshire Dükü ile sıradan işçiyi aynı değerde kabul
ederken; acı çekme kapasitesine sahip oldukları için hayvanlarında mutluluk hesabına
dahil edilmesi gerektiğini söyler. Faydacı felsefeci Jeremy Bentham, hayvan haklarının
temelini attıysa günümüzde bu bayrağı, türcülük karşıtlığı ile tanınan Peter Singer taşımaktadır.
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Hayvan çalışmalarının başladığı 1970’lerden bu yana, hayvan, insan ayrımı ve ilişkisine
dair birçok kitap yazılmıştır. Bunlar arasında Peter Singer’ın, 1975’te yazdığı, Hayvan
Özgürleşmesi isimli eser bir mihenk taşı olmuştur. Bu yüzden Singer, hayvan hakları konusunda öncülerden biri olarak kabul edilmektedir. Vejetaryenliği savunuyor, itlafa ve
hayvanların deneylerde kullanılmalarına karşı çıkıyordu (Bingöl Yüce, 2016)
Hayvan sorununun estetik açıdan incelenmesi ise; genellikle John Berger’in 1977 tarihli
“Why Look at Animals?” (Hayvanlara Niçin Bakarız), adlı denemesiyle başlamaktadır. Berger’a göre hayvanlar, kendi deneyimlerimizi göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Hayvanların yalnızca insan bakışının pasif nesneleri olarak tasvir edilmeleri, onların marjinalleştirilmesini güçlendirmiştir (Berger, 1977).
John Berger 1977’de kaleme aldığı deneme yazısı, pek çok soruyu ve kavramı gündeme
getirmiştir. Çalışması, hayvanlarla ilgili literatürün oluşması için; ekoeleştiri ismi verilen
yeni bir akım yaratırken, posthümanist bakış açısının ilk adımlarını da oluşturdu. İnsanmerkezci (antropomorfizm) bakışın yerini hayatmerkezli (biyomerkezli) bir bakış açısını
savunan bu görüş, her şeyi bir temsil sorunu olarak tanımlarken, edebi söylemin insan
kimliğini dile getirmek için hayvanı bir kuklaya dönüştürmesini eleştirir. Berger, hayvanların kültürel anlamlarına ilişkin tarihi bir yön değişimine paralel olarak, onlarla fiziksel
ilişkilerimizde 18. yüzyıldan itibaren bir değişim yaşandığını, hayvanların gıda maddesi
olarak metaya indirgenmesinin de hayvan masumiyetine ilişkin nostaljik bir bakış açısını
doğurduğunu yazmaktadır. Hayvanların bir türü de pet olarak, bizim ihmal edilmiş duygusal, özgeci yanlarımızı onaylama işlevi görmektedir.
18. ve 19. yüzyıllardaki ilk dalgasında doğa yazımı üzerinde yoğunlaşan, ikinci dalgasında ise insan ile insandışı doğa ve varlıklar arasındaki ayrımın ortadan kaldırılmasına
yönelen ekoeleştiri, çağdaş araştırmacılardan Greg Garrard’a göre, “İnsanla insandışı
arasındaki ilişkinin kültürel tarih boyunca irdelenmesi ve bizzat insan kavramının eleştirel bir incelemesidir…’. Ekoeleştiri, yalnızca edebiyatta doğayı analiz eden bir araç değildir; biyo-merkezci dünya görüşüne kayan bir hareketi anlatırken, insan idrakının fiziksel çevre ve insan olmayan yaşam formlarını içeren küresel toplulukları da kapsayacak
şekilde genişletilmesini temsil eder.” (Tekin, 2018, 250).
İnsanların yaşamını sürdürdüğü siyasal ortamın dışında yaşayan hayvan, yasaya tabii olmayan doğanın bir parçasıdır. Toplumsal ahlâkı geliştirmek, eğitmek kimi zaman da yermek için yazılan eserlerde, fabllarda insan yerine hayvan söz söylemektedir. Aslında dilden yoksun canlılar, bizlere nasıl masal anlatabilirler?
Siyasal yaşamda egemen olan insan, benzerlik ilişkisinden yararlanarak adın anlamını
değiştirmiş, kavramları dönüştürmüştür. Ontolojik ayrılıkların, ortak bir dil bütünlüğü
içinde iletişime geçebilmesi için, hayvan insanlaştırılır veya insan hayvanlaştırılır. Bu ge-
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çit sayesinde doğa; hayvan ile insan arasındaki sınırları ve birlikteliği anlamlandırılır. İnsanın kendi kökenini kavrayabilmesinde aracı olan hayvanlar, insanla olan benzerlikleri
ve farklılıkları açısından merak uyandırmışlardır (Aslantaş, 2019, ii ).
Hayvanlar, insanla arasında çizilmiş sınırın dışında yaşar, çoğu zaman dışlanmalara ayrımcılığa maruz kalırlar, alıkonulurlar, kapatılırlar; bu da onları göçebe olmaya iter. Bu
göçebelik durumu her şeyi hareketli hale getirmektedir. Sosyolojik, politik, sanatsal veya
kültürel imgeler, düşünceler, yöntemler, pratikler yerlerinden edilir ve dünyayı dolaşarak
hareket ederler.
Hayvanların sanat eserlerinde oldukları gibi ya da çeşitli seviyelerde insan özellikleri atfedilmiş halleriyle, insan merkezci; antromorfist bir tavırla kendilerine yer bulup, eserin
parçaları haline gelmeleri, çok eski zamanlara dayanmaktadır. Hayvanlar, edebiyat alanında da yaratıcılarının, üretim seçeneklerini ve takım çantalarını genişletip, zihinden
zihne kurulacak kanalların inşasına yardımcı olmuşlardır. Zaman zaman onları insanlaştırmamız gibi; onlar da insanları hayvanlaştırıp, edebiyat dünyası canavarlarının ortaya
çıkmasına ilham oldular. Masallarda tilkilerin kurnazlığı, kargaların ahmaklığı, kurtların
hainliği anlatılır. Bunların hiç biri hayvan değildir. Evet, anlatılan karakter tilkidir, kargadır. Ancak anlatılan hikâye insana dair özelliklerdir. Tilkiler kurnaz değildir, ama masalda
tilki üzerinden insanın bir özelliği hikâye edilmektedir. Tilki, insanı anlatmak için kullanılan bir kukladır. Edebi metinlerde hayvanlar, insana ait bir özelliğin teşhir edilmesi için
kullanılmaktadır (Yazgıç, 2021).
İnsan hayvan karşıtlığındaki bakış açılarından biri olan insanmerkezcilik, kendi konumunu öncelerken, diğer varlıkların tamamını denetim altına almaktadır. Bu karşıtlığı bozmak için yapılması gereken ilk iş, aralarındaki hiyerarşiyi yıkmaktır. Ancak, hayvan çalışmaları hala fazlasıyla insana ait kavramlara ve sanatsal ürünlere odaklanmış durumdadır ve insan-merkezciliğin tahakkümü altındadır (Aslantaş, 2019,30 ). Aslında tüm canlılar, insan varlığını sürdürmek için orada bulunurken, insanmerkezcilikte insani amaçlara
giden araç kimliği taşırlar.
Hayvan haklarının gelişimi ve insan dışı varlıkların da, birer birey oldukları gerçeği, dünyaya bakışımızı değiştirmiştir. Türcülük kavramıyla birlikte insan merkezli etik değerler
ve felsefeler yerini hayat merkezli etik değerler ve yeni bakış açılarına bırakmaya başlamıştır.
Modernist bakış açılarının ve insan merkezciliğin, hayvan temsilindeki istismarcı bakışına karşılık; hayvanlara birey kimliği kazandıran, yeni bakış açıları olan biyomerkezci
ve ekomerkezci bakış açıları ortaya çıkmıştır.
Antroposentrizm, insanları evren ve dünyadaki en önemli şey olarak görürken, biyosentrizm; tüm canlıların doğal ve eşit bir değere sahip olduğunu kabul eder. Ekocentrizm ise;
öncelikli olarak, hem canlı ve hem de cansız bileşenlere sahip ekosistem değerini dikkate
alır (İndibi, 2019). Biyomerkezciliğe benzer şekilde, eko-merkezcilik akımı da, insanların
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üstünlüğüne ve diğer şeylerden daha fazla içsel değere sahip olduğunu kabul eden insanmerkezciliğe karşı çıkar.
EDEBİ METİNLERDE HAYVAN İSTİSMARI
Hayvanların İnsan Göstergesi Olarak Kullanılması
İnsan merkezcilik, insanın dünyanın merkezi ya da en önemli varlığı olduğunu savunan
felsefi bir bakış açısıdır. İnsanları doğadan ayrı ve üstün; hayvanlar, bitkiler, mineral kaynakları gibi canlıları ise kendi yararı için haklı olarak istismar edilebilecek kaynaklar olarak görür. Bu bakış açısı özellikle insan türünü öne çıkaran kabulüyle ayrımcı ve türcü
bir bakış acısı ortaya koyar.
İnsan merkezcilik, insanın dünyanın merkezi ya da en önemli varlığı olduğunu savunan
felsefi bir bakış açısıdır. İnsanları doğadan ayrı ve üstün; hayvanlar, bitkiler, mineral kaynakları gibi canlıları ise kendi yararı için haklı olarak istismar edilebilecek kaynaklar olarak görür. Bu bakış açısı, özellikle insan türünü öne çıkaran kabulüyle, türcülük ve canlılar arasında ayrımcılık yaratmaktadır. Türcülük, canlılara sadece ait oldukları türden
ötürü farklı değer addedilmesiyle insan türünün üstünlüğü varsayımına dayanarak, belli
hayvan türlerinin sömürülmesi ya da ayrımcılığa uğratılması şeklinde tanımlamaktadır.
Türcülük, insan şovenizmi dışında bazı hayvanların, tümüyle karşılaştırılabilir özelliklere
sahip diğerlerine göre üstün tutulması olarak da kendini gösterebilmektedir. Örneğin; köpeğin, domuza göre daha üstün tutulması gibi.
İnsanmerkezcilik, insan öznelliğine ve tarihe dair hâkim olan, üstün edilen ilişkiler geliştirmek suretiyle tüm varoluşu ayrımcılıkla çürüten kavramsal bir güçtür. Özne, beden,
arzu, arzu makineleri, kadın oluş, hayvan oluş, azınlık oluş, organsız beden, yersizleştirme ve yurtsuzlaşma gibi kavramları açık bir sistemde, tartışmaya sunmaktadırlar. Öte
yandan hayvanların, insan yasalarından ve kültüründen habersiz yaşıyor oluşları, yersizleştirme ve yurtsuzlaştırma olarak, insanla hayvanın ilişkisine; hayvanların tarafından
bakmaya yönelik farklı bir bakış açısı ve bir kaçış yaratabilir(Aslantaş, 2019, 29 ).
Edebiyatımızda Estetik İstismar
Edebiyattaki hayvan temsilindeki insanbiçimcilik ve sembolik anlam, sorunlu bir biçimde
hayvan temsiline karışmakta ve sadece kurgusal dünyanın öğelerini canlandırmak için var
olmaktadırlar. Hayvanların edebi metinlerde insan deneyimlerimizi göstermek amacıyla
kullanılması; insan merkezli algı ve kabullerle edebi metinlerde hayvan karakterlerin, yalnızca insan bakışının pasif nesneleri olarak tasvir edilmeleri; hayvan yaşamının yanlış, önyargılı ya da kötü temsili, hayvan istismarı tartışmalarını beraberinde getirmiştir.
Hayvanı merkeze koyan bu eleştirel çalışmalarda, hayvanların edebi yapıtlarda insanlık
durumlarına ya da insan duygularına ilişkin sembol, metafor, alegori ya da metonimi olarak kullanımı, “estetik istismar” olarak tanımlanmaktadır (Tekin, 2018, 244). Doğanın ve
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hayvanların insan tarafından istismarı, edebiyat ve sanat alanına da açık bir şekilde yansımakta; edebi metinlerde de hayvan istismarı açık bir şekilde görülmektedir.
Sokakta gördüğü bir atın dövülmesine tanık olmuş ve hayvanı savunmak için sahibine
hiddetle çıkışan Friedrich Nietzsche, atın uğradığı şiddet karşısında ağlamaya başlamıştır.
Bu yüzden Friedrich Nietzsche’nin hayvan sömürüsüne şahit olduğu için aklını yitirdiği
söylemi vardır.
Edebi metinlerde hayvanı insandan daha aşağıda bir canlı olarak aktarmak veya tavşanların sevimli, ayıların korkunç olması gibi hayvanlar arasında ayrım yapmak doğaya yapılmış bir hakaret ve hayvan istismarıdır. Hayvanlara karşı olan bu türcü tutum, aslında
tam anlamıyla estetik bir istismar niteliği taşımaktadır (Bingöl Yüce, 2016).
George Orwell’in ünlü eseri, politik alegorinin sayılı örneklerinden Hayvan Çiftliği, Stalin döneminde yükselen siyasi yozlaşmayı ve Rus devriminin başarısızlıklarını anlatırken;
eserde Sovyet dönemini domuzlar ve ülkeleri insanlar temsil etmektedir.
Gerçek hayatta olduğu gibi edebiyat tarihindeki hayvan sömürüsü örnekleri de çok fazla
ve çarpıcıdır. Edebiyatın ünlü böceklerinden biri de Kafka’nın karakteri Gregor Samsa
ve onun kendini bir sabah böcek olarak bulmasıyla ortaya çıkmıştır. Kafka’nın karakteri
Gregor Samsa’nın, kendini bir sabah böcek olarak bulmasının tekinsizliği ve dönüşümün
insana yabancılaşmasında hayvan temsilinin bakışı nasıl tartışılmalıdır?
Öte yandan hayvan çalışmalarıyla ilgili, edebi metinlerdeki istismarın önlenmesi için,
belki de sadece tek bir soru sorulması gerekiyordur. Hayvan hakları mücadelesinde hayvanlara yönelik öznel ya da nesnel şiddeti ve istismarı engelleyebilmek için, hayvanları
nesne olmaktan çıkarıp, birer birey haline getirmek gerekmiyor mu?
SONUÇ
Türcülük, canlılara sadece ait oldukları türden ötürü farklı değer addedilmesiyle insan
türünün üstünlüğü varsayımına dayanarak, belli hayvan türlerinin sömürülmesi ya da ayrımcılığa uğratılması şeklinde tanımlanmaktadır.
İnsan merkezcilik, insanın dünyanın merkezi ya da en önemli varlığı olduğunu savunan
felsefi bir bakış açısıdır. İnsanları doğadan ayrı ve üstün; hayvanlar, bitkiler, mineral kaynakları gibi canlıları ise kendi yararı için haklı olarak istismar edilebilecek kaynaklar olarak görür. Bu bakış açısı özellikle insan türünü öne çıkaran kabulüyle türcülük ve canlılar
arasında ayrımcılık yaratmaktadır.
Hayvanı merkeze koyan eleştirel edebiyat çalışmalarında, insan merkezci bakış açısıyla;
hayvanların, insanlık durumlarına ve insan duygularına ilişkin sembol, metafor, alegori
ya da metonimi olarak kullanımı, estetik istismar olarak tanımlanmaktadır. Doğanın ve
hayvanların insan tarafından istismarı, edebiyat ve sanata açık bir şekilde yansımakta;
edebi metinlerde de açık bir şekilde ortaya konmaktadır.
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İnsan varlığını da tehdit eden hayvanların estetik istismarından çıkışta, insanmerkezci
kör bakıştan kurtularak, tüm canlıların eşit olduğunu kabul eden, yaşamı merkez alan biyomerkezci estetik bakış açıları kullanılabilir ve böylece edebi eserler, estetik istismardan
kurtarıl Türcülük, canlılara sadece ait oldukları türden ötürü farklı değer addedilmesiyle
insan türünün üstünlüğü varsayımına dayanarak, belli hayvan türlerinin sömürülmesi ya
da ayrımcılığa uğratılması şeklinde tanımlanmaktadır. abilir.
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Özet
Göç, bir olgu olarak insan yaşamında, önemli değişikliklere yol açan bir eylemdir. Ekonomik sorunlar, eğitim ihtiyacı, savaş, terör gibi etkenler göçün nedenleri arasındadır.
Göç ile kültürel değişim ve etkileşimler insanları duygusal ve psikolojik anlamda, etkilemektedir. Türkiye’nin modernleşmesinde köyden kente göç oldukça yoğun olarak yaşanmıştır. Yaşadığı kasabadan, köyden sanayileşmiş şehirlere taşınan, göç eden insanlar,
yaşamlarını zorluklarla idame ettirmişlerdir. Hayatta kalabilmek, uyum sağlayabilmek
adına insanların verdikleri mücadeleler son derece büyük dramlar oluşturmuştur. Geleneksel, Türk Minyatür Sanatında, göç temalı resimler yapılmıştır. Türk Resim sanatında
batılı anlamda resim anlayışına bağlı olarak yapılan resimlerde, sanatçılar göç olgusunu
konu edinmiştir. Bu ressamlardan Nuri İyem’in eserlerinde belirgin olarak, göç konu edinilmiştir. Sanatçı, insanların yaşadığı göç sorunlarını, kompozisyonlarının içinde yer
alan, insan figürlerine ve mekâna hassas biçimde kendi üslubuyla yansıtmıştır. Nuri
İyem’in göç kavramını, eserlerine yansıtma biçimini ortaya koymak, göç kavramını temsil eden resimler bakımından önem içermektedir. Bu çalışmada, Nuri İyem eserlerinde
göç olgusunun analizi yapılmıştır. Çalışmada literatür tarama modeli kullanılarak, göç
temalarının sanatçı Nuri İyem eserlerinde estetik ve biçim bakımından irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Göç, Resim Sanatı, Nuri İyem, Üslup

GİRİŞ
Göç olgusunun, birçok tanımlaması yapılmıştır. Bu bağlamda göç, bir yerde başka bir
yere gidiş, yerleşme şeklinde tanımlayabiliriz (www.tdk.gov.tr). Göç bir olgu olarak insan yaşamında önemli değişikliklere yol açan bir eylemdir. Ekonomik sorunlar, eğitim
ihtiyacı, savaş, terör gibi etkenler göçün nedenleri arasındadır. Göç ile kültürel değişim
ve etkileşimler insanları duygusal ve psikolojik anlamda, etkilemektedir. Göç olgusu tarihin her döneminde karşımıza çıkmıştır. Sosyolojik, çevresel, ekonomik kültürel bağlamda birçok neden ile göç bir zorunluluk haline gelebilir.
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Topluluk ya da bireysel yapılan göçler, toplumsal ve bireysel, değişimlerin gerçekleşmesine neden olmaktadır. Ekonomik, politik ve kültürel yapıları ile bu yapılar içindeki ilişkiler sisteminde yaşanan değişimlerin sonucunda ortaya çıkan önemli dönüşümlere yol
açan mekânsal bir yer değiştirme hareketleridir (Göktürk ve Kaygalak, 1999: 113).
Göç teması, sanatsal çalışmalarda, sanatın hassas ruhunu derinden etkileyen bir tema olarak çok geniş bir yer almayı başarmıştır. Dünya genelinde, göç olgusuyla ilgili yapılmış
bir çok yapıt görebiliyoruz (Üner, 2018, s.345).
Sanatçılar toplumsal değişimlere, sorunlara duyarlı kişilerdir. Güzel sanatlarda, resim,
sinema, fotoğraf sanatında, edebiyatta göç kavramını ifade eden ya da göndermelerde
bulunan yapıtlar üretilmiştir. Resim sanatında da göç kavramı, sanatçı duyarlılığı ile
önemli bir tema olarak işlenmiştir. Dünya resim sanatında, göç temalı resimsel konular
büyük bir çeşitliliğe sahiptir.
Nuri İyem, göç olgusuyla birçok çalışma yapmış ve çalışmalarında göçe dair görüntüleri
yaratıcı bir biçimde aktarmıştır.
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Resim 1: Nuri İyem, Göç, 1975, 56x36, Duralit üzerine yağlıboya
http://www.nuriiyem.com/eser/s1137-007/
Göç içinde birçok duyguyu barındırır. Çoğu zaman hüznü geride kalan yaşama özlemi
bazen de umudu içerir. Geçmişte göçler cazip anlatılmış kentler süslü cümlelerle sunulmuştur. Dünya genelinde, göçle ilgili yapılan çalışmalar tanıklık etmiştir tarihe ve bu çalışmalar tarihi belge olarak görülmüştür. Sanatçılar göç olgusuyla ilgili, toplumsal olaylara karşı sanatçı tavrıyla yaklaşmış kimi sanatçı bizzat yaşamından kesitler sunmuştur.
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Nuri İyem sanatçı tavrı ve duyarlılığıyla kırsaldan kentlere göç edenleri kimi zaman yollarda kimi zaman barınma surecinde resmetmiştir. Sanatsal yaşam çizgisi içinde birçok
üslup çeşitlemesinde üretimler yapan Nuri İyem, özellikle 1960 sonrası Anadolu insanını,
bu insanların yaşayış şekillerini inceleyen şahsına has figür anlatısı geliştirme amacı
içinde olmuştur (Erdemci, Germaner ve Koçak, 2008, s. 78). Göç edenlerin hüzünlerini,
yorgunluklarını, süreçte yaşadıkları zorlukları, Nuri İyem’in çalışmalarındaki sade anlatım ve arka fondaki vurgularla görebiliyoruz.
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Resim 2: Nuri İyem, Göç, Duralit üzerine yağlı boya, 45x30cm. 1976.
http://www.nuriiyem.com/eser/s1137-014/
Kıymet Giray, sanatçının resimleri için yaptığı yorumda göç esnasında yaşanılan zorlu
sürecin tüm doğallığıyla çalışmalarına yansımasına değinmiştir. Kadınların çocuklarını
sırtlarında taşıması, erkeklerin düşünceli bir şekilde yol almaları (Giray, 2001:). Umuda
yolculuğu tüm doğallığıyla gördüğümüz çalışmada, renkler soft kullanılmış ve resimde
figürler hareket halinde resmedilirken, resmin öğeleri tuval yüzeyinde bir o kadar dingin
kullanılmıştır.
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Resim 3: Nuri İyem, “Göç”, 200x100 cm Tuval Üzerine Yağlı Boya, 1970.
http://www.nuriiyem.com/eser/s1137-011/
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Resim 4: Nuri İyem, Gecekondular Önünde, 58x38,5 cm, Duralit üzerine yağlı boya,
Detay, 1970 http://www.nuriiyem.com/eser/s1137-028/
Gecekondular Önünde eseri, 1970 yılında yapılmış, 58 x 38,5 cm boyutunda, duralit üzerine yağlıboya tekniğiyle çalışılmıştır.
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Nuri İyem bu eserinde, figürleri, yöresel kıyafetleriyle betimlemiştir. Eserde kullanılan
renkler, zıtlıklar oluşturmaktadır. Arka planda kullanılan gölgeler ile yüksek binalardan,
gecekondular üzerine, tematik bir gölge düşürülmüştür. Gecekondular gölgeler ile betimlenirken, gökyüzü ışıklı bir yapıya sahiptir. Bu karşıtlık, biçimsel bir tezatlık oluşturmaktadır.
Figürlerde sembolik ve soyutlamacı üslup, portrelere aktarmıştır. İyem'in resminde derinliği aktarmak için insan topluluklarını, arka arkaya yerleştirerek bir düzen oluşturduğu
görünmektedir.
Çalışmada figürler ve kentin arasındaki gecekondular, göç eden insanların kaldığı yerleri
temsil etmektedir. Nuri İyem’in “Gecekondular Önünde” adlı çalışmasında figürlerin yüzündeki şaşkınlık, kaygı ve belirsizliği hissedebiliyoruz. Arka fondaki kent görüntüsündeki karmaşa ve göç edenlerin yüzünün izleyicilere dönük olmasından duygusal bir etkide
bulunmakta, portrelerdeki dramı. Resimde, gecekondular önünde figürleri en önde resmetmiş ve göç temasını resim yüzeyinde güçlendiren unsurlardan olmuştur.
Nuri İyem’in “Gecekondular Önünde” eseri, izleyicinin göç olgusunun tanımını kelimelere ihtiyaç duymadan yapabileceği bir aktarıma sahiptir. Eserdeki ışık devinim halindedir. İnsan figürlerine ait, kıyafetleri, kendine özgü tavrı, kompozisyon kurgusu ve göç
olgusunu ele alan özgünlüğü ile Türk resim sanatında önemli bir yere sahiptir.
SONUÇ
Her toplum çeşitli nedenlerle göç etmiştir. İnsanlığın ortak yazgısı olan bir yerden başka
bir yere göçün, gerçekliğine dair trajedi, dramlar ve umuda dair yapıtların, resim sanatında da evrenselliği bulunmaktadır. Sanatçılar göç hikayelerini anlatırken bir çok biçimde üretimler yapmıştır.
Nuri İyem, göç teması etrafında, birçok eserler üreterek, bir yerden başka bir yere hüznün,
dramın yanında umuda yolculuğu da betimlemelerindeki yoğun renk ve biçim dili ile hissettirmiştir. Nuri İyem’in çalışmalarını gözlemlediğimizde göç edenlerin duygusallıklarını, yaşanmış acıları, zorlukları hissedebiliriz.
Eserlerinde duygu değişimlerini olduğu gibi anlatmış olması, kullandığı renkler ve figür
hareketleri ile göç sürecini tüm doğallığıyla anlatmış olması bakımından Türk Resim Sanatında önemli bir yer tutar.
Nuri İyem’in tematik anlatımı toplumsal gerçekçi bir aktarımı benimsemiştir. Bunun yanında figürlerinde soyutlaştırma, dışavurum ile figürlere ait duygu ve durumları aktarma
tavrı belirgindir. Ürettiği eserler kapsamında panoramik bir anlatım bulunmaktadır. Figürler toplu halde betimlenirken bir yöne doğru eylemlilik halinde aktarılmışlardır.
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Nuri İyem’in göç olgusunu eserlerine yansıtırken, duygu devinimleri göç sonucu ortaya
çıkan manzaraları ve yalınlığıyla göç kavramını temsil eden çalışmalar açısından önemli
ve tarihi belge niteliği olduğu sonucuna varılmıştır.
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ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM PLATFORMU UDEMY ÜZERİNDE VERİLEN
TÜRKÇE FLÜT KURSLARININ İÇERİK YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş.Gör. Cantürk BAYRAKÇI ORCID ID: 0000-0001-8149-285X
Arş.Gör.Cantürk BAYRAKÇI, Doç.Dr. Ali AYHAN
Özet
Bu çalışmada çevrim içi eğitim platformlarından birisi olan Udemy üzerinde Türkçe flüt
kurslarının, içerik yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmanın problem durumu Udemy üzerinde verilen Türkçe flüt kurslarının içerikleri nasıldır olarak belirlenmiştir. Çalışma nitel türde olup yöntem olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini internet sitelerinde yer alan flüt kursları, örneklemini ise
Udemy’de yer alan Türkçe flüt kursları oluşturmaktadır. Veriler uzaktan eğitim veren
Udemy üzerinde tespit edilen Türkçe flüt eğitimi kurslarına ait bilgilerin detaylı olarak
incelenmesi yoluyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen kurs içeriklerinin benzer, farklı ve güçlü yönleri karşılaştırmalar yaparak
yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda incelenen çevrim içi kurs içeriklerinin ses ve video
kalitesi açısından orta seviyede olduğu ve bir kurs hariç ses ve video kayıtlarının stüdyo
ortamında yapılmadığı, flüt eğitimine yönelik yeteri kadar teknik bilgilerin verilmediği
ve kurs içeriklerinin birçok yönüyle farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Çalışmada bu
platformlarda verilen eğitimlerin görüntü ve ses kayıtlarının profesyonel bir ekipman ile
stüdyo ortamında yapılması gerektiği yönünde önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Eğitim, Flüt, Çevrim içi Müzik Eğitimi

THE EVALUATION OF THE TURKISH FLUTE COURSES ON THE ONLINE
EDUCATION PLATFORM UDEMY IN TERMS OF CONTENT
Abstract
This study aims to examine the Turkish flute courses on Udemy, an online education
platform, in terms of content. In this context, the problem status of the study was determined as "what is the content of the Turkish flute courses taught on Udemy". In this
qualitative study, the descriptive survey model was used as a method. The research population consists of flute courses on the websites, and the sample consists of Turkish flute
courses on Udemy. The data were obtained through a detailed examination of the information belonging to Turkish flute training courses found on Udemy, which provides distance education. In data analysis, the content analysis method was used. Strengths, similar
and different aspects of the examined course contents were interpreted by making comparisons. As a result of the research, it was determined that the contents of the online
courses examined are at a medium level in terms of audio and video quality, the audio

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

138

and video recordings are not made in the studio environment except one course, not sufficient technical information is provided on the flute education, and the course contents
differ in many aspects. In the study, suggestions were made that the video and sound
recordings of the educations given on these platforms should be produced in a studio
environment with professional equipment.
Keywords: Music, Education, Flute, Online Music Education

GİRİŞ
Dijital çağın gereksinimlerinden biri olan uzaktan eğitim 2019 yılında başlayan Covid19 pandemisiyle birlikte bir zorunluluk haline gelmiştir. Uzaktan eğitim en genel ve basit
tanımı ile öğrenci ve öğretmenlerin fiziksel olarak aynı yerde olmadığı resmi eğitim sürecidir (National Center for Educaation Statistics [NCES], 2008, s. 1). UNESCO, 2020
verilerine göre dünya çapında yaklaşık 63 milyon öğretmen ve 1,5 milyar öğrenci yaşanan
pandemi durumundan olumsuz yönde etkilenmiştir. Pandemi döneminde yaşanan virüs
kaynaklı ölümlerin olması ve virüs bulaşan kişi sayısının hızla artması sebebiyle zorunlu
hale dönüşen uzaktan eğitimin tarihi, dünyada ve ülkemizde günümüzden çok öncesine
dayanmaktadır.
Dünyada uzaktan eğitimin ilk olarak İsveç’te 1728 yılında Boston Gazetesi’nde mektupla
ders verileceği ilanları ile ortaya çıktığı düşünülmektedir (Özbay, 2015, s. 378). Amerika,
İsveç, Almanya, Fransa, Rusya gibi ülkelerde 1800’lü yıllarda mektupla uzaktan eğitim
faaliyetlerinin yürütüldüğü bilinmektedir (Kırık, 2014, s. 80). 1980’li yıllardan itibaren
televizyonlar aracılığı ile yürütülen uzaktan eğitim faaliyetleri, 1990’lı yıllardan itibaren
internet aracılığı ile sürdürülmüştür (Saygı, 2011, s. 111).
Türkiye’de ilk olarak uzaktan eğitim terimine 1924 yılında John Dewey’in ‘öğretmen
eğitim raporunda’ rastlanılmıştır (Başaran vd., 2020, s. 370). Türkiye’de uzaktan eğitim;
Kavramsal, Mektupla, Radyo-Televizyon ve İnternet Tabanlı olmak üzere dört dönemde
ele alınmaktadır (Bozkurt, 2017, s. 87-88). 1950’li yıllarda mektupla eğitime banka çalışanlarının öğretimi amaçlanarak başlanmış ve 1960 lı yıllarda MEB mektupla öğretime
geçmiştir. 1975 yılında YAYKUR faaliyetlerine başlanmış (Gökçe, 2008, s. 3) ve 1982
yılından itibaren Anadolu Üniversitesi uzaktan eğitim faaliyetlerine başlamıştır (Karatepe
vd., 2020, s. 1263). Günümüzde Anadolu Üniversitesi, İstanbul Ünv. ve bazı üniversitelerde UZEM’ ler aracılığı ile uzaktan eğitim yapılmaktadır (Keskin ve Kaya, 2020, s. 60).
1992 senesinde açık öğretim lisesi için ve 1998 yılında ise ilköğretim ikinci kademesi için
açık öğretim okulları faaliyetlerine başlamışlardır. MEB tarafından öğretmenlere yönelik
hayat boyu öğrenme ortamı sağlamak için EBA alt yapısı ile UZEM birimi kurulmuştur
(Özbay, 2015, s. 387). Günümüzde devam etmekte olan eğitim-öğretim faaliyetleri pandemi şartlarından dolayı MEB tarafından internet tabanlı EBA ve ZOOM programları ile
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sürdürülmekte, üniversitelerde ise üniversitelerin kendi belirledikleri internet tabanlı dijital platformlar üzerinden sürdürülmektedir.
Dijital cihazların yaygınlaşması, teknolojinin ilerlemesi ve bu durumun bir zorunluluk
haline gelmesi ile birlikte uzaktan eğitim hem mesleki hem de hobi amaçlı olmak üzere
gelişmiş ve branşlara ayrılmıştır. Bu branşlardan birisi olan müzikte hem mesleki hem de
hobi amaçlı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Müzik kursları gelişen ve yaygınlaşan teknolojiyle uzaktan eğitim platformunda kendilerine yer bulmuşlardır. İnternet siteleri üzerinden birçok dijital platformda müzik ve çalgı kursları yürütülmektedir. İletişim için kullanılan ve geliştirilen birçok çevrim içi platformun, birbirleriyle daha sağlıklı etkileşim
kurmaya çalışan öğrenci ve öğretmenler için üretilen uygulamalara dönüştüğü bir süreç
yaşanmaktadır (Çağla, 2021, s. 3). Bu süreç içerisinde www.youtube.com, www.senkronmuzikkursu.com.tr, www.etilermuzikokulu.com, www.sonsuzoda.com, www.onlinemuzikkursu.com, www.masterclass.com, www.udemy gibi birçok internet sitesinde ücretli veya ücretsiz olarak çevrim içi müzik kursları verilmektedir. İnternet üzerinden verilen müzik kursları içeriklerine göre ses eğitimi, çalgı eğitimi veya temel müzik eğitimi
gibi alanlarda çeşitlilik göstermektedir. Müzik ve ses eğitiminde youtube.com sitesinde
yer alan ‘Müzikolaj’ kanalı örnek gösterilebileceği gibi, çalgı eğitiminde de Udemy internet sitesi örnek gösterilebilir. Udemy 2006 yılında Türkiye’de uzaktan eğitim için kurulan ilk web tabanlı platform olması sebebi ile bu çalışmaya konu olmuştur. Udemy
“Dünyanın her noktasında doğru bilgiyi arayan öğrenciyi, en iyi öğretmenlerle kaliteli bir
şekilde buluşturma” amacı ile Eren BALİ tarafından kurulmuştur. İlk yıllarında Türkiye’de beklenen ilgiyi görmemiş fakat 2010 yılında ABD’ de ciddi destek görmüştür.
Bu platformda temel bilimlerin dışında, eğitimin her alanında, programlama, tasarım, inşaat sektörü, hobi eğitimleri, sertifika eğitimleri gibi 150.000 (yüz elli bin) farklı ders
çeşidi bulunmaktadır. e-müzik alanında da bu platform dünya çapında popüler olarak kullanılan ve önde gelen web tabanlı eğitim platformlarından biri olarak faaliyetlerine devam
etmektedir. Hemen hemen bütün çalgı ve teorik eğitimlerin işlendiği bu platformda didgeridoo, ud, cembe, sitar, arp gibi az bilinen çalgı derslerinin bile verildiği görülmektedir
(Bali, 2018).
Bu çalışmada “Udemy eğitim platformunda verilen Türkçe flüt kurslarının içerikleri nasıldır?” sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmanın evrenini internet sitelerinde yer alan flüt
kursları, örneklemini ise Udemy’de yer alan Türkçe flüt kursları oluşturmaktadır. İnternet
sitesinde bulunan abone sayısı ve yorumlar gibi veriler değişiklik gösterebildiği için yapılan incelemede 22/11/2021 tarihinde sitede bulunan veriler esas alınmıştır.
Araştırma ile ilgili olarak yapılan alan taramasında uzaktan eğitim ve uzaktan müzik eğitimi alanında çalışmış; Gökçe (2008), Kırık (2014), Özbay (2015), Bozkurt (2017),
Başaran, Doğan, Karaoğlu, Şahin (2020), Karatepe, Küçükgencay, Peker (2020), Keskin,
Kaya (2020), Çağla (2021) ,Balaman, Tiryaki (2021), Gökbulut (2021), Arslan, Arı, H.
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Kanat (2021), Saygı (2021), A. Töral, Albuz (2021), Sarıkaya (2021) araştırmacılar ve
çalışmaları gözlemlenmiştir.
YÖNTEM
Araştırma nitel türde olup belgesel tarama modeli kullanılmıştır. Elde edilen bulgular içerik analiz yöntemi ile analiz edilmiş veriler karşılaştırılarak yorumlanmıştır.
“Var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya belgesel tarama denir. Tarananlar;
geçmişteki olguların anında iz bıraktığı resim, film, plak, ses ve resim kayıtları bantlar,
araç–gereç, bina heykel, vb. kalıntılarla; olgular hakkında, sonradan yazılmış ve çizilmiş
her türlü mektup, rapor, kitap, ansiklopedi, resmi ve özel yazı ve istatistikler, tutanak, anı
yaşam öyküsü ve benzerleridir” (Akbaş, 2005, s. 1).
İçerik analizi yazılı ve sözlü materyallerin sistemli bir analizidir. İnsanların söyledikleri
ve yazdıklarının açık talimatlara göre kodlanarak nicelleştirilmesi-sayısallaştırma süreci
olarak tanımlanabilir (Balcı, 2011, s. 229).
BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde udemy üzerinde Türkçe flüt kurslarının 22/11/2021 tarihinde
mevcut durumları incelenmiş ve kurs bilgileri analiz edilerek birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmanın yapıldığı internet sitesi ve flüt kursları ile ilgili görseller eklerde verilmişti.
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Tablo 1. Udemy Türkçe Flüt Kursları Genel Bilgiler
Kurs Bilgileri

A

B

C

D

Ücret

119,99 TL

27,99 TL

27,99 TL

27,99 TL

Seviye

Temel-Orta

İleri

Temel

Temel

Puan

29

14

5

0

Yıldız

4,8

4,5

4,3

0

Öğrenci Sayısı

145

142

43

0

Yorum

29

0

5

0

Tanıtım Videosu

4

2

2

3

Hazır Video İçeriği

2 saat 49 dk
40 ders

5 saat 22 dk
20 ders

İndirilebilecek
Kaynak

75

Yok

Erişim

Tam erişim

Tam erişim

Tam erişim

Tam erişim

Bitirme Sertifikası

Var

Var

Var

Var

2 saat 7 dk
12 ders
12

3saat 1dk
32 ders
2
142

A: Taha Sinan KALKAN Yan Flüt Eğitimi (Temel ve Orta Seviye)
B: Aslı SÖNMEZ ŞAHİN Yan Flüt Eğitimi İleri Seviye
C: Hasan ÇETİN Temel Yan Flüt Eğitimi
D: Boğaç KILIÇARSLAN Sıfırdan Yan Flüt Eğitimi (Temel Seviye)
İçeriğinde çevrim içi müzik kursları bulunan udemy internet sitesinde flüt kursları üzerine
yapılan aramalarda Türkçe “flüt” yazılarak yapılan aramada 6 flüt kursuna ulaşıldığı, bir
kursun yapılan anahtar kelime aramasıyla alakasız olduğu, bir kursun yabancı kaynaklı
masterclass eğitimi olduğu ve diğer 4 kursun ise tamamının “yan flüt” adıyla yer aldığı
görülmüştür. Aynı internet sitesinde “flute” anahtar kelimesiyle yapılan aramada 142 flüt
kursuna ulaşıldığı görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi flüt kursları genel olarak incelendiğinde; ses kalitelerinin orta denilebilecek düzeyde olduğu, yalnızca bir kursun video kayıtlarının profesyonel stüdyo ortamında olduğu diğer kursların video kayıtlarının çalışma odası ortamında
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yapılan kayıtlar olduğu görülmüştür. Ayrıca tanıtım videoları flüt çalım tekniklerine göre
incelendiğinde genel olarak temel düzeyde flüt çalgısının tanıtımının yapıldığı, duruş ve
tutuş pozisyonundan kısaca bahsedildiği fakat duruş ve tutuş pozisyonunun öneminden
yeteri kadar bahsedilmediği, hatalı beden pozisyonunun sebep olabileceği fiziki rahatsızlıklardan bahsedilmediği ve diyafram kullanımının öneminden, diyafram kullanım tekniklerinden yeteri kadar bahsedilmediği görülmüştür.
Udemy üzerinde Türkçe eğitim veren flüt kursları incelendiğinde kurs eğitmenlerinden
A, B ve C kursları eğitmenlerinin profesyonel müzisyenler olduğu, D kursunu yürüten
eğitmenin ise asıl mesleğinin malzeme bilimi ve nanoteknoloji mühendisliği olduğu,
özengen müzik eğitimi ile kendini yetiştirdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Udemy üzerinde uzaktan eğitim çevrim içi müzik kursları kapsamında Türkçe flüt eğitimi
verilen 4 kurs olduğu tespit edilmiştir. En yüksek kurs ücretinin 119,99 TL ile A kursunda
talep edildiği, B, C ve D kurslarının 27,99 TL olan aynı ücreti talep ettikleri görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları seviyelerine göre incelendiğinde,
A kursunun %25 oranla temel-orta seviye, B kursunun %25 oranla ileri seviye, C ve D
kurslarının %50 oranla temel seviye eğitim vermeyi amaçlayan kurslar olduğu görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan ve
kullanıcı oylamaları sonucu oluşan puanlarına göre incelendiğinde en yüksek puanın
%60.41 oranla 29 puan olarak A kursuna ait olduğu, en düşük puanın ise %10.41 oranla
5 puan olarak C kursuna ait olduğu, B kursuna ait puanın %29.16 oranla 14 olduğu, eğitime yeni başlayan D kursunun ise 0 puanın olduğu görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları kendi sayfalarında bulunan yıldız
ile puanlama sistemine göre incelendiğinde en çok yıldızın %35.29 oranla 4,8 yıldız olarak A kursuna ait olduğu, en az yıldızın ise %31.61 oranla 4,3 yıldız olarak C kursunda
bulunduğu, B kursunda %33.08 oranla 4,5 yıldız olduğu ve eğitime yeni başlayan D kursunun ise 0 yıldızının olduğu görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları kurslara kayıtlı olan öğrenci
sayılarına göre incelendiğinde en yüksek öğrenci sayısının %43.93 oranla 145 öğrencisi
olan A kursunda bulunduğu, en düşük öğrenci sayısının %13.03 oranla 43 öğrencisi bulunan C kursunda bulunduğu, B kursunda %43.03 oranla 142 öğrenci ve eğitime yeni
başlayan D kursunun ise 0 öğrenci sayısı olduğu görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan yorum
sayılarına göre incelendiğinde en yüksek yorum sayısının %85.29 oranla 29 yorum alan
A kursuna ait olduğu, en düşük yorum sayısının %14.70 oranla 5 yorum alan C kursuna
ait olduğu, B kursunun sayfasında yer alan yorumların kursu yürüten eğitimciye değil
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internet sayfasını hazırlayan kişiye ait olduğu ve eğitime yeni başlayan D kursunun ise 0
yorum sayısı olduğu görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan ücretsiz tanıtım video sayılarına göre incelendiğinde en fazla ücretsiz tanıtım video sayısının
%36.36 oranla 4 videonun bulunduğu A kursunda yer aldığı, en az ücretsiz tanıtım video
sayılarının ise %18.18 oranla 2 videonun bulunduğu B ve C kurslarında yer aldığı, D
kursunda %27.27 oranla 3 videonun bulunduğu görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan hazır
video içeriği sayılarına göre incelendiğinde en fazla hazır video içeriği sayısının %40.30
oranla 322 dakika olarak B kursunda bulunduğu, en az hazır video içeriği sayısının
%21.15 oranla 169 dakika olarak A kursunda bulunduğu, C kursunda %15.89 oranla 127
dakika ve D kursunda %22.65 oranla 181 dakika hazır video içeriği bulunduğu görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan hazır
video içerikleri ders sayılarına göre incelendiğinde en fazla ders sayısının %38,46 oranla
40 ders olarak A kursunda bunduğu, en az ders sayısının %11.53 oranla 12 ders olarak
C kursunda bulunduğu, B kursunda %19.23 oranla 20 ders ve D kursunda %30.76 oranla
32 ders bulunduğu görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan indirilebilecek kaynak sayılarına göre incelendiğinde en fazla indirilebilecek kaynak sayısının
%84.26 oranla 75 kaynak olarak A kursunda bulunduğu, en az kaynak sayısının %2.24
oranla 2 kaynak olarak D kursunda bulunduğu, C kursunda %13.48 oranla 12 kaynak
bulunduğu, B kursunda ise indirilebilecek kaynak bulunmadığı görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan erişim
durumlarına göre incelendiğinde A, B, C ve D kurslarının hepsinde tam erişim bulunduğu
görülmüştür.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan kurs
sonrası bitirme sertifikası durumlarına göre incelendiğinde A, B, C ve D kurslarının tamamında bitirme sertifikası bulunduğu görülmüştür.
Yukarıda Udemy internet sitesinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan kurslar karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Udemy
internet sitesinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları kurs içeriklerine göre aşağıda
belirtilmiştir;
A flüt kursu içeriği;
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Tablo 2. 5 Bölüm • 40 Ders • 2 sa 49 dk toplam uzunluk
HAZIRLIK

6 DERS-26 dk

Hangi flütü satın almalıyım?

Ön İzleme

1:46

Hazırlık 1 (Ağızlıkla Ses Çıkartma), Temel Müzik Bilgisi

Ön İzleme

5:59

Hazırlık 2 (Yan Flüt Doğru Tutuş ve Pozisyon)

Ön İzleme

2:57

Yan Flüt Temizleme

03:36

Ses Üfleme ve Diyafram

05:57

Nasıl Çalışmalıyım?

6:07

1-8. ÜNİTELER

8 DERS–34dk
145

Ünite 1 ( Sol, La, Si, Do Notalarının Öğrenilmesi)

6:10

Ünite 2 (Puandorg ve Sus İşaretleri)

4:44

Ünite 3 (Fa,Mi Notası ve Nokta İşareti)

3:20

Ünite 4 (Bağlar)

3:42

Ünite 5 (Sib ve 2.Oktav Re Notası ve Röpriz İşareti)

4:34

Ünite 6 (Legato Çalma )

3:41

Ünite 7 (2.Oktav Mi,Fa,Sol,La)

3:20

Ünite 8 (8'lik Nota ve Staccato)

4:08

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

9-17. ÜNİTELER

10 DERS 48dk

Ünite 9 (Fa# Notası)

3:14

Ünite 10 (Aksan ve Nokta İşareti)

3:02

Ünite 11 (Do# ve Re Notası)

3:43

Ünite 12 (Gürlük Terimleri )

6:02

Ünite 13 (2.Oktav Si,Do,Sol# Notaları ve 8'lik
Sus)

5:01

Ünite 14 (3/8 ve 6/8 'lik Ritim Kalıbı)

4:56

Batı Müziği Teori,Tampere Sistem)

9:06

Ünite 15 (Mib ve La# Notası)

3:25

Ünite 16 (Tenuto ve Dolap İşareti)

4:19

Ünite 17 (3.Oktav Do# ve Re Notası)

4:55

18-24. ÜNİTELER

7 DERS–33 dk

Ünite 18 (16'lık Nota ve Senkop )

4:13

Ünite 19 (3.Oktav Mi ve Noktalı 8'lik-16'lık)

4:30

Ünite 20 (16'lık Sus/Es İşareti)

2:34

Ünite 21 (3.Oktav Mib,Fa Notası)

5:32

Ünite 22 (3'leme ve Sebare Çalma )

6:37
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Ünite 23 (3.Oktav Fa#,Sol ve Zaman Değişikliği)

1:46

1-8. ÜNİTE KAYNAKLARI SES KAYITLARI

9 DERS-29 dk

ÜNİTE 1

01:43

ÜNİTE 2

01:56

ÜNİTE 3

02:59

ÜNİTE 4

02:06

ÜNİTE 5

04:09

ÜNİTE 6

02:15

ÜNİTE 7

03:08

ÜNİTE 8

02:40

1-8 ÜNİTE TEKRARI

08:12

147

Temel ve orta seviye eğitimi veren A flüt kursu içeriği için Tablo 1 incelendiğinde; içeriğin beş bölümden ve yirmi dört üniteden oluştuğu, ünitelerin ikinci bölümden başladığı
görülmüştür. İlk bölümün hazırlık olarak verildiği, bu bölümde çalgıyı tanıtan temizleme
bilgileri gibi temel bilgilerin verildiği, ikinci bölümün 2. ve 8. üniteleri kapsadığı, birinci
ve ikinci oktav seslerini tanıtıldığı, puandorg, sus, tekrar işaretlerinin tanıtıldığı, bağlı ve
stacatto çalım tekniğinin gösterildiği ve sekizlik notanın tanıtıldığı görülmüştür. 3. bölümün 9. ve 17. üniteleri kapsadığı, üçüncü oktav re# sesine kadar olan arıza işaretlerinin
ve notaların çalgıdaki yerinin tanıtıldığı, gürlük terimlerinin, farklı ritim kalıplarının tanıtıldığı, sekizlik sus işaretinin tanıtıldığı, tenuto ve dolap işaretlerinin tanıtıldığı görülmüştür. 4. bölümün 18. ve 24. üniteleri kapsadığı, üçüncü oktav sol sesine kadar olan
notaları tanıttığı, 16’lık nota, senkop, noktalı 8'lik-16'lık notaların tanıtıldığı, üçleme ve
sebare çalmanın tanıtıldığı, zaman değişikliklerinin tanıtıldığı ve en son olarak çarpma ve
abant işaretlerinin gösterilip tanıtıldığı görülmüştür. 5. bölümde 2. ünitede verilen bilgilerin çalgıya ait ses kayıtlarının bulunduğu görülmüştür. A kursuna ait görsel ekte verilmiştir.
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B flüt kursu içeriği;
Tablo 3. 1 bölüm • 20 ders • 5 sa 21 dk toplam uzunluk
Yan flüt ve temel müzik kuramları

Ön izleme 6:37 dk

Yan flüt Üfleme Tekniği

18:29 dk

Yan flüt tutuş pozisyonu ve nota yerleri

18:55 dk

Notalar da değer, notaların dizek üzerinde yerleri

16:07 dk

Yan flüt de bağlı dilli çalma teknikleri

11:55 dk

Ölçü sayısı, 2_4,3_4,4_4lük ölçülerin örnekleri

14:32 dk

Çeyrek vuruşluk notalar

15:38 dk

Yan flütte diyezlerin ve bemollerin yerleri

18:28 dk

Yan flüt de 2. oktav ve kromatik dizi

15:45 dk

Müzikte harflerin anlamı

15:25 dk

Minör tonları bulma, minör gam çeşitleri

17:01 dk

Diyezli tonlar diyezli tonların ilgili minorlerini bulma

14:59 dk

Bileşik ölçü çeşitleri 3_8lik, 6_8lik, 9_8 lik ölçüler

16:36 dk

Karma ölçüler 5/8lik 7/8lik 9/8lik ölçü çeşitleri

15:51 dk

3.oktav da notaların dizek üzerin de yerleri

13:55 dk

Vivaldi Spring (For Season)ve Grenseleeves

18:32 dk

Bach G Major menuet. The Beatles-Yesterday,God Father eserleri

20:18 dk

Türk Marşı (Rondo Alaturka) ve Badinerie eserlerinin
bonası,yanflüt de çalınması

19:03 dk

Drama köprüsü Ben giderim Batum,Penceresi yola karşı
eserleri

16:10 dk

Pavane solfej ve yan flüt de çalışması

17:38 dk

İleri seviye eğitim veren B flüt kursu için Tablo 2 içeriği incelendiğinde; içeriğin bir bölüm ve 20 dersten oluştuğu görülmüştür. Kurs içeriğindeki ilk üç dersin çalgıyı tanıtan,
temel tutuş pozisyonunu, üfleme tekniğini ve nota yerlerini gösteren temel eğitim dersleri
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olduğu görülmüştür. 4. ve 15. dersler arasında nota değerlerinin, notaların dizek üzerindeki yerlerinin, arıza işaretlerinin tanıtımının, arıza seslerin flüt üzerindeki yerlerinin,
ölçü sayılarının, bileşik ve karma ölçülerin tanıtımının, farklı oktav seslerinin dizek ve
flütteki yerlerinin gösteriminin ve flüt çalım tekniklerinin anlatıldığı görülmüştür. 16. ve
20. dersler arasında basitten zor seviyeye flütte çalınabilecek Türk ve batı eserlerinin sıralandığı görülmüştür. B kursuna ait görsel ekte verilmiştir.
C flüt kursu içeriği;
Tablo 4. 1 bölüm • 12 ders • 2 sa 7 dk toplam uzunluk
Tanıtım dersi

Ön izleme

3:52 dk

Nasıl Flüt Çalışılmalıdır?

6:33 dk

Flütün sökülüp takılması, temizliği, akordu ve temel müzik teorisi. Ön izleme

12:45 dk

İlk Sesler - Sol - Sol# - La Sesleri

9:47 dk

La# (Sib) - Si - Do Sesleri, Metronom Kullanımı ve Metod Parçaları

13:06 dk

Do# ve Re Sesleri

11:46 dk

Re# ve Mi Sesleri, Aynı Pozisyonlu Seslerin Oktav Geçişleri

20:57 dk 149

Fa# ve Sol Sesleri ile Majör ve Minör gamları çalar.

26:11 dk

2. Oktav Sol# - La- La# - Si - Do - Do# Notaları ile Farklı Nota
Değerleri.

6:18 dk

3. Oktav Re - Re# Seslerini tanır.

03:55 dk

Sol Majör, Fa Majör ve 3/4 Ölçüler

05:28 dk

Yeni Sesler ve Çeşitli Çalım Teknikleri

07:28 dk

Temel seviye eğitim veren C flüt kursu için Tablo 3 içeriği incelendiğinde; içeriğin bir
bölüm ve 12 dersten oluştuğu görülmüştür. Kurs içeriğindeki ilk üç dersin çalgıyı tanıtan
ve çalgı bakımını öğreten temel dersler olduğu görülmüştür. 4. ve 8. dersler arasında birinci oktav seslerinin, arıza işaret ve seslerinin tanıtıldığı ayrıca seslerin çalgı üzerindeki
yerlerinin tanıtıldığı görülmüştür. 9. ve 12. dersler arasında 2. ve 3. oktav seslerinin tanıtıldığı, farklı nota değerlerinin ve ölçü kalıplarının tanıtıldığı ve farklı çalım tekniklerinin
tanıtıldığı görülmüştür. C kursuna ait görsel ekte verilmiştir.
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D flüt kursu içeriği;
Tablo 5. 4 bölüm • 32 ders • 3 sa 1 dak toplam uzunluk
Enstrumen İle Tanışma
Enstrumanın Yapısı ve Kurulumu

6 ders-47dk
Ön izleme

08:14 dk

Enstrümanın Bakımı ve Temizliği

05:03 dk

Doğru Postür ve Tutuş Pozisyonu

10:35 dk

Ağızlık ile Ses Çalışmaları

10:03 dk

Enstrüman ile Ses Çalışmaları

05:40 dk

Diyafram Nefesi Egzersizleri

07:22 dk

Entruman Üzerinde Nota Pozisyonları

9 ders-40 dk

Notalar #1

08:36 dk

Notalar #2

04:14 dk

Notalar #3

03:52 dk

Notalar #4

Ön izleme

04:09 dk

Notalar #5

03:38dk

Notalar #6

03:30

Notalar #7

03:53

Notalar #8

02:49

Notalar #9

04:54

Temel Müzik Eğitimi

14 ders-66 dk

Porte, Anahtar ve Nota

06:51dk

Notalar ve Değerlikleri

07:26 dk

Sus İşaretleri ve Değerlikleri

03:44 dk

Ölçü ve Ritim

Ön izleme

03:20 dk

Tempo

03:09 dk

Ses Aralıkları

03:58 dk

Alterasyon İşaretleri (Diyez,

06:30 dk
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Bemol ve Natürel İşaretler)
Noktalı Notalar (Uzatma ve Staccato)

03:09 dk

Bağlı Notalar (Legato)

02:30 dk

Üçleme Notalar ve Türevleri

02:59 dk

Tekrar İşaretleri (Röpriz, Dolap, Senyö)

07:32 dk

Müzikte Modlar

05:54 dk

Gamlar ve Arasındaki ilişkiler

06:21 dk

Beşliler Çemberi

02:43 dk

Enstrüman ve Müzik

3 ders-28 dk

Statik Kondisyon Egzersizleri

11:18 dk

Dinamik Kondisyon Egzersizleri

06:12 dk

Repertuara Giriş ve Şarkı Öğrenmeye Yönelik Çalışma Teknikleri

10:53 dk

Temel seviye müzik eğitimi ve sıfırdan flüt eğitimi veren D flüt kursu için Tablo 4 içeriği
incelendiğinde; içeriğin dört bölüm ve otuz iki dersten oluştuğu görülmüştür. İlk bölümün
temel tutuş pozisyonunu, nefes egzersizleri, çalgının tanıtımı gibi videoları içeren altı
dersten oluştuğu görülmüştür. İkici bölümün birinci oktavdan üçüncü oktava kadar olan
seslerin ve seslerin flüt üstündeki parmak pozisyonlarının tanıtıldığı dokuz dersten oluştuğu görülmüştür. Üçüncü bölümün ‘porte, anahtar, nota, , legato ve stacatto çalım,
tempo, tekrar işaretleri, değiştirici işaretler’ gibi temel müzik kavramlarını tanıtan on dört
dersten oluştuğu görülmüştür. Dördüncü bölümün ise statik ve dinamik kondisyon egzersizlerinin tanıtıldığı ve basit bir şarkının çalınarak gösterildiği üç dersten oluştuğu görülmüştür. Ayrıca yalnızca D kursunda profesyonel stüdyo ortamında ses ve video kayıtlarının alındığı görülmüştür. D kursuna ait görsel ekte verilmiştir.
SONUÇ
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi flüt kursları incelendiğinde; sitede Türkçe eğitim
veren 4 kursun bulunduğu ve bu kursların “yan flüt” adıyla yer aldığı görülmekle birlikte,
aynı internet sitesinde “flute” anahtar kelimesiyle yapılan aramada 142 flüt kursuna ulaşıldığı görülmüştür.
Verilen çevrim içi kurslarda video ve ses kalitelerinin orta denilebilecek düzeyde olduğu,
yalnızca bir kursun video ve ses kayıtlarının profesyonel stüdyo ortamında olduğu diğer
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üç kursa ait video ve ses kayıtlarının ise çalışma odası ortamında yapılan kayıtlar olduğu
görülmüştür.
Tanıtım videoları flüt çalım tekniklerine göre incelendiğinde genel olarak temel düzeyde
flüt çalgısının tanıtımının yapıldığı, duruş ve tutuş pozisyonundan kısaca bahsedildiği fakat duruş ve tutuş pozisyonunun öneminden yeteri kadar bahsedilmediği, hatalı beden
pozisyonunun sebep olabileceği fiziki rahatsızlıklardan bahsedilmediği ve diyafram kullanımının öneminden, diyafram kullanım tekniklerinden yeteri kadar bahsedilmediği sonucuna ulaşılmıştır.
Verilen çevrim içi kursların A, B ve C eğitmenlerinin profesyonel müzisyenler olduğu, D
kursunu yürüten eğitmenin ise özengen müzik eğitimi ile kendini yetiştirmiş olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Udemy üzerinde uzaktan eğitim çevrim içi müzik kursları kapsamında Türkçe flüt eğitimi
verilen kurslar içerisinde en yüksek kurs ücretinin %25 oranla 119,99 TL olarak A kursunda talep edildiği, B, C ve D kurslarının ise %75 oranla 27,99 TL olan aynı ücreti talep
ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Udemy üzerinde yer alan kurslar puanlarına göre incelendiğinde en yüksek puanın
%60.41 oranla 29 puan olarak A kursuna ait olduğu, en düşük puanın ise %10.41 oranla
5 puan olarak C kursuna ait olduğu, yıldız ile puanlama sistemine göre incelendiğinde ise
en çok yıldızın %35.29 oranla 4,8 yıldız olarak A kursuna ait olduğu, en az yıldızın ise
%31.61 oranla 4,3 yıldız olarak C kursunda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları kurslara kayıtlı olan öğrenci
sayılarına göre incelendiğinde en yüksek öğrenci sayısının %43.93 oranla 145 öğrencisi
olan A kursunda bulunduğu, en düşük öğrenci sayısının %13.03 oranla 43 öğrencisi bulunan C kursunda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan yorum
sayılarına göre incelendiğinde en yüksek yorum sayısının %85.29 oranla 29 yorum alan
A kursuna ait olduğu, en düşük yorum sayısının %14.70 oranla 5 yorum alan C kursuna
ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan ücretsiz tanıtım video sayılarına göre incelendiğinde en fazla ücretsiz tanıtım video sayısının
%36.36 oranla 4 videonun bulunduğu A kursunda yer aldığı, en az ücretsiz tanıtım video
sayılarının ise %18.18 oranla 2 videonun bulunduğu B kursunda yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan hazır
video içeriği sayılarına göre incelendiğinde en fazla hazır video içeriği sayısının %40.30
oranla 322 dakika olarak B kursunda bulunduğu, en az hazır video içeriği sayısının
%15.89 oranla 127 dakika olarak C kursunda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan hazır
video içerikleri ders sayılarına göre incelendiğinde en fazla hazır video içeriği ders sayısının %38.46 oranla 40 ders olarak A kursunda bulunduğu, en az hazır video içeriği ders
sayısının %11.53 oranla 12 ders olarak C kursunda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan indirilebilecek kaynak sayılarına göre incelendiğinde en fazla indirilebilecek kaynak sayısının
%84.26 oranla 75 kaynak olarak A kursunda bulunduğu, en az kaynak sayısının %2.24
oranla 2 kaynak olarak D kursunda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Udemy üzerinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer alan erişim
durumlarına göre incelendiğinde A, B, C ve D kurslarının hepsinde ömür boyu tam erişim
bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Udemy internet sitesinde yer alan çevrim içi Türkçe flüt kursları internet sitesinde yer
alan kurs sonrası bitirme sertifikası durumlarına göre incelendiğinde A, B, C ve D kurslarının hepsinde bitirme sertifikası bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan çalışmanın ulaşılan sonuçlar ışığında;
İnternet ortamında dünyanın her yerinden kolayca ulaşılabilen bu tür platformların daha
etkili olabilmesi için siteye konulan video görüntülerinin ve ses kalitesinin daha iyi olması, mümkünse yabancı eğitim videolarının büyük çoğunluğunda olduğu gibi kaliteli
bir stüdyo ortamında hazırlanması önerilebilir.
Yanlış çalışılması durumunda ciddi sağlık problemlerine ve çalgıya karşı olan motivasyonun kırılmasına sebep olabilecek nefes teknikleri, fiziki pozisyon gibi teknik konuların
bir uzman tarafından iyi denetlenmesi gerektiğinden site yöneticilerinin alanında uzman
eğitmenlerle çalışmaya dikkat etmesi ve eğitmenleri seçecek uzman bir ekip oluşturulması önerilebilir.
Günümüzde çok kolay erişilebilen ve zorunluluk haline gelen internet ortamında kontrol
dışı bilgi kirliliği yaşanabildiğinden, özellikle eğitimle alakalı erişimlerin site yöneticileri
dışında farklı bir kontrol mekanizması tarafından da denetlenmesi ve buna yönelik bir
çalışmanın yapılması önerilebilir.
Yapılan bu çalışmaya benzer incelemelerin çevrim içi eğitim kursları veren diğer internet
siteleri ve farklı çalgı kursları için de yapılması önerilebilir.
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Özet
Endüstri devrimiyle birlikte gelişen sanayileşmenin etkileri mutfak sektöründe de kendini
hissettirmiştir. Mutfak sektöründeki bu ilerlemeler sayesinde modüler mutfaklar, insanların hayatına girmiştir. Modüler sistemlerin konut mutfaklarında kullanılması, eş zamanlı olarak verimliliği de beraberinde getirmiştir. 1900’lü yılların başında herkesin kolay sahip olamadığı, Hoosier kabin dolaplarının oluşturulmasıyla birlikte modüler mutfakların ilk örnekleri insanların hayatına girmiştir. Günümüz mutfaklarında da modüler
dolaplar, eskiye nazaran daha ekonomik ve kolay ulaşılabilir olduğu için evlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bireylerin mekân içinde eylemlerini daha kolay gerçekleştirebilmeleri için ergonomi kavramı büyük önem taşımaktadır. Mutfak tasarlanırken birey
anatomisinin belirlenmesi ve kişiye uygun mutfak tasarlanması, ergonominin oluşturulmasında en dikkat edilmesi gereken özelliklerden biridir. Bu çalışmanın amacı; en iyi ve
ideal ölçülü mutfak tasarımını oluşturmaya yönelik kavramlarla ilgili literatür taraması
yaparak, ideal mutfağın temelinin oluşturulmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda konut mutfaklarının ergonomisi ve konut mutfaklarında modüler dolapların kullanımı ile ilgili inceleme yapılacaktır. Çalışmanın içeriğinde konut mutfağında kullanılan alt modüller, konut mutfağında kullanılan üst modüller, konut mutfağında kullanılan boy modüller, konut
mutfağında ergonomi, mutfak tipleri, ergonomik boyutlar incelenecektir. İncelenen örnekler sonucunda elde edilen bulgulardan kısaca bahsedilip, çalışmanın sonuçları aktarılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mutfak, Ergonomi, Modüler Sistemler, Tasarım
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Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Maltepe Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2021 künyeli tezinden
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GİRİŞ
İnsanların dünyaya gelişinden itibaren en temel gereksinimi olan beslenme ihtiyacı gelişmeler ışığında değişim geçirmeye başlayarak günümüzdeki halini almıştır (Gönen ve ark.,
1990). Konutların oluşmasıyla birlikte mutfak kavramında da değişimler meydana gelmiştir. Günümüze gelindiğinde ise konut içindeki diğer mekanlara kıyasla mutfağın yeri
ayrı bir önem kazanmıştır. Mutfak, yaşamın devamlılığını sağlayan, aile üyelerine bir
araya toplayan bir mekân haline gelmiştir (Gönen ve ark., 1990). İnsanlar açısından
önemli bir yeri olan mutfak mekânının tasarım aşamasının diğer mekânlara kıyasla daha
fazla bir önemi vardır (Efendioğlu, 2001). Aynı şekilde mutfak, evdeki diğer mekânlara
kıyasla inşaat aşaması daha maliyetli ve daha popüler bir mekân olarak günümüzdeki
değerini kazanmıştır (Porto, Rezende, 2017). Aynı zamanda aile bireylerini bir araya toplayan mutfak, yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi, yenilmesi gibi pek çok eylemi içinde
barındıran bir mekân halini almıştır. (Kalınkara, 2019).
Sanayi devrimiyle birlikte gelişen teknoloji kentleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Bu
oluşan kentleşme, konutların tasarımını etkileyerek farklı ihtiyaçlar içine girmesine olanak sağlamıştır. Makineleşmeyle oluşan imkânlar, konut mutfaklarında kullanılan donatı
elemanlarının tasarımını ve üretimini daha kolay hale getirmiştir. Eskiden kullanılan sabit
düzenlemeler, gelişen makineleşme yardımıyla değişik özellik ve tipler ilave edilerek günümüzdeki halini almıştır. Bu yeni tip modüler donatı elemanları kullanıcılara dolapları,
mekânın içinde ekleme, çoğaltma, azaltma gibi değişim imkânları sağlamıştır (Sak,
2014). Bu gelişmeler ışığında mutfaklarda ergonomi kavramı da gelişmeye başlamıştır.
Ergonomi kavramı, mekân içinde yapılacak eylemlerin daha kolay gerçekleştirilmesi açısından çok büyük öneme sahiptir (İkbal, 1988). Teknolojinin ergonomik etkileriyle oluşan yeni konut mutfaklarında çeşitli pişirme, depolama, temizleme fonksiyonları oluşmuştur. Bu oluşumların düzenlemesi yapılırken kullanıcıların fiziksel ihtiyaçları, maddi
imkânları, sosyal etkenleri göz önünde tutularak tasarımların oluşturulması doğru bir yaklaşım olacaktır (Kavut, 2004). Mekânın oluşturulmasında mekânın beklentilerini karşılayacak özellikte planlanması büyük önem taşımaktadır (Bektaş, 1991). Özellikle mutfak
mekânının planlanmasında ergonomi kavramının göz önünde tutulması, mutfak tipinin
mutfak alanına uygun seçilmesi, mutfak yerinin iyi belirlenmesi çok büyük önem taşımaktadır. Mutfak mekânının aydınlatmasının planlanması da ergonomiyi arttıracağından,
mutfağın aydınlatma tasarımı yapılırken detaylıca düşünülmesi gerekmektedir. Kullanıcıların gerekli ihtiyaçları ışığında modüler mutfak tercih edilmesi de mutfak içindeki değişimi ve verimliliği arttıracaktır.
Bu nedenle yapılan araştırmada farklı mutfak tiplerinin mutfak planlamasında önemi de
yadırganamaz durumdadır. Araştırma kapsamında belirlenen G, L, I, U, ada, koridor tipine ait örnekle ergonomik açıdan incelenmiştir
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ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ
Konut mutfağında modüler sistemler ve ergonomi konusuna ilişkin literatür taraması yapılarak konunun içeriğine uygun dergiler, kitaplar, tezler gibi çeşitli akademik kaynaklardan elde edilen bilgiler ve çalışmalar incelenmiştir. Gerekli incelemelerden sonra konut
mutfağında modüler sistemler, konut mutfağında ergonomi, mutfak tipleri incelenip derlenmiştir. Daha sonraki süreçte farklı mutfak tiplerine uygun mutfak örnekleri bulunarak
mutfak organizasyonu, mutfak ekipmanları ve mutfak ilişkisi, mutfak aydınlatması ve
alan yeterliliklerine göre tablolara dökülerek değerlendirilmiştir.
KONUT MUTFAĞINDA MODÜLER SİSTEMLER
Modül kelimesinin klasik mimarideki tanımı; yapının sütunlarının ya da farklı kısımlarının oranlarını ayarlamakta kullanılan birim, çap olarak ifade edilmiştir. Romalı mimar,
Vitruvius, ‘De Architectura’ adında bir kitap yazmış ve mimari düzen kurallarını belirtmek amaçlı mimar, kitabında bu terimden bahsetmiştir (Bomba, 2006).
Sanayileşme sonrası konut mutfaklarında “Hoosier Kabin/Dolabı” (Hoosier Cabinet)
adına sahip, her konutta bulunmayan dolaplar tasarlanmaya başlanmıştır (Eroğlu, 2000).
Bu dolapların insanların hayatına girmesiyle birlikte “Verimli Mutfak” (Efficiency Kitchen) anlayışının temelleri atılmıştır. Günümüzde de etkin olarak kullanılan modüler sistemlerin çıkış noktası olmuştur (Eroğlu, 2000).
Günümüzde modüler mutfak sistemleri, modül(birim) olan mutfak dolaplarının yan yana
getirilmesiyle oluşmaktadır. Yeni oluşturulan tasarımlarda verimlilik ön plandadır. Bu
tasarımlardan bir örneği de “Alakart Mutfak” (A la carte Kitchen) isimli modüler mutfaktır (Barışık, 2020).

Şekil 1: Modüler Alakart Mutfak (Barışık, 2020)
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Günümüzde kullanıcıların az enerji kullanarak kısa sürede çalışmalar yapabilmeleri için
değiştirilebilir, esnek konut içi donatım elamanları kullanılmaya başlamıştır. Bu gelişimlerin en büyük uzantısı da modüler mutfaklar olmuştur. Modüler hazır mutfaklar, son yıllarda ülkemizde de büyük bir gelişim içine girmiştir (Kurt, 2006)
Konut mutfaklarında kullanılan donatı elemanları, çalışma tezgâhı referans alınarak tezgâh altı ve tezgâh üstü diye iki bölge olarak incelenmektedir. Mekân içinde çekmeceli,
kapaklı dolaplar, evye dolapları, köşe ve kenar bitiş dolapları, fırınlı ocaklar, bulaşık makineleri, çöp öğütücü evyeler, batarya gibi donatı elemanları tezgâh altında yer almaktadır. Tezgâh üstünde ise camlı ve kapaklı vitrin dolapları, bardaklık, baharat rafı, köşe ve
kenar bitiş dolapları ve aspiratör yer almaktadır. Ayrıca tezgâh altı ve tezgâh üstü donatı
elamanlarını birleştiren çekmeceli, kapaklı boy dolaplar, açık raflı kiler dolaplar, buzdolapları gibi donatı elemanları yer almaktadır (Yıldırım, 1999).
Konut mutfaklarında kullanılan modüler dolaplar; mutfak boy modülleri, mutfak üst modülleri ve mutfak alt modülleri olmak üzere üç kategoride incelenmektedir.
Konut Mutfaklarında Kullanılan Alt Modüller
Konut mutfaklarındaki alt modüllerde genelde mutfak için gerekli ekipmanlar depolanmaktadır. Tezgâh altı dolapların genişliği mutfağın tasarımına göre farklılık gösterirken;
yüksekliği yaklaşık 85 cm, derinliği de 50-65 cm civarında olmalıdır. Bu dolaplarda genellikle ayak ve baza bulunmaktadır. Dolapların yüksekliğinin belirlenmesinde bulaşık
makinesi, fırınlı ocak ölçüsü ve insan boyutları önem taşımaktadır (Sak, 2014).
Konut Mutfaklarında Kullanılan Üst Modüller
Mutfakta yer alan üst modüllerde duvara monte edilecek şekilde derinliği 30-35 cm, yüksekliği 40-95 cm, genişliği ise mutfağın yapısına uygun olarak ayarlanan ölçüler kullanılmaktadır. Bu dolapların yerden yüksekliği yaklaşık 125- 150 cm arasındadır (Sak, 2014).
Konut Mutfaklarında Kullanılan Boy Modüller
Boy modüller, yükseklikleri üst dolapların tepe noktasıyla aynı hizada olan dolaplardır.
Bu dolapların yükseklikleri yaklaşık 195-245 cm, derinlikleri 50-60 cm olarak üretilmektedir. Genelde kapaklı, çekmeceli, açık raflı yüksek dolaplar olup, içinde kuru bakliyat,
cam kavanoz, şişe gibi yiyecek ve içecekler depolanmaktadır (Sak, 2014).
Konut Mutfağında Çalışma Yeri ve Ergonomisi
Ergonomi kelimesi; yunanca kökenli ergo (iş) ve nomos (bilim) kelimelerinin bir araya
gelmesiyle oluşmuştur (Yıldız, 2018). Ergonomi aynı zamanda bireylere en uygun çalışma ve yaşam koşullarını oluşturarak, insan odaklı tasarımı benimseyen bir yöntemdir
(Yıldız, 2018).
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Mekân içinde eylemlerin daha kolay şekilde gerçekleştirilebilmesi için “ergonomi” kavramı, tasarım aşamasında büyük önem taşımaktadır. Kullanıcının mutfak içindeki hareketlerinde tezgâh yüksekliği, dolap derinliği, uzanma mesafesi ve çalışma üçgeni göz
önünde tutularak eylemlerin en kısa sürede yapılması sağlanmaktadır.
Konut mutfaklarında dikkat edilmesi gereken ergonomik hususlar şunlardır:
“Birey anatomisi için saptanan düşey uzanma mesafesi:
-

Parmak ucunda durulduğunda veya ayakta en rahat şekilde maksimum uzanma mesafesi,

-

Yerden yüksekliğine ve saklama alanının derinliğine göre ulaşılan mesafe,

-

Eğilme veya parmak ucunda durma eylemi yapmaksızın rahatlıkla ulaşılabilen bölgeler,

-

Diz çökerek veya eğilerek ulaşılan bölgeler,

-

Sandalye yardımıyla veya uzanılabiliyorsa parmak ucunda ulaşılan bölgeler,

göz önünde tutularak ayarlanmaktadır (İkbal, 1988).
Mutfak tasarımı yapılırken tezgâh üstü ve tezgâh altı dolapların ölçüsü, tezgâh yüksekliği
belirlendikten sonra kullanıcının anatomik ölçüleri ve uzanma mesafesi ayarlanarak plan
oluşturulmaktadır.
Yeni yapılacak bir mutfakta 180 cm boyundaki bir kullanıcıya en uygun tezgâh ölçüsü,
90 cm yüksekliğinde belirlenirken, 165 cm boyundaki bir kullanıcı için ideal tezgâh yüksekliği, 80-85 cm’dir. Bu ölçülendirmelere uygun yapılmayan mutfaklarda kullanıcı tezgâh altı dolaplara belin eğilme açısı sebebiyle rahat ulaşamayacaktır (Albayrak, 2012).
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Şekil 2: Antropometrik Boyutlardaki Birey Özelliklerine Göre Çalışma Yüzeyi
Yükseklikleri (URL 1)
Ünügür, 1997’e göre “Yapılan ergonomi araştırmaları, çalışma alanı derinliklerinin 5560 cm arasında olması; özel eylemler için teleskopik tezgâh alanları veya masaların kullanılması konusunda birleşmektedirler. Çalışma düzlemi genişliğinde ise soğutucu ile
eviye arasında 90-120 cm, eviye ile pişirici arasında en az 60 cm ve pişirici ile dolap
arasında ise en az 30 cm olması önerilmektedir.”
Konut mutfaklarında rahat dolaşım sağlanması için donatı elemanlarının bulunduğu konum, büyük önem taşımaktadır. Çalışma tezgâhının (Eviye-hazırlama-ocak) önünde çalışmak, aynı zamanda alt dolapları kullanabilmek için 40-80 cm arasında ön alan bırakılması gerekmektedir. Bir fırını daha rahat bir şekilde kullanmak için 95-120 cm, bulaşık
makinesinin kapağını açabilmek için 105 cm, buzdolabı için de 70-100 cm derinliğinde
ön alan bırakılmalıdır.
Konut mutfaklarında çalışma fizyolojisi göz önünde tutularak, ayakta gerçekleştirilen işler için dirsek ile tezgâh arasında 10 cm aralık olmalıdır. Bu mesafe ocak yerleşiminde
15-20 cm’ye çıkarılmalıdır. Tezgâh ile üst dolap arasında 40-45 cm boşluk bırakılması
gerekmektedir. Çalışılan tezgâhın derinliği 55-60 cm, üst dolap derinliği ise 30-32 cm
olacak şekilde ayarlanmalıdır.
Kadınlar için maksimum erişilebilirlik yükseklikleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
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Uzun boylu kadın kullanıcılar için: 217 cm
Orta boylu kadın kullanıcılar için: 199 cm
Kısa boylu kadın kullanıcılar için: 182 cm olmalıdır ( Erdem, 2001).
Kullanıcı mutfakta en çok tezgâhı kullandığı için tezgâhın yüksekliği belirlenirken, kullanıcı özellikleri düşünülerek bir planlama yapılmalıdır.
Konut Mutfağında Kullanılan Mutfak Tipleri
Konut içerisindeki mutfağın boyutu ve formu, bireylerin çalıştığı alanlarda bulunan donatıların yer seçiminde sınırlamalara sebep olmaktadır. Mutfak mekânı içerisinde bulunan donatılar için oda gruplaması ve duvar gruplaması olarak iki farklı düzenleme şeklinden yararlanılmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden biri de bireyin kullanım ve alan
gereksiniminden kaynaklanmaktadır. Yapılan düzenlemeler sonrasında farklı mutfak tipleri oluşmaktadır (Gelegen, 2009).
Mutfak tiplerinin sınıflandırılması, konut içerisindeki yerleşimi ve biçimine göre yapılmaktadır. Konut içerisindeki yerleşimine göre açık mutfak, yemek yeme mutfağı ve kapalı mutfak olmak üzere üç tipe ayrılmaktadır. Mutfaklar biçimlerine göre ise, G, I, L, U,
koridor ve ada tipi olarak sınıflandırılmaktadır (Yıldırım, 1999).
Tezgâh Biçimine Göre Mutfak Tipleri
Biçimlerine göre mutfak tipleri; koridor tipi mutfak, G tipi mutfak, Ada tipi mutfak, I tipi
mutfak, L tipi mutfak, U tipi mutfak olmak üzere altı gruba ayrılmaktadır.
G Tipi Mutfak
Mutfaklarda kullanılan U tipi mutfağın ortadaki alanına tezgâh uzatılarak, G formu oluşturulur. Uzatılan tezgâh, kullanıcıların hem çalışma masası hem de yemek masası olarak
kullanılmasına olanak sağlar. G tipi mutfakların yapımında, diğer tiplerdeki mutfak çeşitlerine göre daha geniş alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu mutfak tiplerinde en az 10 m²
alana ihtiyaç vardır. G tipi mutfaklarda karşılıklı konumlandırılan iki tezgâhın ortasına
tekrar bir tezgâh kolu geleceğinden, mutfağın büyük bir alana yapılacak olması en önemli
unsurdur (Aykul, 2015).
Bu mutfak tipi, dünya genelinde çok fazla kullanılmayan bir mutfak tipidir. U tipi mutfaklardaki çalışma alanının içeri bükümünden meydana gelmektedir. Bu bükümden oluşan tezgâh kolu genellikle yemek yeme alanı olarak kullanılmaktadır (Ağat,1983).
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Şekil 3: G Tipi Mutfak Görseli, (URL2) Şekil 4: G Tipi Mutfak Plan Örneği, (Kurt, 2006)

Ada Tipi Mutfak
Ada tipi mutfakların mekân içindeki imajı diğer mutfak tiplerinden daha farklı bir görsellik oluşturmaktadır. Bu mutfak tiplerinin mekân içine yerleştirilmesi için mutfağa ayrılan
alanın geniş olması gerekmektedir. Ada tipi mutfakların en büyük avantajlarından biri de
kullanıcıya geniş tezgâh imkanı sağlayarak daha rahat bir ortam yaratmasıdır. Bu ölçü
ocaklı adalarda 150 cm’den az olmamalıdır. Ocak, fırın ve eviyeyi bir arada bulunduran
adalarda ise bu ölçü karşılıklı yerleşimde, 210 cm’den, yan yana yerleşimlerde ise 300
cm’den az olmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Mutfağın son halinde fırın mevcut değilse
yalnızca ocak ve eviye varsa tezgâhın uzunluğu 200 cm’den daha az olmamalıdır. Ada
tipi mutfaklarda ocak ile eviye adanın aynı tarafında yer alacaksa, eviye ile ocak arasında
45 cm’den daha az bir mesafe bırakılması mutfağın kullanışlılığını bozmaktadır (Dinç,
2001).

Şekil 5: Ada Tipi Mutfak Planı, (Oruç, 2014).
Şekil 6: Ada Tipi Mutfak Örneği Görseli, (URL 3)
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L Tipi Mutfak
L tipi mutfaklar, dünya genelinde en çok kullanılan mutfak tipidir. Mutfakta çalışma alanlarının L harfi oluşturacak şekilde birbirine dik vaziyette yerleştirilmesiyle meydana gelmektedir. Bu mutfak tiplerinin kötü yanlarından biri de mutfağın köşesinde kalan tezgâh
altı ve üstü dolapların kullanışlı olmamasıdır. Köşe dolapları kullanışlı bir hale sokmak
için en iyi çözüm ise döner rafların yerleştirilmesidir. Tezgâhın üstünde de damlalık köşeye yerleştirerek daha kullanışlı bir tasarım oluşturulabilir.
L tipi mutfaklarda çalışma yolu ve sirkülasyon alanı birbirlerini engellemediğinden mutfakta yemek yeme alanı da oluşturulabilmektedir. Bu tip mutfaklarda yemek yeme alanı
oluşturmak için mutfağın kareye yakın bir form haline gelmesi gerekmektedir. Mutfağın
köşesinde kalan alana yemek yemek için boş kısım bırakarak kare formlar oluşturmak en
ideal çözümdür. L mutfakların gidiş-geliş yollarının üçgen oluşturacak şekilde ayarlanması önem taşımaktadır (Aykul, 2015).
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Şekil 7: L Tipi Mutfak Örneği Planı, (Kurt, 2006)
Şekil 8: L Tipi Mutfak Örneği Görseli (URL 4)
U Tipi Mutfak
Mutfağın üç duvarında birden tüm eylem ve donatı elemanlarının konumlandığı mutfaklara, U tipi mutfak denilmektedir. Mutfağın U formundan kaynaklı iki adet köşesi bulunduğundan, köşelerde özel tasarım modüller tercih edilmelidir (Oğuzoğlu, 2019).
Mutfak mekânı içinde “U” harfi oluşturacak biçimde çalışma alanlarının birleştirilmesiyle, U tipi mutfaklar meydana gelmektedir. Bu mutfak tiplerinin uygulanabilmesi için
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8 m² den büyük mutfaklara ihtiyaç duyulduğundan mekânın büyük olması gerekmektedir.
Mutfağın üç tarafını oluşturan mutfak üniteleri, kullanıcının çalışma alanını büyük kılmaktadır. Bu mutfak tiplerinde tezgâh altı ve tezgâh üstü dolaplarının uzunlukları, I tipi
mutfakla eşit uzunlukta olabilmektedir. 120 cm dolap yerleşimi için ek bir uzunluk yaratılması, U tipi mutfaklarda mümkündür. Bu sayede lavabo pencerenin önüne alınabilir.
Duvara rafların yerleştirilmesi için ideal mutfak tipidir (Balikhani,2005).

Şekil 9: U Tipi Mutfak Örneği Planı, (Kurt, 2006)
Şekil 10: U Tipi Mutfak Örneği Görseli (URL 5)
I Tipi Mutfak
Mutfak içinde bulunan tüm çalışma merkezlerinin duvar kenarında yan yana sıralanmasıyla oluşan mutfaklara, I tipi mutfak denilmektedir. Mutfağı küçük olan konutlarda
mekânın darlığına uyum sağlaması için en uygun mutfak tipidir. İşlevselliği arttırmak için
rasyonel çalışma biçimi doğrultusunda düzenleme yapılmalıdır. Mutfak elemanlarının tek
duvarda yerleşimi elektrik, su ve doğalgaz tesisatının da aynı duvarda olmasının avantajıyla, enerji tasarrufunu arttırmaktadır (Kerestecioğlu,1989).
Bu tip mutfaklarda ocak, buzdolabı, eviye gibi elemanlar tek bir tezgâhta toplanarak, duvar boyunca devam etmektedir. Mutfak içinde çalışma alanı düz bir hat üzerinde olduğu
için kullanıcının çalışması kolaydır (Oğuzoğlu, 2019).
Konut mutfaklarında I tipi mutfağın oluşturulabilmesi için 350 cm uzunluk yeterlidir. Bu
tipteki mutfaklarda mutfağın genişliği büyük ise yemek yeme alanı da oluşturulabilir.
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Şekil 11: I Tipi Mutfak Örneği Planı, (Kurt, 2006)
Şekil 12: I Tipi Mutfak Örneği Görseli (URL6)
Koridor Tipi Mutfak
Koridor tipi mutfaklar, karşılıklı ve birbirine paralel bulunan çalışma tezgâhlarından oluşmaktadır. Mutfakların balkona veya bahçeye açılması gerekiyorsa genelde bu mutfak tipi
kullanılmaktadır. Kullanımı L ve I tipine kıyasla daha meşakkatlidir. Kullanıcıya zor geldiği için en az tercih edilen mutfaktır. Mutfak içinde bir şeyleri taşımak, aramak gibi ileri
geri hareket gereken durumlarda işleri zorlaştırır. Bu mutfak tipi planlanırken eviye, soğutucu, ocak bütünlük içinde tutulmalıdır. Çünkü bu ekipmanlar genelde farklı çalışma
alanlarında bulunmaktadır. Bu mutfak tipini en çok tercih eden ülkeler, İsveç ve Almanya’dır. Dolapların ortasında sirkülasyon alanı mevcuttur. Pencere veya balkon, bu
geçiş alanının önünde yer almaktadır. Mekân planlanırken genişlik ve uzunluk oranı görsel dengenin bozulmaması için fazla tutulmamalıdır. Koridor tipi mutfaklar tasarlanırken
balkon kapısının ve mutfak girişinin konumu dikkatlice düşünülmelidir. Tezgâhların arasında kapı geçişi olduğundan, kapının arkasında kalan bölgede kullanılan dolapların etkisiz kalacağı göz önünde tutularak planlama yapılmalıdır. Böyle durumlarda sürgü kapı
kullanmak iyi bir çözüm olacaktır (Aykul, 2015).

Şekil 13: Koridor Tipi Mutfak Örneği Planı, (Kurt, 2006
Şekil 14: Koridor Tipi Mutfak Örneği Görseli (URL 7)
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Bulgular
Mutfak örnekleri ergonomik açıdan ve özellikleri açısından incelenecek ve tablolarla gösterilecektir.
Konutlarda
kullanılan
Mutfak Görselleri

Mutfak
tipi

Mutfak Organizasyonu

Mutfak
ekipmanları
ve mutfak
ilişkisi

Mutfak aydınlatması

Alan yeterlikleri

-Eviye ile ocak
arasında gerekli
mesafe
bırakılmıştır.

-Geniş
hacimli, sonuna
kadar açılabilen çekmeceler kullanılmamıştır.

- Pencere yardımıyla doğal aydınlatma sağlanmıştır.

-Mutfağın
büyüklüğü
yeterlidir.

-Gerekli çalışma
alanı bırakılmıştır.

G TİPİ
(URL 8)

-Gerekli
depolama alanı oluşturulmuştur.
-İdeal çalışma üçgeni
yerleşimi
oluşturulmamıştır.
-Bulaşık
makinesi, eviyenin hemen yanında normal şekilde konumlandırılmıştır.

-Duvar sistemleri kullanılmamıştır.

-Tavan aydınlatması tek bir
noktadan değil
tavandaki gizli
aydınlatma ile
çözülmüştür.

-Sirkülasyon
alanı
yeterlidir.
-Çalışma
alanı yeterlidir.

-Üst dolapların
altlarında tezgâhı aydınlatacak gizli bir aydınlatma bulunmamaktadır.

-Raylı kiler dolabı
bulunmamaktadır.
-Mutfakta yeme
alanı da mevcuttur.
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-Pencere
sayesinde hava sirkülasyonu sağlanmıştır.

- Duvar sistemi
ekipmanlar kullanılmamıştır.

-Mutfakta pencere mevcuttur,
doğal
aydınlatma yeterlidir.

-Eviye ile ocak
arasında mesafe
bırakılmıştır.

- Çekmecelerde fonksiyonlarına
göre bölümlerine ayıran
sistemler
mevcut değildir.

- Mutfakta adanın ortasında
iki sarkıt avize
kullanılarak genel bir aydınlatma sağlanmış olup destek
aydınlatma için
tavan yüzeyinin
geneline aralıklı olarak aydınlatmalar

-Çalışma
alanı
için gerekli tezgâh
alanı bırakılmıştır.

(URL 9)

ADA
TİPİ

- Ocak yerleşimi
orta alanda, ideal
yerdedir.
-İdeal çalışma üçgeni sırası oluşturulmuştur.

-Mutfağın
-Çalışma
alanı yeterlidir.
- Alan büyüklüğü yeterlidir.
- Ön alan bırakılmıştır.

Yerleştirilmiştir.

-Bulaşık
makinesi, eviyenin hemen yanında konumlandırılmış,
eviye-bulaşık makinesi yerleşimi
normaldir.
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- Mutfakta yemek
yeme alanı da
mevcuttur.
-Çalışma
üçgeninde eviye ile
ocak yerlerinde
terslik vardır.

L TİPİ
(URL 10 )

-Ocağın orta alanlara konumlandırılması ideal olacaktır.
-Pencere
sayesinde hava sirkülasyonu sağlanmıştır.
-Raylı kiler dolabı
bulunmamaktadır.

-Duvar sistemleri kullanılmamıştır.
- Çekmeceler
de fonksiyonlarına göre
bölümlerine
ayıran
sistemler mevcut değildir.

-Mutfakta pencere mevcut olduğundan doğal aydınlatma
yeterlidir.
- Tavanda kare
spotlar yardımıyla genel aydınlatma sağlanmıştır.

-Mutfağın
büyüklüğü
normaldir
- Çalışma
alanı daha
geniş oluşturulabilirdi.
- Ön alan bırakılmıştır.

-Çalışma alanını aydınlatan
dolap altı gizli
aydınlatma bulunmamaktadır.
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-Depolama alanları normaldir.
- Tezgâh uzunluğu
normaldir,
ama
daha geniş çalışma alanı oluşturulması ideal olacaktır.
-Bulaşık makinesi
eviye
yerleşimi
normaldir.
-Buzdolabı yerleşimi, kapıya yakın
ideal yerdedir.
-Mutfakta yemek
yeme alanı mevcut değildir.
-Mutfağa bağlı direk Pencere bulunmadı için havalandırma sirkülasyonu yetersiz olabilir.
-Çalışma üçgeni
oluşturulmamıştır.

U TİPİ

(URL 11)

-Tezgâh üstü dolaplar mevcut değildir, bu durum
depolama alanlarında yetersizlik
oluşturabilir.
-Raylı boy kiler
dolabı bulunmamaktadır.

-Duvar sistemleri kullanılmamıştırÇekmece içlerinde fonksiyonlarına
göre bölümlerine ayıran
sistemler kullanılarak,
ürünlere kolay
ulaşım
sağlanmıştır.

-Doğal aydınlatma sağlanmaktadır fakat
güneş ışığını direk alan bir
pencere bulunmamaktadır.

Ön alan bırakılmamıştır

- Üst dolap hizasında sarkıt
aydınlatmalar
bulunmaktadır,
bu durum gölge
oluşturabilir
-Çalışma alanı
aydınlatması
yetersiz olabilir.

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

172

-Mutfağa
yakın
pencere bulunmamaktadır.

-Duvar sistemleri kullanılmamıştır.

-Çalışma
üçgenine uygun yerleşim sıralaması yapılmıştır.
(URL 12)

I TİPİ

-Pencere mutfağa uzak olduğu için doğal
aydınlatma zayıftır.

-Çalışma
alanı sınırlıdır.

-Üst dolapların
altında yer alan
led aydınlatmalar mevcuttur.

-Bulaşık
makinesi, eviyenin hemen yanında ideal
şekilde konumlandırılmıştır.

-Yemek alanın
üstünde bulunan sarkıt ve
spotlar yardımıyla genel aydınlatma sağlanmıştır.

-Eviye ile ocak
arasında belli bir
mesafe
bırakılmıştır.
-Açık mutfak olduğu için yemek
yeme alanı mevcuttur
-Ankastre ürünler
kullanılmıştır.
-Çalışma üçgeni
oluşturulmamıştır.
-Ocak, fırın yerleşimi uzaktır, pişirme ekipmanlarının birbirine yakın konumlandırılması
faydalı
olacaktır.
(URL 13)

KORİDOR
TİPİ

-Bulaşık
makinesi, eviyenin hemen yanında konumlandırılmıştır,
Eviye-bulaşık makinesi yerleşimi
normaldir.
-Buzdolabı kapıya
yakın ideal yerdedir.
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-Fincanların
asıldığı duvar
sistemi mevcuttur.
-Çekmecelerde fonksiyonlarına
göre bölümlerine ayıran
sistemler
mevcut değildir.

-Mutfakta geniş
pencere bulunduğu için doğal
aydınlatma yeterlidir.

-Çalışma
alanı normaldir.

-Dolap altı gizli
aydınlatma ile
tezgâh aydınlatılması kullanılarak bölgesel
aydınlatma sağlanmıştır.
-Dolap içi aydınlatma kullanılmıştır.
-Tavandan sarkıt avize yardımıyla genel aydınlatma sağlanmıştır, sarkıt
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-Raylı boy kiler
dolabı bulunmamaktadır.
-Yemek
yeme
alanı mevcuttur.

aydınlatma yerine dolaylı aydınlatma kullanılması
mutfakta daha idealdir.

SONUÇ
Endüstri devrimi sonrası dünya genelinde gelişen sanayileşme, mutfak sektöründe de etkisini hissettirmiştir. Bu sanayileşme sonrası modüler mutfaklar insanların hayatına girmeye başlamıştır. Modüler mutfaklar sayesinde mutfak modüllerinin yerlerinin değiştirilmesi ve ekleme ve çıkartma işlemlerinin yapılabiliyor olması mutfakları yeni bir oluşuma sokmuştur. Bu gelişmeler hızlandıkça mutfak kullanıcılarına daha iyi, konforlu,
sağlıklı mutfaklar oluşturmak, sektörün amacı haline gelmiştir. İyi bir mutfak oluşturulmasında en çok dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de ergonomidir. Bireylerin boyutları, eğilme açıları, uzanma mesafeleri ayarlanarak mutfak ve depolama alanlarını
oluşturmak kullanıcılara kolaylık sağlayacaktır. Mutfakların büyük olması mutfakta sirkülasyon alnının oluşturulmasında rahatlık sağlayacaktır. Mevcut mutfağa uygun bir
mutfak tipinin belirlenerek, uygulanması mekânın kullanışlı hale gelmesini sağlayacaktır.
Oluşturulan mutfaklarda kullanıcılara iyi bir iş akışı sağlamak için çalışma üçgeni göz
önünde tutulmalıdır. Depolama alanlarının konumlandırılması ve ölçülerinin belirlenmesi
de önem taşımaktadır. Buzdolabının kapıya yakın, ocağın da orta alanlara konumlandırılması kullanıcıya vakit tasarrufu sağlayacaktır. Duvar sistemlerinin ve çekmecelerde fonksiyonlarına göre bölümlerine ayıran sistemler gibi bireylerin işini kolaylaştıran sistemlerin kullanılması ergonomik bir mutfak oluşturmak için düşünülmelidir. Ergonomi için en
önemli diğer kriterlerden biri de aydınlatmadır. Mutfak, fazla eylem içeren bir mekân
olduğu için eylemler sırasında gölgelerin oluşmaması ve her alanın yeterince aydınlatılması önemlidir. Yapılan araştırmada Koridor tipi mutfak örneklerine bakıldığında iki tezgâh arasındaki mesafeye dikkat edilmelidir. Koridor tipi mutfaklar, ergonomik açıdan biraz daha kullanımı zor mutfaklar olduğundan gerekli alan varsa daha kolay çalışılabilen
bir mutfak tercih edilebilir. L tipi mutfak örnekleri incelendiğinde ise az alanda kolay
çalışma imkânı sağlanabilmektedir. Hem gerekli depolama alanı da sağlanabilir. Ada tipi
mutfaklar ise en kullanışlı mutfak tipi sayılabilir. Ayrıca boy kiler dolapları ve iç aksesuarlar tercih edilerek ergonomi arttırılabilir. Ada tipi mutfaklar, ocağın karşıya konumlandırılması için idealdir. İncelenen I tipi mutfak örneğinde ise depolama alanları sınırlı kalabilmektedir. Ergonomi arttırılması için raylı çekmeceler kullanılabilir. G tipi mutfak
örneğine bakıldığında ise depolama alanı ve yemek yeme alanı açısında kolaylık sağlasa
da fazla tercih edilmemektedir. Çok geniş alanlar için tercih edilebilir. G tipi mutfaklar
gerekli depolama alanına sahip olduğu için raylı boy kiler dolapları rahatlıkla tercih edilebilir. Araştırmada incelenen U tipi örnekte de görüldüğü gibi, bu mutfak tipi küçük
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mutfaklar için uygun değildir. Gerekli ön alan bırakılmalıdır. U tipi mutfaklar gerekli
geniş alan varsa depolama alanı için ideal mutfaklar olabilir.
KAYNAKÇA
Ağat, N. (1983), Konut Tasarımına Mutfağın Etkisi ve Mutfak Tasarımı, İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayını.
Albayrak, N. (2012), Konut Mutfakları İç Mekân Tasarımında Ergonomik İlkeler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,
İstanbul.
Balikhani, M. (2005), Üst Sosyo-Ekonomik Düzey Ailelerin Konutlarında Mutfak Tasarımı ve Donatı Elemanı İlişkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Barışık, G. (2020). Dar Mekânlarda Esnek ve Fonksiyonel Mutfak Tasarımı, Sanat ve
Tasarım Dergisi, (26), pp.537-561.
Bektaş, C. (1991). Babadağ Evleri, İstanbul: Yem Yayınları.
Bomba, D. (2006), Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Modülerlik ve Şehzade Mehmet Camii’nin Modülerlik Açısından İncelenmesi. YayımlanmamışYüksek Lisans Tezi,
Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
Dinç, Ö. (1998), Tünel kalıplı teknolojilerle üretilen konutlarda mutfakların incelenmesi.
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi,
İstanbul.
Efendioğlu, (2001), Geçmişten Günümüze Konutta Mutfak Kavramı: Açık Mutfak. Yüksek Lisans Tezi Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Erdem, E. (2001), Konut mutfaklarının dolap ve tezgâhlarında kullanılmakta olan ana
malzemelerin iç mekân kurgusu açısından irdelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek
lisans tezi, Mimar Sinan Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Eroğlu, Ş. (2000), Mutfak Tasarımında Kadınlar Ve Kadın Mimarlar, Arredamento Dekorasyon Dergisi
Gelegen, G. (2009), Yeni Konutlardaki Mutfak Tasarımlarının Tüketicilere Ergonomik
Açıdan Uygunluğu ve Tüketicilerin Mutfaklarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara
Gönen, E., Kalınkara, V.,Özgen, Ö. (1990), Mutfak Çalışma Merkezlerinde Optimum İş
Yüksekliği ve Antropometrik Ölçüm İlişkisi Üzerinde Ergonomik Bir Araştırma.
Ankara : Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 408.

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

175

İkbal, Ş. (1988), Ev ergonomisi açısından mutfak tasarımı. 1. Ulusal Ergonomi Kongresi,
Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yay. No. 372, 371–389
Kavut, İ. E. (2004), Konut Mutfağı Tasarımında Teknolojinin Etkileri. Yayımlanmamış
SanattaYeterlilik Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimlieri
Enstitüsü, İstanbul.
Kerestecioğlu, A. (1989), İdeal Üçgen, Arredamento Dekorasyon Dergisi, Sayı: 2.
Kurt, E. (2006), Teknolojik gelişmelerin modüler konut mutfak tasarımına etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı, Kocaeli.
Kalınkara (2019), Mutfak Tasarımında fiziksel konfor ve verimlilik: Yaşlılar, Engineering Sciences. 14(4): 169-182.
Oğuzoğlu, Y. (2019), Türk Mutfak Kültürü Yönünden Günümüz Toplu Konut Mutfaklarının İrdelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi,
Fen bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul.
Porto, C.F. and Rezende, E.J.C., (2017). The Kitchen and the Elderly: Universal Design
of Environment and Products. Revista Kairos-Gerontologia, 20(3):287-307.
Sak, G. (2014), Mutfak Tasarımında Modüler Sistemlerin Kullanıcı Ergonomisi Açısından Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Yıldırım, K. (1999). Konut Mutfaklarının Mekan ve Donatı Organizasyonunda Ergonomik Yaklaşım. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü, Ankara,
Yıldız, N. (2018). Engelliler için Erişilebilirlik Kavramının Kentsel Ergonomi Bağlamında Değerlendirilmesi, SETSCI Conference Indexing System, 3, 416-424
ŞEKİL KAYNAKÇALARI
URL 1: http://www.vk.com/lovewyd_architecture)
URL 2: https:// tr.pinterest.com/pin/255649716331779580/
URL 3: https://www.archdaily.com/787891/claremont-residence-keen-architecture/573e925ce58ece1ac700010f-claremont-residence-keen-architecture-photo
URL 4: https://www.archdaily.com/869295/high-kitchen-a-zero-architects/59230187e58ece27a4000048-high-kitchen-a-zero-architectsphoto?next_project=no
URL 5: https://www.planndesign.com/articles/3423-kitchen-guide-u-shaped-kitchenpros-and-cons

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

176

URL 6: https://www.fezamutfak.com/duz-mutfak-dolap-modelleri)
URL 7: https://insapedia.com/mutfak-ve-mutfak-dolabi-modelleri-mutfak-tasarim-fikirleri/
URL 8: https://br.pinterest.com/pin/776941373190915776/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_id={{default.session}}&simplified=true
URL 9: https://tr.pinterest.com/pin/403353710381439340/
URL 10: https://www.archdaily.mx/mx/936963/casa-piedra-de-bosque-arnau-estudidarquitectura/5e87ca6ab3576565bb00006d-casa-piedra-de-bosque-arnau-estudidarquitectura-foto
URL 11: https://tr.pinterest.com/pin
URL 12: https://www.archdaily.com/921255/apartment-in-novopeschanaya-aiya-design/5d2e42a4284dd105b4000520-apartment-in-novopeschanaya-aiya-designphoto?next_project=no
URL 13: https://www.pinterest.com.au/pin/413486809532544052/

177

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

Öğr.Gör. Oya Cansu Demirkale Kukuoğlu ORCID ID: 0000-0001-6577-366X
BİR TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ OLARAK ÇOCUK MERKEZLİ DİJİTAL OYUN
GÖRSELLERİ VE ARAYÜZ TASARIMLARI
Öğr. Gör. Oya Cansu DEMİRKALE KUKUOĞLU
Samsun Üniversitesi
Prof. Dr. Sevgi SOYLU KOYUNCU
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Resim-iş Eğitimi ABD

Özet
Gelişen ve değişen teknoloji sayesinde sanat değişime uğraşmış ve gelişmiştir. Dijital
teknolojilerin gelişmesiyle beraber yaşam koşullarının da değişmesi, görsel sanatlar eğitiminde de yeni tekniklerin, malzemelerin ve araç gereçlerin farklı biçimlerde kullanılmaya başlanmasına yol açmıştır. Sanat ve teknolojiyi bir arada kullanan çocukların sayısı
her geçen gün artmış; tablet, bilgisayar vb. gibi dokunmatik ekrana sahip dijital ürünler
çocukların hayatında önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Teknolojik araçların kullanımı, çocukların estetik ve görsel değer alanlarını değişmesine ve gelişmesine yardımcı
olmuştur. Çocukların seviyelerine uygun olarak tasarlanmış olan bir arayüz uygulamasında çocukların gelişimsel özelliklerine dikkat edilmesi ve tasarımın bu doğrultuda gerçekleştirilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda araştırmada, çocuklara
yönelik arayüz tasarımlarında dikkat edilmesi gereken unsurlar üzerinde durulmuştur. Bu
araştırmada, betimsel yöntem kullanılarak çocuklara yönelik geliştirilen arayüz tasarımlarında, tasarım sürecinde göz önünde bulundurulması gereken unsurların, neler olması
gerektiği araştırmaya konu olmuştur. Bu bakımdan incelendiğinde, dijital oyun uygulamalarının arayüz tasarımlarında kullanılan renk, tipografi, illüstrasyon, ikon, semboller
ve dijital oyun görselleriyle alanyazına dayalı bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu kapsamda,
alan yazın taraması ile elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Bu unsurlarla beraber arayüz uygulamalarının tasarım sürecinin iyileştirilmesine yönelik
örnekler incelenmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanat ve Teknoloji, Dijital Çocuk Oyunları, Arayüz Tasarımı
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CHILD-CENTERED DIGITAL GAME VISUALS AND INTERFACE DESIGNS
AS A TECHNOLOGY PRODUCT
Abstract
Thanks to the developing and changing technology, art has tried to change and developed.
The change in living conditions with the development of digital technologies has led to
the use of new techniques, materials and tools in different ways in visual arts education.
The number of children who use art and technology together has increased day by day;
tablet, computer etc. Digital products with touch screens such as digital products have
started to play an important role in children's lives. The use of technological tools has
helped children change and develop their aesthetic and visual value areas. It has become
an important issue to pay attention to the developmental characteristics of children and to
carry out the design in this direction in an interface application designed in accordance
with the levels of children. In this direction, the research focused on the elements that
should be considered in interface designs for children. In this research, the elements that
should be considered in the design process in interface designs developed for children
using the descriptive method have been the subject of research. In this respect, a framework based on the literature has been created with the colors, typography, illustrations,
icons, symbols and digital game images used in the interface designs of digital game applications. In this context, the data obtained through the literature review were carried out
with the qualitative research method. Along with these elements, examples of improving
the design process of interface applications were examined and suggestions were made.
Keywords: Art and Technology, Digital Children's Games, Interface Design

GİRİŞ
Günümüzde teknoloji çocukların yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.
Çocuklar günlük hayatlarında teknolojik cihazlarla fazlasıyla karşı karşıya kalmakta ve
bunların kullanımını kolayca öğrenmektedirler. Aynı zamanda teknolojik cihazlar çocukların günlük hayatlarını ve öğrenme şekillerini de etkilemektedir. Teknolojik ürünler öğrenmeyi desteklemekte ve çocukların bilişsel, sosyal-duyusal, psikomotor ve dil gelişimlerinin gelişmesini sağlamaktadırlar. Aynı zamanda dijital oyunlar, çocukların güven
duygusunu geliştirmekte, kendi sorumluluğunu üstlenebilmesine ve problem çözme becerisini geliştirmesine yardımcı olmaktadır (McCarick ve Xiaoming, 2007:77).
Televizyon, bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. gibi teknolojik cihazlar okuma yazma bilmeyen çocuklar tarafından fazlasıyla kullanılmaktadır. Okuma yazma bilmeyen çocuklar
görsel becerileriyle beraber dijital cihazların kullanımını öğrenmektedirler. Bu etkileşimli
kullanım, kullanıcı dostu oyun uygulamaları ve tasarımları sayesinde gerçekleşmektedir.
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Bu anlamda kolay kullanıma sahip, anlaşılır ve kolay uyum sağlanabilen bir arayüz tasarımı kullanıcı dostudur. Kullanıcı dostu olan uygulamalar kullanıcı ile uygulamanın etkileşimini arttırır. Teknolojik cihazlarla fazla zaman geçiren çocuklar için yapılan oyun uygulamalarının ve arayüz tasarımlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.
Uygulamaların arayüz tasarımları ekranda görünen, bilgi veren, okunan ve etkileşimde
bulunulan tüm öğeleri kapsamaktadır.
Çocuklara yönelik arayüz tasarımları yapılırken hedeflenen grubun yaş aralığını belirlemek önemlidir. Çocuklar yetişkinlerin aksine daha hızlı büyümekte ve değişmektedirler.
Çocuklar kendi yaş grupları içerisinde de büyük farklılıklar göstermektedirler. Üç yaşındaki bir çocuğun oyuna vermiş olduğu tepkiyle 6 yaşındaki bir çocuğun aynı oyuna vermiş olduğu tepkilerde farklılık bulunmaktadır. Büyük yaş grubunda olan çocuklar uygulamada sorunsuzca vakit geçirirken küçük yaştaki çocuklar için bu durum farklıdır.
Çünkü küçük yaş grubunda bulunan çocuklar kendilerini güvende hissedebilmek için ön
talimatlara ihtiyaç duyabilmektedirler (Woo, White, ve Lai, 2016,s.592).
Çocuklar için tasarlanan uygulamaların yetişkinlerden farklı olması gerekmektedir. Arayüz tasarımcıları oluşturdukları tasarımı kendi algılarına göre değil çocukları tasarım sürecine dahil ederek onlara uygun tasarımlar ortaya çıkarmaları gerekmektedir. Çocuklara
yönelik yapılan arayüz tasarımlarının komik, sezgisel ve ilginç olması beklenmektedir.
Aksine çocuklara yönelik kötü tasarlanmış arayüz tasarımları çocukların zihinsel gelişimlerini olumsuz etkilemekte ve çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilmektedir. Arayüz tasarımlarında çocukların bilişsel, fiziksel ve duyusal özelliklerini
dikkate almak ve çocukların yaş aralıklarına dikkat etmek ilk aşama olarak görülmektedir.
Arayüz tasarımı çocukların gelişim alanlarını olumlu etkilemeli; bilişsel, motor, dil, duygusal ve sosyal gelişimi desteklemelidir. Çocuğun yaşı, gelişim özellikleri ve uygulama
içeriği bir bütün olarak düşünülmelidir.
Çocukların gelişim özelliklerine dikkat etmenin yanı sıra arayüz tasarımları yapılırken
görsel tasarım seçeneklerinin de eklenmesi gerekmektedir. Bunlar; renkler, tipografi, resimler, ikonlar ve semboller, sesler olarak değerlendirilebilir (Kraleva, 2017:59).
SANAT VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ
İçinde yaşadığımız dünya, teknoloji ve sanat sayesinde her geçen gün yeniden şekillenmekte ve değişmektedir. Sanatın teknoloji destekli dijital ortamlar ile beraber kullanılması bireyin görsel algısını geliştirip zenginleştirmesine destek olmuştur. Sanatın teknoloji ve bilimle iç içe olması sanatçılar tarafından yeni bir dil oluşturmasını sağlamıştır.
Günümüzde teknolojinin değişimi ile yeni ifade biçimleri geliştirilmiş ve sanatta önemli
bir yer edinmiştir. Teknolojiyi doğru yönde kullanmak sanatın ve sanatsal biçimlerin gelişmesi ve geliştirilmesinde önemli bir etken haline gelmiştir. Sanat dallarının teknolojiye
ayak uydurarak ilerlemesi sanatın devamlılığını sağlamakta ve önemli sanat dallarının
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ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu bağlamda küçük yaşlardaki bireylerin sanatla
tanışması ve bunun beraberinde teknolojiyle birlikte gelişim göstermesi farklı disiplinlerle öğrenmeyi sağlamaktadır. Eğitim kalitesini artırmak ve her yaştan çocuğun gelişimine katkıda bulunmak için teknolojinin kullanılması gerekmektedir. Temel sanat öğelerinin dijital ortamlarda öğretilmesi iki ve üç boyutlu sanal oyunlarının tablet, bilgisayar,
telefon gibi teknolojik cihazlar sanatın geliştirilmesini sağlamıştır.
Teknoloji ve sanat yaratıcılığın ve bilginin birleşmesiyle okul öncesi dönemlerden başlayarak üniversite yıllarını da kapsaya bu dönem bireyin gelişimini desteklemektedir.
Oyunla beraber öğrenen çocuğun hayal dünyasında farklı kavramlar oluşmakta ve böylece hayal dünyası genişleyen çocuk durum ve olaylara karşı bakış açısını geliştirmektedir. Öğrenmeyi destekleyen uygulamalar, bireyin motivasyon düzeyini, öz yeterliliğini ve
ders içindeki başarısını arttırdığı yapılan araştırma sonuçları arasında yer almaktadır
(Bayırtepe ve Tüzün, 2007:41).
DİJİTAL TEKNOLOJİ ÜZERİNDEN ÇOCUK MERKEZLİ ARAYÜZ TASARIMLARI VE AŞAMALARI
Dijital teknoloji üzerinde iyi bir arayüz tasarımı olarak kabul edilen şey kullanıcının uygulama veya sistemde kolayca ve sezgisel olarak etkileşime girebilmesidir
(Kamaruzaman vd., 2016:893). Bu bakımdan incelendiğinde, dijital oyun uygulamalarının arayüz tasarımlarında kullanılan renk, tipografi, illüstrasyon, ikon ve semboller ve
müzikler arayüz tasarımında önemli rol oynamaktadırlar.
Çocuklar için tasarlanacak uygulama da arayüz tasarımı yapılırken birkaç önemli aşama
belirlenebilir:
Renk: Renkler, çocukların duygularını ve düşüncelerini en çok ifade edebildiği araçlardan bir tanesidir. Rengin doğru kullanımı uygulamanın başarı olasılığını arttırmakta etkili
bir araçtır. Çocukların ekrandaki boş alanları sevmedikleri parlak, birbirleriyle uyumlu
renkleri tercih ettikleri yapılan araştırmalarla beraber ortaya koyulmuştur (Meloncon vd.,
2010:402). Yapılan araştırmalara dayanarak çocukların dikkatini çekebilmek ve uygulamada gezinebilirliğini arttırmak için canlı renklerin kullanılması önerilmektedir. Renkler,
arayüz tasarımlarında kullanıldıkları duruma göre çocuk üzerinde hem pozitif hem negatif
etki yaratabilmektedir. Bu, rengin tonuna, doygunluğuna ve diğer renklerle olan ilişkisine
bağlı olmaktadır.
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Görsel 1: Abc Wos Oyun Uygulamasının Görselleri
Örneğin Görsel 1’de yer alan “Abc Wow” oyun uygulaması çocukların İngilizcelerini
geliştirmeleri için hazırlanmış bir uygulamadır. Bu uygulamada çocuklara kelimeleri öğretirken nesnelerin grafikleri sade, net ve anlaşılır bir biçimde çizilmiştir. Uygulamada
yer alan uyumlu renkler pastel tonlarda kullanılmış ve kontrastlık yaratarak renk uyumu
yakalanmaya çalışılmıştır.
Tipografi: Tipografinin temel işlevi okunurluktur. Bu nedenle bilgi ve mesaj iletiminde
önemli bir role sahiptir. İletişimin kolay sağlanabilmesi için sade, yalın ve anlaşılır tipografik bir dil kullanmak önemlidir. Yetişkinlerden farklı olarak çocuklara yönelik arayüz
tasarımlarında tipografi kullanımında önemli yer tutmaktadır. Naranjo-Bock, harfler arasında biraz boşluk olduğu ve konturların iyi tanımlanmış olduğu bir yazı tipinin kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır. Çünkü bu yazı tiplerinin kullanımı çocuklarda uygulamaya karşı daha samimi ve sıcak bir his beslediklerini öne sürmektedir.

Görsel 2: Move Turtle Oyun Uygulamasının Görselleri
Görsel 2’te yer alan Move Turtle oyun görsellerine baktığımızda tipografinin okunurluğu
net, sade ve anlaşılırdır. Zemin rengi ve yazı rengi arasında zıt renk kullanımı yazının
okunurluğu daha da netleştirilmiştir.
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İllüstrasyon: İllüstrasyonlar çocukların yaratıcı gücünü göz önüne alarak yapılmalıdır.
İllüstratörler çocuğun yaş gruplarının gelişimine göre belirlenmeli ve çocuğa uygunluğu
düşünülmelidir. Tasarımcı çocuğun gelişimine yakın, onu heyecanlandıracak, bakış açıcını geliştirecek tasarımlar oluşturmalıdır. Çocuk uygulamada karşılaştığı illüstratörlere
bakmaktan zevk almalı ve onları anlamakta zorlanmamalıdır. Aynı zamanda çocukların
dikkatini çekmeli ve öğrenmeyi desteklemelidirler. Gerçek hayatla ilişkilendirilmiş illüstrasyon ve imgeler çocukların içeriği anlamalarına yardımcı olurlar (Hussain vd.,
2011:976). Çocuklara yönelik yapılan illüstrasyonlar ilgi çekici olmalıdır. İllüstratörler
çocukların yaş gruplarına göre biçimlendirilmeli ve çocuğa uygunluğu düşünülerek sanatsal anlatım biçimi ile çocuğun bakış açısını geliştirerek yeni dünyalar yaratmalıdır.
Sanatçı bu doğrultuda özgün çizimler çizmeli fakat çocuğu heyecanlandıracak, meraklandıracak ve düşündürecek simgeler seçmelidirler.
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Görsel 3: Petting Zoo Oyun Uygulamasının Görselleri
Görsel 3’da yer alan Petting Zoo uygulamasında bulunan hayvanlar break dance yapmakta ve hayvanlara dokunulduğunda müzik çalmaktadır. Uygulamada yer alan hayvanların çizimi çocukların seviyelerine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Çocuklar bu uygulamayla neşeli hayvan illüstrasyonları sayesinde eğlenerek oyun oynamaktadırlar.
İkon ve semboller: Grafik kullanıcı arayüzünde kullanılan ikon ve semboller çocukların
yaşına uygun olarak tasarlanması gerekmektedir. Okuma yazma bilmeyen çocuklar ekrandaki ikonun ne anlama geldiğini anlamak için ikon ve sembollere güvenmektedirler.
Bu nedenle ikon ve semboller çocukların bilişsel gelişimlerine uygun olması gerekmektedir. Çocuklara yönelik yapılan ikon ve semboller açık ve net olmalıdırlar.
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Görsel 4: İkon Tasarımı
Müzik ve sesler: Arayüz tasarımlarına uygun doğru müzik ve seslerin kullanımı uygulamaların çocuklar tarafından daha iyi algılanmasını ve oyuna karşı motive olmalarını sağlamaktadır. Arayüz uygulamalarında kullanılan arka plan müzikleri ve sesleri çocukların
dikkatini daha fazla çekmektedir. Çocukların kullandığı butonlara müzik ya da ses eklemek oyunda daha keyifli bir zaman geçirmesine neden olmaktadır. Arka planda farklı
müzik ve ses kullanımı kullanıcının farklı tepkiler vermesine neden olabilir. Örneğin, uygulamada çalınan hızlı bir şarkı çocuğun oynamış olduğu oyunda daha hızlı karar vermesine neden olabilir. Arka plan seslerinin sakin, neşeli, ve hareketli oluşu kullanıcının
farklı şekilde etkilenmesine neden olmaktadır.
Çocukların iletişim ve algısının önemli bir parçası olarak müzik ve melodilerin rolü ile
ilgili böyle bir çalışma Tikkanen ve Iivari’nin “The Role of Music in the Design Process
with Children” araştırmasında vurgulanmıştır. Bu çalışmada okul öncesi çocuklar üzerinde müziğin etkisi araştırılmış ve tasarımlarda müziği yaratıcılığa olan katkısının önemi
vurgulanmıştır (Tikkanen & Livari, 2011:290).
SONUÇ
Günümüzde bilgisayarlar, telefonlar ve tabletler insan hayatının vazgeçilmez parçası haline gelmiştir. Bu nedenle yetişkinler gibi çocuklar da bu cihazlarla vakit geçirmekte ve
hayatlarının birçok alanında kullanmaktadırlar. Dijital uygulamalarla zaman geçiren çocuklar problem çözme becerisi kazandırmaktadır. Aynı zamanda hızlı ve doğru karar
alma ve böylece hızlı karar verme becerileri gelişmektedir. Bu sebepten ötürü çocuklara
yönelik yapılan uygulamalar ve bunların arayüz tasarımları oldukça önemli bir konu haline gelmiştir. Kullanıcıların bir uygulamayı tercih etmelerindeki en önemli etkenlerden
birisinin de arayüz tasarımı olduğu düşünülmektedir.
Görsel tasarım ögelerinden biri olan renkler çocuğun zihninde büyük bir etkiye sahip olduğundan çocuğun ilgisini çekmekte ve görsel yapıların sınıflandırılmasını sağlamaktadır. Çocuklara uygun yazı tiplerinin kullanılması onların oyuna karşı sempatik bir bakış
açısı kazandırdığı görülmüştür. Bu doğrultuda çocuklara yönelik olmayan yazı tiplerinin
kullanılması okuma çağında olan çocukların okumasını zorlaştırmakta ve oyuna karşı ilgisini kaybetmesine neden olmaktadır. Oyunda kullanılan illüstrasyonlar ikon ve sembol-
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ler çocukların yaratıcı gücü göz önüne alınarak çocukların anlayabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Görsel tasarım öğeleriyle uyumlu olan uygulama müzik ve seslerle desteklenerek çocuklar tarafından oynanabilirliği daha yüksek hale getirilmelidir. Bu doğrultuda
oyunda verilen yönergeler çocuğun hem eğlenmesi hem de öğrenmesi kolaylaşacaktır.
Bir arayüz tasarımına başlamadan önce yapılacak olan uygulamayla ilgili gerekli analizler
yapılmalıdır. Bu amaç doğrultusunda hedef kitlenin yaş grubu belirlenir ve arayüz tasarımı o doğrultuda yani çocukların anlayabileceği düzeyde tasarlanmalıdır. Tasarlanacak
olan uygulamanın başarılı olması için çocuk merkezli bir tasarım anlayışı benimsemek ve
çocukların uygulamanın her aşamasına dahil edilmesi gerekmektedir. Çocukları uygulamanın her aşamasına dahil etmek ve beklentilerini önceden belirlemek arayüz tasarımlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Uygulamanın kullanımının kolay, anlaşılır olmasıyla beraber renk uyumu ve görsel tasarım öğelerinin bir arada kullanılması
arayüz tasarımlarını kullanıcı dostu haline getirilebilir. Kullanıcı dostu olan arayüz tasarımları çocuklar tarafından daha çekici hale gelecektir. Arayüz tasarımları bireyin öğrenme sürecinde olumlu etkilere sahiptir. Bu kriterlere uygun olmayan kötü tasarlanmış
bir arayüz tasarımının çocuklara uygun olmayan renk ve şekillerle eşleştirilmesi çocuklar
üzerinde kötü bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü çocuğun dikkatini çekmeyen tasarımlar öğrenme durumunu en aza düşürmektedir. Arayüz tasarımcısının görsel olarak çocukların seviyelerine uygun olarak yapılmış bir arayüz uygulamasının tasarımında çocuğun gelişimsel özellikleri ön planda tutulmalı ve görsel tasarım öğelerinin doğru kullanımıyla tasarım gerçekleştirilmelidir.
KAYNAKÇA
Bayırtepe, E., & Tüzün, H. (2007). Oyun-tabanlı öğrenme ortamlarının öğrencilerin bilgisayar dersindeki başarıları ve öz-yeterlik algıları üzerine etkileri. Hacettepe
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 41-54.
Hussain, W., Sohaib, O., Ahmed, A., & Qasim Khan, M. (2011). Web readability factors
affecting users of all ages. Australian Journal of Basic and Applied Sciences.
Kamaruzaman, M. F., Rani, N. M., Nor, H. M., & Azahari, M. H. H. (2016). Developing
user interface design application for children with autism. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 217, 887-894.
Kraleva, R. (2017). Designing an Interface For a Mobile Application Based on Children's
Opinion. Int. J. Interact. Mob. Technol., 11(1), 53-70.
McCarick, K., & Xiaoming , L. (2007). Buried Treasure: The Impact of Computer Use
on Young Children's Social, Cognitive, Language Development and Motivation.
AACE Journal, 73-95.
Naranjo-Bock, C. (2011). Effective use of typography in applications for children. 201112-07)[2012-04-01]. http://www. uxmatters. com.

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

185

Tikkanen, R., & Iivari, N. (2011). The Role of Music in the Design Process with Children.
IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 288-305.
Woo, E. H., White, P., & Lai, C. W. (2016). Impact of information and communication
technology on child health. Journal of paediatrics and child health, 52(6), 590594.
GÖRSEL LİSTESİ
Görsel 1: Abc Wos Oyun Uygulamasının Görselleri
Görsel 2: Move Turtle Oyun Uygulamasının Görselleri
Görsel 3: Petting Zoo Oyun Uygulamasının Görselleri
Görsel 4: İkon Tasarımı

186

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

ORCID ID: ORCID: 0000-0002-8987-0058
SANAT ESERİNİN ESTETİK BAĞLAMI İÇERİSİNDE KOLAJ VE EKLEKTİSİZM İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Doç. Muteber BURUNSUZ
Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Özet
Değişen ve gelişen zamanın getirdiği yeniliklerle sanatsal her dönem, üslup olarak kendi
ifade biçimlerini oluşturmaktadır. Geleneksel anlatım biçimlerinin dışına çıkılmasını sağlayan kolaj; çeşitli malzemelerin eklenmesiyle yüzeyde renk, leke ve form biçimlendirmelerine olanak sağlamaktadır. Renkli, yazılı kağıtlar ve gazete parçaları, boya kalıntıları,
ahşap ve metal malzemeler, fotoğraflar, alçı ve kil gibi malzemelerin de dahil olabileceği
zengin bir anlatım dili sunmaktadır. Kolajın oluşum sürecinde, eklektik olan öğelerin tek
tek seçilip farklı bir ortamda yer alması, öğelerin entegrasyonu, olasılıklarının ifade edilmesi, kurgulanması, kavramsal ilişkilerle sorgulanması ve estetik bağlam içerisinde tanımlanması sağlanmaktadır. İfade şekli içerisinde rastlantısallık, zorunluluk, yineleme
kavramlarıyla birlikte parça-bütün diyalektiği bütüncül bir bakış açısı ile çözümlenmektedir. Belirli bir kavramdan yola çıkılarak, farklı birleşimlerin yüzeyde çözümlendiği anlamlı bir bütüne dönüşen kolaj tekniği Kübizmle başlayarak, Dadaizm, Pop Art ve Güncel
Sanat uygulamalarıyla birlikte kolektif anlatım diline olanak sağlamaktadır. Eklektisizmde ise seçilen farklı sanatsal dizgelerden alınan öğelerin yeni bir dizge içerisinde
kullanımı mümkün olmaktadır. Kolajın iç dinamiğinde yer alan toplamalar ve bir araya
getirme sürecinde eklektisizmle iç içeliği görülmektedir. Araştırmada eklektisizm ve kolaj birlikteliği sanat eserleri aracılığıyla çözümlenecektir. Kolajın değişen zamana göre
farklı söylemler içerisinde yer aldığı, sanatsal pratiklerde anlam örgüsü kurduğu gözlemlenmiştir. Çoklu ve zengin anlatım olasılıkları içerisinde kolaj; malzeme ve nesnelerin
kavramsal bütünlüğüyle etkin olan bir ifade zenginliği sunmaktadır. Bugünün sanatının
anlamlandırılmasında, kavramsal ilişkilerin çözümlenmesinde ise önemli bir role sahip
olduğu görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sanat Eseri, Estetik, Kolaj, Eklektisizm.

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF COLLAGE AND ECLECTICISM WITHIN THE AESTHETIC CONTEXT OF THE ARTWORK
Abstract
With the innovations brought by the changing and developing time, each artistic period
creates its own forms of expression as a style. Collage, which allows to go beyond the
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traditional forms of expression; With the addition of various materials, it allows color,
stain and form shaping on the surface. It offers a rich narrative language, including colored, written papers and newspaper pieces, paint residues, wood and metal materials, photographs, plaster and clay. In the formation process of the collage, it is ensured that the
eclectic elements are selected one by one and placed in a different environment, the integration of the elements, the expression of their possibilities, their construction, their
questioning with conceptual relations and their definition in an aesthetic context. The
part-whole dialectic is analyzed with a holistic point of view, together with the concepts
of randomness, necessity and repetition in the form of expression. Starting with Cubism,
the collage technique, which turns into a meaningful whole in which different combinations are resolved on the surface, starting from a certain concept, enables a collective
expression language together with Dadaism, Pop Art and Contemporary Art applications.
In eclecticism, on the other hand, it is possible to use the elements taken from different
artistic systems in a new system. The collections that take place in the internal dynamics
of the collage and their intertwining with eclecticism are seen in the process of assembling. In the research, the coexistence of eclecticism and collage will be analyzed through
works of art. It has been observed that the collage takes place in different discourses according to the changing time and establishes a meaning pattern in artistic practices. Collage in multiple and rich expression possibilities; It offers a richness of expression that is
effective with the conceptual integrity of materials and objects. It is seen that it has an
important role in making sense of today's art and in the analysis of conceptual relations.
Keywords: Artwork, Aesthetics, Collage, Eclecticism.
GİRİŞ
Farklı malzemelerin yüzey üzerinde bir araya gelmesiyle oluşturulan kolaj tekniği; sanat
tarihi içerisinde birçok üslup ve harekette karşımıza çıkmaktadır. Her üslup ve hareketin
içerdiği temel özelliklerle birlikte kolaj sanatı bambaşka boyutlara ulaşmaktadır. Kolaj
tekniği; uygulama şekline göre geleneksel olarak belirli bir yüzey üzerinde ya da üç
boyutlu olarak farklı zeminlerde karşımıza çıkmaktadır. Kolaj içerisinde kendi
bağlamından ilgili olmadığı ortamından ayrılan malzemeler farklı olan bir ortama
eklenerek, yeni bir mekân ve zaman içerisinde yer alarak kendi başına var olmaktadır.
Buluntu nesnelerle bir fikrin, bir kavramın, içeriğin aktarımı sağlanarak nesnenin işlevsel
bir yapıya sahip olduğu gözlenmektedir. Sanatçının ifade etme aracı zamanla değişmiş,
temsil olan nesneler anlatının öğelerine dönüşmüş, kavramı ve içeriği bire bir karşılayan
nesneler anlatının ve ifadenin aracı olmuştur. Ergün’ün de belirttiği gibi her türlü
malzeme kolajın içeriğine dahil olabilir. Kendi başına var olan nesneler içerdikleri
imgesel görünümlerinden uzaklaşarak yeni bir bağlam ve estetik düzen içerisinde yer
almaktadır;
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Kolaj: Elde mevcut her türlü organik ya da inorganik hazır materyalin, basılı, çizili ve
fotografik malzemenin(imaj), önceden bilinen hayat bağlamından koparılıp alınarak, yeni
bir bağlama hizmet edecek doğrultuda, yeni bir kurgusallık kaygısıyla bir yüzey üzerine
yapıştırılarak elde edildiği söylenebilir (Ergün, 2012:5).
Estetik bir düzen içerisinde yeni kurgusal yapıların oluştuğu, bir bütüne dönüştüğü kolaj
tekniğinde; kendi bağlamından ayrılan nesnelerin yeni bir bağlam içerisinde yapısal
olarak yer alması ve imgesel görünürlüğü sağlanmaktadır. İmgesel olarak farklı
temsillerin algılanmasını sağlayan öğeler, yeni bir oluşum içerisinde bir araya gelerek
bambaşka duyu ve çağrışımlara olanak sağlamaktadır. Kompozisyondaki öğeler, her bir
öğenin farklı şekillerde bir araya gelişi, birliktelikleri kurgusal olan bir sentezi de
oluşturmaktadır. Sanatçıların yaygın bir biçimde birçok sanat akımında yer verdiği kolaj
tekniği; yüzey üzerinde yaşamsal pratiklerin ve deneyimlerin açığa çıkmasını ve görünür
olmasını da sağlamaktadır.
Kolaj çalışmalarında düşünce, hatıra, nesne, renk, doku birlikteliklerinin yanı sıra anlık
deneyimler çalışmaya dinamizm kazandırarak sonucu etkileyen bir süreci tanımlar.
Çalışmalarda tanınabilir görüntüler ya da nesneler farklı birleşmeler eşliğinde
düşündürüp, sorgulatan bir bakış açısını sunmaktadır. Yüzeye eklenen her bir parça
sanatçının öznel varlığını yansıtmakta, parçaların bileşimleri ise farklı alanlara dair
ortaklıklar kurmaktadır (Pazarlıoğlu Bingöl, Çevik, 2020: 612).
Kolaj tekniğinin yapısı itibariyle tek tek olan parçaların bir araya gelerek bir bütünü
oluşturduğu bilinmektedir. Bu bütünün içerisinde yer alan öğelerin her biri kurgusal plan
dahilinde söz sahibi olmaktadır. Özellikle eklektik olan parçaların; kolaj içerisinde bir
arada yer alarak, kendi özlerinden ayrılıp yeni bir öze dahil oldukları görülmektedir.
Eklektisizm ve kolajın birbiri ile olan yakın ilişkisi bağlamında incelenen sanat eserlerine
yer verilen bu araştırmada, kolajın içeriğini oluşturan öğelerin eklektik yapıları ve
kavramsal bağlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Eklektisist olan bir eser; her çağ ve
dönemden var olan öğelerin tekrar açığa çıkması ve yeni bir bağlam içerisinde bir araya
getirilişi ile oluşmaktadır. Sözen ve Tanyeli’nin de belirttiği gibi öğelerin yeni bir dizge
içerisinde yer aldığı görülmektedir;
Farklı sanatsal dizgelerden alınan öğelerin yeni bir dizge içinde yeniden kullanılması eylemi. Sanatta farklı çağ ve üsluplardan seçilip devşirilen öğelerin yeni bir tasarım ya da
ürün oluşturmak için ele alınması olgusunu ifade eder. Bu durum 19. yy ‘da çok yaygın
bir biçimde görülür. Bununla birlikte, eklektisizm bir üslup değil, bir davranış biçimi olarak değerlendirilmelidir. Ancak, farklı eklektisist üsluplardan söz edilebilir. Bu üslupların
hepsinde davranış biçimi ortak olduğu halde, biçim malzemesinin devşirildiği çağ ya da
üslup ve bunların yeniden dizgeleştirilişi farklıdır ( Sözen, Tanyeli, 2001: 74).
Sanatın var olduğu her dönem ve çağda avangard olan anlayışlarla, biçimsel düzenleme
ve dönüştürmelerle karşılaşılmaktadır. Modern sanat akımlarından kübizm, dadaizm,
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konstrüktivizm ve kavramsal sanat içerisinde nesnenin, malzemlerin farklı olan kullanım
şekillerine rastlamak mümkündür. Kübizmin geometrik olan biçimlendirme tavrı,
deformasyonlar, malzemenin eklendiği kolaj tekniğine yer veren uygulamaları sanatsal
serüvenin bir başka odak noktasına taşınmasına neden olmuştur. Dadaizmle birlikte
gelişen ve değişen farklı uygulama tavırlarıyla karşımıza çıkan kolaj uygulamaları,
nesnenin ön plana çıktığı kavramsal bağlamıyla var olduğu oluşumlara da olanak
sağlamıştır.
Modernizm Döneminde Kolaj, Asemblaj ve Dekolajlar ileride daha radikal sanat
formalarının habercisiydi. Öyle ki bu tekniklerin açtığı yolda farklı zamanlarda sanatın
sınırlarını zorlayan sanat formları ortaya çıkmıştır. Ready Made’ler başta olmak üzere
kavram sanatı, Enstalasyonlar ve Performans Sanatı bunlardan bazılarıdır. Atık nesne
Kübizm’den sonra günümüze kadar sıklıkla sanatsal ifadede kullanılmaya devam
etmiştir. Marcel Duchamp’ın Ready Made’leri ile sanatı estetik anlamda farklı bir evrime
sokmuş olan atık nesne daha sonra Pop Art ile sanattaki yerini korumuştur. Taşıdığı anlam
ve barındırdığı görsel çeşitlilik nedeniyle günümüzde de sıklıkla başvurulan nesnelerden
biri haline gelmiştir (Öznülüer, 2019: 707).
Modern sanat akımları ile birlikte malzemenin farklılaştığı, nesnelerin devreye girdiği
düzenlemelere de rastlanılmaktadır. Dadaizm ve Pop Art içerisinde, kavramsal bakış
açısıyla her türlü mekanda birebir karşılaştığımız öğeler ve nesne düzenlemeleri
görülmektedir. Böylece kolaj tekniği boyut değiştirerek farklı uzamlarda karşımıza
çıkmaktadır.
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Kolaj Tekniğinin Süreç İçerisindeki Sanatsal Serüveni
Modern sanat akımları ile sanatsal üretim şekillerinin çeşitlendiği ve değiştiği gözlenmektedir. Her sanatçının boyayı biçimlendirme ve uygulama şekilleri kendi üsluplarıyla
birlikte değişiklik göstermektedir. Sanatçının eserini oluşturma sürecinde etkilendiği ve
deneyimlediği pratikler farklılık göstermekle birlikte, kişisel deneyim ve tecrübeleri estetik biçimlendirme tavırlarını da etkilemektedir. Bir de toplumsal olarak içerisinde yer
aldığı çevrede sanatına dahil olan içsel deneyler ve etkilerle karşılaşılmaktadır. Her bir
sanat eseri kendi bağlamında, kendi sınırlılığı içerisinde yapıtın üreticisinin izlerini taşımakta ve çerçevesini, bütünlüğünü ortaya koymaktadır. Ayrıca sanatçının kişisel yetkinliği ile sonuçlanan sanat eserleri her sanatsal dönem içerisinde yer alan özelliklerle birlikte değerlendirilmektedir. Kolaj tekniği ise birçok sanatsal üslup ve hareket içerisinde
görülmektedir. İlk olarak Kübizmle karşımıza çıkan kolaj tekniği, daha genel bir çerçevede uygulanmış olup geometrik düzen anlayışına uyumlu şekilde tuval yüzeyi üzerinde
yer almıştır. Geometrik olan parçaların renklerle birlikteliğinin yanı sıra, biçimsel özelliklerin, dokusal ve kurgusal yapılarının da incelendiği görülmektedir. Pablo Picasso ve
Georges Braque eserlerinde; yatay, dikey ve diagonal hareketlerle kolajın renk, leke ve
biçim ilişkileri çözümlenmektedir.
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Görsel 1. Pablo Picasso, “Glass and Bottle of Suze” , Paris 1912-1913
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Başında, boyalı kağıtlar ya da tahta öykünmeleri, yalnızca tablonun düzenlenişini
yalınlaştırıyordu; ama Picasso işleme yeni bir boyut getirdi; ilk kolajları, konunun
zorlukla tanımlanabildiği geometrik kompozisyonlardır. Bunlarda düzgün beylik kareler
halinde düzenlenmiş, yatay ve düşey formlar kümelenmesi içinde coşkulu bir hava
yaratan çiçekli kağıt parçaları bulunmaktadır. Diğer yapıtlarındaysa Picasso, tersine,
zaman zaman bütünden ayrılan ek bir gereç olarak ele alınan renkli kağıtların ifadesel
maddiliğine bağlıdır ( Cabanne, Batur, 2003: 324).
Renklendirilmiş ya da yazılı olan kâğıtlar düzgün şekillerde kesilerek uygulanmıştır. Malzemenin rengi, dokusu ve deseni tek tek seçilerek bir arada kompoze edilmiştir. Kendi
özlerinden ayrılmış biçimler yepyeni bir kompozisyona dahil olarak mutlak güzellik anlayışının devşirildiği bir örüntüyle karşımıza çıkmaktadır (Görsel 1).
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Görsel 2: Hanna Höch, kağıt üzerine kolaj, 35.1 x 30.1 (cm)
Dadaizmde ise kolajın klasik olarak tuval üzerine uygulamaları görülmektedir. Burada
seçilen ve zemin üzerine uygulanan, eklenen her öğenin birbiriyle olan ilişkisi ve içeriği
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yansıtılmaktadır. Verilmek istenen mesajın açık bir biçimde izleyici de netleşmesi önemli
olmaktadır. Mantık sınırlarını zorlayan, anlamsızlığa ve savaşın getirdiği her türlü yıkıma
karşı bir hareket ve tavır içerisinde yer alan Dadaist sanatçıların isyanları kolajları aracılığıyla iletilmektedir. Kolajı çeşitli materyallerle zemin üzerine uygulayan sanatçıların
yanı sıra üç boyutlu, zeminden bağımsız olarak oluşturulmuş düzenlemelerin yer aldığı
eserler de bulunmaktadır. Nesnelerin kendilerinin, öylece yer aldığı, kavramı ve içeriği
yansıttığı görülmektedir. Sanatçının ifade etme aracı zamanla değişmiş, temsil olan nesneler anlatının öğelerine dönüşmüş, kavramı ve içeriği bire bir karşılayan nesneler anlatının ifadenin aracı olmuştur. Sonsuz deneyimlemeye olanak sağlayan nesneler, asamblajda üç boyutlu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Görsel 3, Görsel 4: Kurt Schwitters, "Asil Hanımefendiler İçin Konstrüksiyon", 1919
ve "Asamblaj", 1920.
“Nesne”, uzamsal yanılsamayla (resmin temel alanı) veya formların boşluk içinde
kapladığı yerle (heykelin temel alanı) değil cisimlerin yaradılışlarından gelen özelliklerle
ilgili bir tanımdır. Schwitters, Merz’i sade bir dille, dünyada oldukları haliyle kullanarak
“yeni formları” ve “yeni şekillendirme yöntemlerini” yeniden keşfetmek olarak
tanımlamıştır (Thompson, 2014: 166).
Thompson’un da belirttiği gibi nesneler yeni form ve biçimlendirmeleri ile yeniden kurgulanmaktadır. Gerçeklik algısıyla dönüşen görüntülerle, yüzeydeki üç boyutluluk algısının tamamlanması sağlanmaktadır. Her türden zemin üzerinde materyallerin sanatçının
deneysel süreciyle dönüşümüne uğrayan kolaj, izleyici açısından kavramsal bir varoluşun
temsilinin tanıklık edilmesine olanak sağlamaktadır. Her izleyicinin farklı bakış açısıyla
değerlendirebileceği çoğul bir alan oluşturmaktadır.
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Görsel 5: Robert Rauschenberg, Rhyme, 1956, tuval üzerine yağ, kumaş, kravat, kağıt, emaye, grafit ve sentetik polimer boya, 48 1/4 x 41 1/8 inches (122.6 x 104.5 cm),
The Museum of Modern Art, New York
1950’li ve 1970’li yıllar iletişim ve medyanın yoğun olduğu yıllardır. Birleştirmelerin,
çoğaltmaların, yinelemelerin rastlantısallıkla bir arada yer aldığı eserlerde; imgelerin görsel medya zenginliği ve kolay ulaşılabilirliği ile hızlıca çoğaltılması söz konusudur. Robert Rauschenberg’in yapıtlarında ise gündelik hayatta farklı bağlam ve bireşimler içerisinde yer alan öğelerin eklektik olarak bir araya gelişi izlenilmektedir. Sanatçının bu öğeleri eseri içerisinde kendi kurgusal bütünlüğüne uyum sağlayacak bir biçimde uyarladığı
görülmektedir. Zaman zaman boya ile müdahale ettiği eserlerinde malzemeler eser bütünlüğü içerisinde öne çıkmadan genel bütünlüğe hizmet edecek bir biçimde yer almaktadır. Rastlantısal olan boya akmaları ve sıçratmaları ekleme, kesme, yırtma, yapıştırma,
montaj gibi eylemlerin içerisinde yer almaktadır. Parça-bütün diyalektiği ile parçaların
ana dinamiklerde anlatımına olanak sağlanmaktadır. Bu eylemlerle dokular oluşmakta bir
kavram ve süreç deneyimi elde edilmektedir. Atık materyallerin kullanılabildiği nitelikli
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her türlü malzeme kavramsal bir içerikle dönüştürülüp imgelerin çoğalmasına ve yeniden
oluşturulabilmesine olanak sağlamaktadır.
Kolaj ve Eklektisizm İlişkisinin Değerlendirilmesi
Kolaj ve asamblaj tekniği ile eserlerini oluşturan birçok sanatçı tüketim kültürüne ait olan
nesneler aracılığıyla belirli kavramlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Disipliner üretimlere
olanak sağlayan çağdaş sanat dizgeleriyle nesnenin kavramsal olarak yer aldığı enstalasyonlarda güncel sanat kavramları sorgulanmaktadır. Kolajı meydana getiren parçaların
tek tek temsillerinin yapısal olarak çözümlenmesi ve sorgulanması da sağlanmaktadır.
Süreçle birlikte kolaj tekniği değişen zamana göre farklılaşmış, güncel sanat pratikleri
içerisinde yerini almıştır.
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Görsel 7. David Salle, “Mr. Lucky”, 1998, tuval üzerine akrilik ve yağlı boya,
239 x 340 cm
Kavramsal içeriği yeni dışavurumcu anlayışla harmanlayan David Salle; görüntülerin üst
üste eklendiği eserlerinde, günümüze dair güncel kavramları farklı imgelerle aynı düzlem
içerisinde sorgulamaktadır. Değişen zaman içeriklerini tek düzlemde eklektik olarak bir
araya getiren David Salle, yaşamsal deneyimlerini farklı pencereler eşliğinde yapıtlarına
yansıtmaktadır. Bir resim içerisinde görülen başka içerikli birkaç resim yer almaktadır.
Kesitler ve kesitlerin içerisinde başka kesitlerle oluşan kompozisyonlarla sanatçının eserlerinde karşılaşılmaktadır. Katmanlı olan söyleme biçimi renk ve doku farklılıklarıyla
eserlerde izlenmektedir (Görsel 7).
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Kitle ve tüketim kültürünü yansıtan eserleriyle David Salle, farklı söylemleriyle birlikte
ortak bir çıkış noktası yakalamıştır. Çoğulcu eklektik yapılar, Postmodern bir bakış
açısıyla oluşturulmuş biçimler, üst üste biçimlendirmeler resmin bütün ve tek amacı-na
hizmet eder. David Salle, yapıtlarındaki farklı içerik ve teknikleriyle toplumsal ve
zamansal bir içerik oluşturur. Modern zaman-lar ve zamanlara ait ifadeler, kültürel
oluşum ve kültürel ilişki, yaşam tarzı, insanın kendi ve çevresiyle kurduğu ilişki, mekân
ve zamana göre çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla süreçle ortaya çıkan söylemler sanatçının
yaşadığı kültürel bellek eşliğinde, eklektik bir biçimde şekillenir (Şahmaran Can, 2017:
247).
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Görsel 8. David Salle, “Angels in the Rain”, 1998, Tuval Üzerine Akrilik ve Yağlı
boya, 244 x 335 cm.
Kolaj içerisinde kendi bağlamından ilgili olmadığı ortamından ayrılan malzemeler farklı
olan bir ortama eklenerek, yeni bir mekân ve zaman içerisinde yer alarak kendi başına var
olmaktadır. David Salle’in ise eserlerindeki biçimlendirme ve uygulama kolaj gibi algılanmaktadır. Renk ve biçimlerdeki ayrıştırılmış olan bölümler ve öğeler izleyiciye bağımsız görüntülerin oluştuğu sahneler sunmaktadır. Her bir öğe bölümler içerisinde bir
işleve sahip olmaktadır (Görsel 8).
Eklektik kavramı daha çok Postmodern Sanat içerisinde değerlendirilir. Eklektik birden
fazla öğenin bir araya getirilişi ile nesneler işlevsellikten kurtarılarak temsile, göstergeye
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dönüşmektedir. Nesneleri alımlayan ve diyalektik bir bağ kuran sanatçı; sanatsal pratikleriyle biçimleri kendi kavramsal bütünlüğü içerisinde düzenlemektedir. Eklektisizmde
seçilen farklı sanatsal düzenlemelerden alınan öğelerin yeni bir düzenleme içerisinde yer
alması ve kullanımı mümkün olmaktadır. Tekrar eden biçimlerin, öğelerin bir arada görüldüğü çoğulcu anlayışlarla karşılaşılmaktadır.
Çoğulcu, eklektisist anlayışın öne çıktığı, özellikle güzel sanatlarda görülen, taklit, ironi,
pastiş, kolaj, asamblaj gibi tekniklerin kullanıldığı sanat eserleri yaratılmış ve bu eserlerin
yeni orijinaller olduğu ısrarla savunulmuştur. İnsanın varlık düzeyinin yeniden ortaya
konduğu ve insan fikri ve keyfiyetinin aslında küçümsenecek bir durum olmadığı, sıradan
insancıl hareket, tutum ve davranışların bile sanat olabileceği görüşü yaygın olarak
benimsenmiştir (Şahin, 2013: 243).
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Görsel 9. Tony Cragg, “New Stones – Newtone’s Tones”, 1978, plastic
Spectrum, 1985, plastic.
İngiliz sanatçı Tony Cragg’ın eserlerinde birbirinden farklı olan öğelerin belirli bir bütüne
hizmet edecek şekilde düzenlendiği görülmektedir. Başlangıçta birbirinden bağımsız olarak bir araya getirilen nesneler sanatçının kendi düşünce ve teknik donanımıyla yeniden
biçimlendirilmektedir. Bu bağlamda kavramsal olan içerik temsiller aracılığıyla göstergelere dönüşmektedir. Nesnelerin maddeselliği, hacimleri ve görünümleriyle enerjiye hakim olduğu üretimlerle karşılaşılmaktadır.
Formika ya da plastik gibi yeni endüstriyel malzemelere yönelen Cragg’in başta soyut
düzenlemeler gibi görünen ama yürüyüşleri, ayaklanmaları, insan kalabalıklarını
çağrıştıran figürlü düzenlemeleri, biçimsel kaygıların yanında bir içerik kaygısı
taşıdığının önemli bir göstergesi olarak nitelendirilmiştir (Antmen, 2008: 289).
Antmen’in de belirttiği gibi farklı malzemelerle biçimlendirilen Tony Cragg eserleri, biçimsel anlayışla oluşturularak belirli bir kavram bütünlüğüne hizmet etmektedir. Biçimsel düzenlemelerde kümülatif yığılmaların imgelerin çoğaltılmasıyla yeniden kurgulan-
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dığı ve oluşturulduğu görülmektedir. Sanatsal form ve biçimlerin yeniden bir içeriğe bürünmesi ve kavramları temsil etmesi, nesnelerin işlevsellikten kurtarılarak kodlara dönüşmesi mümkün olmaktadır.
Gündelik hayattan alınan ve galerilerde sergilenen sıradan obje ve materyaller farklı veya
“alışılmadık” görünebilir. Bir zamanlar fonksiyonel olan bu objeler, fonksiyonu olmayan
“hazır nesne” haline gelir. Karşınıza çıkabilecek birçok yerleştirme bu geleneğin “melez”
uzantılarıdır. Bir başka deyişle, heterojen obje ve materyallerin seçilmesi, yapılması ve
yeniden tasarlanarak arazilere, kolajlara ve simüle edilmiş ortamlara uygulanması
sürecini getirmişlerdir (Whitnam, Pooke: 2018: 168).
Güncel sanat pratikleriyle birlikte ifade aracı haline gelen her türlü malzeme ve nesne
sanat hareket ve üslupları içerisinde yerini almaktadır. Sanatçıların farklı bakış açılarıyla
yeniden düzenlenen ve kurgulanan yapısal öğeler, eser içeriğiyle uyumlu bir biçimde belirli bir uzamda izleyiciyle buluşmaktadır. Malzeme olarak eklenen her türlü öğe sanatın
içeriğine, üretim biçimine dahil olmuş ve bir bağ kurabilmiştir. İfadeyi güçlendiren her
türlü teknikle uzamsal bir mekânda yer alan nesneler belirli bir içerikle yeniden güncellenerek karşımıza çıkmaktadır. Birbirinden bağımsız olan her öğe sanatçının bakış açısıyla nitelikli bir gerçekliğe sahip olmaktadır.
SONUÇ
Kolajın değişen zamana göre farklı söylemler içerisinde yer aldığı, sanatsal pratiklerde
anlam örgüsü kurduğu gözlemlenmiştir. Çoklu ve zengin anlatım olasılıkları içerisinde
kolaj; malzeme ve nesnelerin kavramsal bütünlüğüyle etkin olan bir ifade zenginliği
sunmaktadır. Bugünün sanatının anlamlandırılmasında, kavramsal ilişkilerinin
çözümlenmesinde ise önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. Her türden zemin
üzerinde materyallerin, sanatçının deneysel süreci ve eklektik olan öğelerin imge
temsilleriyle kavramsal bir varoluşun oluşumuna olanak sağlamaktadır. Disipliner bir
bakış açısıyla geniş bir düzlemde yer alan çok boyutlu üretim şekil ve yöntemlerini
içermektedir. Sanatçı-malzeme-nesne birlikteliğiyle kurgulanan yapısal bağlar uzam ve
zamansallık içerisinde çözümlenmektedir. Ortaya çıkan üretim biçimleriyle heterojen
olan melez birliktelikler görülmektedir. Estetik bağlam içerisinde, atık her türlü malzeme
ve nesne kullanımının parça-bütün diyalektiği kurularak düzenlenmesi mümkün
olmaktadır. Sanatçının algı ve birikimiyle şekillenen süreçte; eklektik olan öğeler bir
araya gelerek yeni kurgusal olan birliktelik içerisinde var olurlar.
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TÜRK TEZHİP SANATINDA MUSHAF GÜLLERİNİN İNCELENMESİ
Gülşen ASLAN ELKIRAN*

Özet: İslamiyet sonrası Türk kültür, medeniyet ve sanatlarında etkili olan ana unsur
Kur’an-ı Kerim’dir. Mushafların tezyini, sanatkârlar tarafından İlahi olana gösterilen
sevgi, saygı ve hürmeti ifade eder. Sanatkârın amacı Kur’an –ı Kerim’i zarif bir şekilde
tezyin etmektir. Bu tezyinler, klasik kaidelere sadık kalınarak oluşturulmuş olup, yeni
arayış ve tasarımlara başvurulmamıştır. VII. yy. itibariyle gelişen Mushaf tezyini ilerleyen yüzyıllarda daha incelikli ve usta hale gelmiş; XVI. yüzyılda zirve noktaya ulaşmıştır.
Mushaflarda; mana bütünlüğünü korumak, göze hoşluk veren bir incelik oluşturmak, okuyana ve ezberleyene kolaylık sağlamak bakımından bölümler oluşturulmuştur. Tezhip sanatının gelişmesiyle birlikte bu bölüm aralarına işlenen genellikle armudî ve dairevî şekillerdeki bezemelere Mushaf gülü adı verilmektedir. Biçimleri itibariyle gülü andıran
desen ve geometrik şekillerle meydana getirilmiş Mushaf gülleri, sayfaların kenar boşluklarına yapılmaktadır. Rozet şeklindeki tezhipli madalyonlar, her dönemde çeşitli farklılıklar göstermişlerdir. Bu araştırmada Mushaflarda genel itibariyle kullanılan Mushaf
gülü tezhipler konu edinilmiştir. Araştırmada Mushaf gülleri; sayfa düzenine ve görevlerine göre sınıflandırılarak incelenmiş ve özelliklerine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türk Tezhip Sanatı, Mushaf, Mushaf Gülü, Hizip, Aşere

INVESTİGATİON OF MUSHAF ROSES İN TURKİSH GİLDİNG ART
Abstract: The main factor influencing post-Islamic Turkish culture, civilization and arts
is the Quran. The decoration of mushafs expresses the love, respect and reverence shown
by the artists to the Divine. The aim of the artist is to decorate the Quran in the best way
possible. These decorations are created by adhering to the classical rules; new searches
and designs are not applied. The Mushaf decoration, which started to develop as of the
7th century, became more sophisticated and masterful in the following centuries; It reached its peak in the 16th century. In mushafs, chapters have been created in order to preserve the integrity of the meaning, to create a delicacy that is pleasing to the eye, and of
course to facilitate the reader and the memorizer. With the development of the art of illumination, the various ornaments embroidered between this section are called the Mushaf
rose. Mushaf roses, which are formed with patterns and geometric shapes resembling roses in terms of their form, are made on the margins of the pages. Illuminated medallions
in the form of rosettes have shown various differences in each period. In this research,
Dr. Öğr. Üyesi, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler MYO El Sanatları Bölümü; gulsenaslanelkiran@hitit.edu.tr ORCİD: 0000-0002-2573-3054
*
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the illumination with rose motifs, which are generally used in Mushafs, is the subject. In
our article, Mushaf roses have been examined by classifying them according to their page
layout and tasks; properties are mentioned.
Keywords: Turkish Gilding Art, Mushaf, Mushaf Rose, Hizip, Aşere

GİRİŞ
İslami kültür, yüzyıllar boyu inancını, bilgisini ve birikimlerini, tarih içerisinde süreklilik
sağlamak adına yazı aracılığıyla taşımıştır. Gerek ilim gerekse edebi eserler noktasında
oluşturulan yazma eserler, günümüzde İslam kültürünün canlı örneklerini gözler önüne
serer. Yapılan araştırmada; canlı örneklerden birisi olan Mushaf gülleri ile ilgili literatür
araştırması yapılarak tezhip teknikleri ve süsleme özellikleri incelenmiştir. Sözlük anlamı
‘altınlamak’ olan ‘tezhip’ İslam tarihi kitap bezeme sanatlarının en önemli dallarından
birisidir. Tezyini sanatın temelini oluşturan motifler, sadeliğini korumakla birlikte; motiflerde esas alınan gerçek görünüş, sanatkârın tasavvur derinliğine göre yeniden yorumlanır.
Kuranı Kerime olan saygısını ve sevgisini müzehhip ve müzehhibeler Mushafları (Kuranı Kerimi) itinayla tezyinleyerek göstermek istemişlerdir. Diğer bir ifadeyle; bülbülün güle
duyduğu hasretin insanda tezahürü olan Yaradan’a duyulan hasreti ve sevgiyi, Mushaf’a
duyduğu saygıyı ve sevgiyi ifade etmek için sayfanın yazı kenarındaki çerçevenin dışındaki boşluğa (genel tanımla gül olarak nitelenen ) müzehhip ve müzehhibelerin özenle
tezhiplediği tezyinat örnek verilebilir.
Kuran-ı Kerimde Haşiye olarak isimlenen sayfa kenarlarına; cüzler, sureler ve ayetlerin
kısımlarını bildiren Mushaf gülleri, Tezhip sanatı açısından el yazması Mushaflardaki
haşiye alanın güzel tezhiplenmesiyle önemli görülmektedir. Kısaca tezhip sanatı, Mushaf
sayfa kenarlarına tezyin edilmek sureti ile Mushaf gülleri adıyla varlığını uzun süre göstermiştir. Gül, Mushaf sayfasındaki yazının konusunu göstermek için, haşiye alana uygulanan madalyon şeklinde ya da kartuş şeklinde güzel tezhip örneklerine denilmektedir.
Tarihimizde Mushafların tezyini için en çok tercih edilen motif ‘gül’dür. Erken devir
Mushaflarında karşımıza çıkan gül motifleri, yüzyıllar içerisinde klasik bakış açısıyla varlığını devam ettirmiştir. Mushaf gülleri, yazma eserlerde belli sınıflandırmalar ve amaç
doğrultusunda kullanılır. Mushaflar, okuyana ya da ezberleyene kolaylık sağlanması,
mana bütünlüğünün korunması bakımından bölümlere ayrılmıştır. Tezhip sanatının etkisi
ile bu bölümler arasında madalyon şeklinde dikkat çeken Mushaf gülleri yer alır.
Mushaf güllerinin en erken örneklerine Emevî ve Abbasi dönemlerinde yazılmış, el yazmalarında rastlarız. Erken devir Mushaflarında gördüğümüz ve sayfanın boş kısımlarında
yer alan zahriye, sûrebaşı, serlevha ve hatime gülleri, Hamse, aşere, cüzlerin bölünmesinde hizip, nısıf, cüz, secde edilmesi gereken yerleri işaretlemede secde ibaresi yazılan
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güller armudî ve dairevî şekillerde tezyin edilmiştir. (Derman, Ç. 2010: 4) Tezhibe bitişik
veya yatay şekilde işlenmiştir.
Bu durum 7.yy dan 16.yy a kadar Mushaflarda varlığını göstermiştir (Celasin, 2013:101).
Çoğunlukla münhani ve rumî motiflerle işlenen bu güller, XIV. yüzyıldan sonra görülmez. İlerleyen dönemlerde ise motifler klasik bakış açısından uzaklaşmadan çeşitli farklılıklar ile devam etmiştir. Mushaf güllerinde, motif ve desenlerin işçilik bakımından
zirve noktaya ulaştığı dönem XVI. yüzyıldır.
Müzehhiplere kendi hünerlerini gösterme fırsatı sunan bu tezyinler, belli sınıflandırmalarla yer alırlar. Mushaflarda, her 5 ayette bir hamse gülü, her 10 ayette bir aşere gülü,
her 5 sayfada bir hizib gülü, her 20 sayfada bir cüz gülü ve secde yerlerini belirten 14 adet
secde gülü bulunur. Genel itibariyle bu gül tezyinleri, cetvel dışında kalan alana ve sayfanın dışa bakan kenarlarına işlenir.
Aynı sayfada birden fazla gül tezyini varsa, yukarıdan aşağıya doğru oluşturulan bir eksen
üzerinde yer alır. Bu şekilde işlenmesinin ana nedeni, gül motifini bir leke gibi görünmekten kurtarmaktır. Bu sayede bulunduğu uzun dikdörtgen sahayı doldurur. Bezeme
işlemi son bulduğunda müzehhip, üstübeç mürekkebi ile gerekli alanlara, sûre, Hizib, cüz,
aşere, secde, hamse isimlerini ve numaralarını yazar.
Bu tezhipli güller, farklı motiflerle tezyin edilmiştir. Geometrik motiflere yer verildiği
gibi daha natüralist çiçekler, çiçek desenleri de göze çarpmaktadır. Mushaf gülleri, yazma
eserlerin bezenmesi hususunda kendi içinde başlı başına bir tezhip örneği oluşturur.
1. MUSHAF GÜLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
1.1. Sayfa Düzenine Göre Mushaf Güllerinin Sınıflandırılması
1.1.1. Zahriye Gülü
Kare ya da dikdörtgen olarak yapılan zahriye sayfasının, başına, sonuna veya orta aksı
üzerine yatay olarak yapılan, rozet biçimindeki bezemelere zahriye gülü denir (Tanrıver,
2007: 3). Mushaflarda X. yüzyıldan itibaren görülmeye başlanan zahriye sayfası, XVII.
yüzyıla kadar mevcudiyetini sürdürmüştür. Buna karşın zahriye gülleri, XIV. yüzyıla kadar varlığını ancak sürdürebilmiştir. Klasik tezhiple oluşturulan zahriye gülleri ekseriya
armudî biçimdedir. XIV. yüzyıl işlemelerinde rûmî ve münhani motifi kullanılmıştır.
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1. Zahriye Tezhibi (Aslan Elkıran, 2021)
1.1.2. Serlevha Gülü
Serlevha sayfasında yer alan serlevha gülü, yatay simetri aksı üzerine işlenen tezhipli
madalyonlara verilen isimdir. XIII. yüzyıldan itibaren Mushaflarda görülmeye başlanan
serlevha sayfaları varlığını günümüzde kadar koruyabilmiştir. Buna karşın serlevha gülleri, ancak XIV. yüzyıla kadar mevcudiyetini sürdürebilmiştir. Bu tarihten sonra yavaş
yavaş tezhip sanatından ayrılmaya başlamıştır. XIV. yüzyılda görülen serlevhalarda, serlevha gülleri ½ simetrili olarak, yatay aks üzerinde tasarlanmıştır. Bu dönemde ekseriya
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daire olarak tezhip edilmiştir.
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2. Serlevha Tezhibi-Serlevha Gülü (Aslan Elkıran, 2021: 308)
1.1.3. Sûrebaşı Gülü
Mushaf’ta bulunan 114 surenin başında ve sonunda bulunan, uzunluğu satır kadar olan
yatay dikdörtgen formda tasarlanan tezhipli alanlara, yatay olarak bağlanan tezhipli madalyonlara sûrebaşı gülü adı verilir (Tanrıver, 2007: 3). Sure başlarına işlenen ilk bezemeler, sure başına dikkat çekmek adına iç içe ve yan yana basit olarak işlenmiş, dairelerden ibarettir. Sûrebaşı güllerini ise IX. Yüzyıl ile birlikte görmeye başlarız. Bunlar, zer
mürekkep ile yazılmış surebaşlarına işlenir. Genel itibariyle yatay eksen üzerine tutturulmuşlardır.
Tezhip sanatının bütününde görüldüğü gibi yüzyıllar içerisinde sûrebaşı güllerinin de formunda değişimler meydana gelmiştir. İşçilik, desen ve motif bakımından erken dönem
sûrebaşı gülleri, iri ve girift desenli tezyin edilmiştir. XIV. yüzyıla gelindiğinde ise desenin sadeleştiği ve küçüldüğü gözlemlenebilir. Sûrebaşı gülü, XIV. yüzyıl itibariyle tezhip
sanatından ayrılmaya başlamıştır. Buna mukabil surebaşları, yatay dikdörtgen formlarını
muhafaza ederek, günümüze kadar gelebilmişlerdir.
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1.1.4. Hâtime Gülü
Hâtime gülü, adının da çağrıştırdığı üzere Mushaf’ın hâtime sayfasında yer alır. Hâtime
sayfasına yapılan rozet biçimindeki bezemelerdir. Ekseriya dikdörtgen olarak işlenmiş
sayfalara bu motif işlenmiştir. Hâtime güllerinin ilk kullanım tarihi, hâtime sayfası ile
birlikte, XI. yüzyıla dayanır. Hâtime sayfası günümüze kadar varlığını koruyabilmiş olsa
da hâtime gülleri, XIII. yüzyıl sonu ile XIV. yüzyıl aralığında tezhip sanatından ayrılmıştır.
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3.Hatime Sayfası Gülü (https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr)
1.2. GÖREVLERİNE GÖRE MUSHAF GÜLLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
1.2.1. Sûrelerin Bölünmesinde Kullanılan Mushaf Gülleri
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Kur’an-ı Kerim’in en küçüğü üç ve en büyüğü iki yüz seksen altı ayetten meydana gelen;
ayrı ayrı isimlendirilen, yüz on dört bölümden her birine sure adı verilir. Surelerin bölümü
için ayet sayısı baz alınır. Nokta vazifesi görmesi amacıyla ayet bitimlerinde durak bezemesine yer verilir. Her beşinci ayet hizasına hamse gülü, her onuncu ayet hizasına aşere
gülü ve her secde ayetinin hizasına da secde gülü işlenir (Tanrıver Celasin, 2013: 17).
1.2.1.1. Durak
Durak bezemeleri, Mushaflarda ayet aralarını göstermek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca okuyan ve ezberleyen kişi için tekdüzeliği kırarak, göz dinlendirici etki gösterir.
Durak bezemelerinin, hâşiye boşluğunda değil de metin içerisinde yer almasına karşın
Mushaf gülü olarak nitelendirmesindeki ana sebep; bölümler arasında temel bir ayrıcı
görev üstlenmesinden kaynaklıdır. Duraklar, Emevîler döneminde ayet sonlarına ilave
edilmiştir. Genel itibariyle sade bir üslupla, üç noktanın üçgen oluşturacak biçimde bir
araya gelmesinden oluşur. XIV.-XVI. yüzyıllar arasında sadeliğini korumuştur. XVI.
yüzyılın en ihtişamlı dönemlerinde dahi, durak motifleri, son derece yalın işlenmiştir.
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4.Koltuk Tezhibi, Durak ve Mushaf Gülleri(https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr)
1.2.1.2. Hamse Gülü
Hamse, kelime anlamı olarak Arapça beş demektir. Surelerde her beş ayette bir olacak
şekilde, satır hizasında haşiye boşluğuna yapılan madalyon formundaki işlemelere hamse
gülü adı verilir. XIV. asır Mushaflarında, sıklıkla altın zemine münhani motifiyle işlenen
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ve içine kufi hatla “hamse” ibaresi yazılan hamse gülleri vardır (Derman, 2010: 3). XIIIXIV. yüzyıla kadar, metin içerisinde yarım ya da tam damla şeklinde; hâşiye boşluğuna
ise armudî formda işlenmiştir. İlerleyen XV-XVI. yüzyıllarda armudî formunu korumakla
birlikte, damla şeklindeki hamse duraklarına artık rastlanmaz. XVII. yüzyıldan itibaren
ise hamse gülleri Mushaflarda görülmez.
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5.Hamse Gülü (https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr)
1.2.1.3. Aşere Gülü
Anlam itibariyle aşere Arapçada on demektir. 10 âyetlik bölümün sonuna aşr kelimesinin
ilk harfi olan ayın harfi konmuş veya ayınla birlikte, aşere gülleri kullanılmıştır. Bu şekilde bir aşrın bittiğini, yeni bir aşr başladığını ifade eden işaret olmuştur (Eroğlu,
1991:24). Oluşturulma amacı Kur’an-ı Kerim’i okuyan kişilere, kolaylık sağlamaktır; her
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on ayette bir yapılır. Ancak on ayette bir aşere gülü kullanımı, orta ve uzun sureler için
geçerlidir. Eğer buna dikkat edilmeden her on ayette bir aşere gülü tezyin edilmiş olsaydı
bir Mushaf’ta toplamda 567 aşere gülü yapılmış olurdu (Önkol Ertunç, Beştav, 2020: 3).
Aşere gül tezyininin ilk örneklerine IX-X. yüzyıllarda rastlanır. XIV. yüzyılda artık aşere
durakları, Mushaflarda kullanılmazken, aşere gül tezyini Mushaflardaki yerini XVI. yüzyıl sonuna kadar korumuştur. XVII. yüzyıl ortalarından itibaren Mushaf bezemelerinde
aşere gülleri görülmez.
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6. Aşere Gülü (https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr)
1.2.1.4. Secde Gülü
Mushaflarda,sayfanın hâşiye kısmına tığlı ya da tığsız olarak yapılan tezyînî madalyonlara secde gülü denilmektedir.
Mushaflarda her on ayette bir, haşiye kısmına işlenen tezyini işaretlere verilen isimdir
(Derman, 2010: 3). Bu bezemeler, okuyanın ve dinleyenin secde etmesi gereken, secde
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ayetlerinin hizasına, haşiye boşluğuna madalyon şeklinde yapılmaktadır. Hz. Osman döneminde secde bezemeleri görülmez. XIII-XIV. yüzyıl Mushaflarında, sadece Arapça
secde ifadesi yazıyla belli edilir. Secde gül tezyinlerinin Mushaflarda yer alması, XV.
yüzyılı bulur. Günümüz matbu Mushaflarda olmak üzere secde gül tezyini varlığını sürdürmeye devam etmektedir.
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7.Secde Gülü (https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr)
1.2.2. Cüzlerin Bölünmesinde Kullanılan Mushaf Gülleri
Kur’an-ı Kerim’in bölündüğü otuz kısımdan her birine verilen isim, cüzdür. Günümüzdeki matbu Mushaflarda, cüz 20 sayfadan oluşmakla birlikte, yazma eserlerde bu aralık
değişim göstermektedir. Sayfa büyüklüğü, yazı karakteri, kalem kalınlığı gibi faktörler,
cüz uzunluğunu etkiler. Bir cüz dört eşit parçaya hizip gülü, iki eşit parçaya nısıf gülü
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tarafından bölünür (Tanrıver Celasin, 2013: 17). Her cüzün başlangıcında işlenen cüz
gülleri üzerinde bazen kaçıncı cüz olduğunu belirtmek için rakam kullanılır.
1.2.2.1. Hizip Gülü
Hizip kelime manası bakımından bir topluluk içerisinde ayrı bir grup teşkil eden, küçük
topluluk anlamındadır. Tezhip sanatında ise hizip gülü, Kur’an-ı Kerim’deki otuz cüzün
her birini dört eşit parçaya bölen, madalyon şeklindeki tezyinlerdir. Her bir cüzde 3 adet
hizip gülü bulunur. Bir Mushaf’ta ise toplamda 90 adet hizip gülü bulunmalıdır. Buna
karşın, Mushaf’ta nısıf gülü de yer alıyorsa, o zaman hizip gülü sayısı, ikiye düşer. Hizip
gül tezyini Mushaflarda, XIII-XIV. yüzyıllarda görülmeye başlar. Yaygın kullanımı ise
XV. yüzyıla dayanmaktadır. Gerek desen gerek motifler bakımından en ihtişamlı örneklerine XVI. yüzyılda rastladığımız hizip gülleri, varlığını günümüze kadar devam ettirmiştir. Hamse ve aşere gül tezyinlerinden form itibariyle ayırabilmek için hizip gülleri,
yatay şemse şeklinde tasarlanmıştır. Ancak yatay şemse şeklinde işlenmesi bir kaide değildir.
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8.Hizip Gülü (https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr)
1.2.2.2. Nısf Gülü
Arapça bir kelime olan nısf: Mushafın otuz cüzünden her birinin yarısını işaret etmek
maksadıyla, bu yerlerin başına konan tezyînî madalyonlardır. Kelime anlamaı; yarı, yarım
manasına gelmektedir.181 Nısıf gülü bezemesi, yarım cüzün ifâdesi olarak, yatay veya
dikey eksen üzerinde yarıya bölünmüş şemse şeklindendir (Duran-Karahan,2009) . XVI.
yüzyıla gelindiğinde ise nısıf yerleri, gül ile gösterilmekten yavaş yavaş vazgeçilmiştir.
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9.Nısf Gülü (https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr)
1.2.2.3. Cüz Gülü
Mushaflarda görülen en yaygın bölümleme formu, otuz eşit parçaya ayırmak şeklinde
olup, bu bölümlerin her birine cüz adı verilmektedir. Bu bölümlerin başladığını belli etmek amacıyla kullanılan, madalyon şeklindeki bezemelere ise cüz gülü denir. Mushaflarda cüz gülleri genel itibariyle oval formda tasarlanmışlardır. İlk cüz başladığında tam
sayfa serlevha tezhibi işlenir. Bu bağlamda bir Mushaf’ta toplamda 29 adet cüz gülüne
yer verilir. XIII. yüzyıla ait Mushaflardaki cüz gülleri kare, dikdörtgen ve daire formunda
yapılırken her bir cüz gülü diğerinden farklı tasarlanmaya çalışılmıştır (Tanrıver Celasin,
2013: 17). Ancak XV. yüzyılda cüz gülleri, ekseriya yatay şemse formunda ve genellikle
aynı tasarım kullanılarak, tezhip edilmiştir. XV. yüzyılda Mushaflardaki yerini pekiştiren
cüz gülleri varlığını, günümüz matbu Mushaflarında da sürdürmektedir.
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10.Cüz Gülü (https://yazmaeserler.diyanet.gov.tr)
SONUÇ
Genel itibariyle tezhip sanatında Mushaf güllerinin kullanım alanları ve özellikleri araştırmada belirlendiği şekilde sıralanmaktadır. Mushaf gülleri, görevlerine ve bulundukları
yere göre isim almaktadırlar. Sayfa düzenine göre tezyinlenen Mushaf gülleri; zahriye,
serlevha, sûrebaşı ve hâtime gülü olarak sınıflandırılmaktadır. Bu örnekler, XIV. yüzyıldan itibaren görülmez; günümüzde matbu Mushaflarda tercih edilmemektedir. Sure bölümünde yer verilen Mushaf gülleri, durak, aşere, hamse ve secde olarak; cüzlerin bölümünde kullanılanlar ise hizip, nısf, cüz gülü olarak adlandırılmaktadır. Mushaf güllerinin
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isimlendirilmeleri konularındaki akademisyenlerin araştırmaları incelendiğinde genel
olarak Mushaf güllerinin adlandırılmasında isim birliği oluşturulduğu, isim sayısı konusunda ise nispeten farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çiçek Derman 6 çeşit mushaf gülünden bahsetmiştir. Bunlar: Hamse, Aşere, Secde, Hizib, Nısıf, Cüz gülleridir. Yılmaz Özcan ise güllerin büyük, süslü olanlarını şemse gülü (Özcan, 2002) adıyla adlandırmış olup,
Mushaf güllerini; secde, hizip, cüz, sure gülü olarak 4 isim altında belirtmiştir. Geçmişten
günümüze kadar gelen süreçte Mushaf güllerinde isim birliği sürekliliğini korumuştur.
VII. Yüzyılda başlayan Mushaf tezyini, en görkemli dönemine XVI. Yüzyılda erişmiştir.
Bu süreçte tezhip sanatında Mushaf güllerinin önemi oldukça büyüktür. Yazma Mushaf
eserlerde, okumayı ve ezberlemeyi kolaylaştırmanın yanı sıra estetik bir bakış açısı kazandırmaktadırlar. Birbirinden farklı desen ve motiflerle tezyin edilen Mushaf gülleri, her
dönemde farklı özellikler sergileyebilmektedir. Altın, kahverengi, lacivert gibi baskın
renklerle bezenen Mushaf gülleri, müzehhiblerin, hünerlerini gösterdikleri, dönemin
güçlü sanat dalları arasında yer almaktadırlar. Mushaf gülü tezyinatı ile eski yazma Mushaflar, titiz ve usta bir işçilikle tasarlanarak, sanatkârların kabiliyetini gözler önüne sermektedir. Ayrıca, Mushaf güllerinin bazıları günümüzde de matbu Mushaflarda varlığını
sürdürmektedir. Şüphesiz ki el ile yapılan tezyinatın ve altının doku hissiyatının yerini
tutmamaktadır fakat Mushaf güllerinin varlığını matbu Mushaflarda devam ettirmesi bakımından önemli bulunmaktadır.
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ZEYNEP KÖYLÜ’NÜN ŞİİRLERİNDE VAROLUŞÇULUĞUN İZLERİ
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Özet
Zeynep Köylü; Türk edebiyatında Son Arzum Gül ve Kedi (1998), İlk Ağacı Öperek
(2008), Yırtılış (2017) adlı üç şiir kitabıyla yer edinmiş bir isimdir. Şiiri, içeriğinde yeni
dünyalar kurduğu bir tür olarak görür. Gördüğü nesnelerin ya da duyduğu seslerin şiirlerinin kıvılcımını oluşturduğunu belirtir. Bu kıvılcımların anlama bürünme sürecini bir
mağaradaki sarkıtın yavaş yavaş oluşmasına benzetir. Onun şiirleri bir anda oluşmaz. Şiir
kitaplarının birbirinden uzun aralıklarla çıkması ve az sayıda şiir kitabının olması bu tutumuyla açıklanabilir. Varoluşçuluk, Türk edebiyatında 1950’li yıllardan itibaren etkisini
hissettiren felsefi bir akımdır. Zeynep Köylü şiirlerinde de izleri belirgin olarak görülen
varoluşçuluk; onun şiirlerinde, kimliksizleşme, aykırı olma durumu gibi kavramlarla
açığa çıkar. Çalışmamız şairin şiirlerinde beliren varoluşçuluk izlerini metin analizi yöntemiyle ortaya koymayı amaçlamaktadır. Zeynep Köylü’nün son kitabı Yırtılış’ta varoluşçuluğun izleri Son Arzum Gül ve Kedi ile İlk Ağacı Öperek kitaplarına nazaran daha
fazla hissedilir.
Anahtar Kelimeler: Zeynep Köylü, Varoluşçuluk, Şiir

TRACES OF EXISTENTIALISM IN ZEYNEP KOYLU'S POEMS
Abstract
Zeynep Köylü; She is a name that has gained a place in Turkish literature with his three
poetry books called Son Arzum Gül and Kedi (1998),İlk Ağacı Öperek (2008), and Yırtılış (2017). She sees poetry as a genre in which she constructs new worlds in its content.
She states that the objects she sees or the sounds she hears create the spark of his poems.
She likens the process of these sparks to the gradual formation of a stalactite in a cave.
Her poems are not created out of nowhere. This attitude can be explained by the fact that
poetry books come out at long intervals from each other and that there are few poetry
books. Existentialism is a philosophical movement that has made its impact felt in Turkish
literature since the 1950s. Existentialism, the traces of which are clearly seen in Zeynep
Köylü's poems; in his poems, concepts such as disidentification and being contrary are
revealed. Our study aims to reveal the traces of existentialism in the poet's poems by text
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analysis method. In Zeynep Köylü latest book Yırtılış, traces of existentialism are felt
more than in Son Arzum Gül and Kedi ile İlk Ağacı Öpmek.
Keywords: Zeynep Köylü, Existentialism, Poetry

GİRİŞ
19. yüzyılın ortalarında baskın sistematik felsefeye tepki olarak doğan varoluşçuluk,
Fransız yazarların tesiriyle 1950’li yıllardan itibaren Türk edebiyatındaki etkisini ciddi
anlamda hissettirmeye başlayan felsefi bir akımdır. Bu akımın ilk temsilcisi sayılan Søren
Kierkegaard’ın yanı sıra Friedrich Nietzsche, Jean Sartre ve Albert Camus gibi şahsiyetler
de ismi varoluşçulukla özdeşleşmiş filozoflar arasındadır. Bu filozofların her biri “Varoluşçuluk Nedir?” sorusuna birbirinden farklı cevaplar vermiştir. Weil'e göre varoluşçuluk
bir bunalım, Mounier'ye göre umutsuzluk, Hamelin'e göre bunaltı, Banfi'ye göre kötümserlik, Wahl'a göre başkaldırış, Marcel'e göre özgürlük, Lukacs'a göre idealizm, Benda'ya
göre us dışıcılık, Foulquié'ye göre saçmalık felsefesidir. (Sartre, 2018, s. 7)
Varoluşçuluk; insana ve onun sorunlarına dönük bakış açısı, ele aldığı kavramlar ve bu
kavramlara yüklediği anlamlar, insanlığın ortak kaygı ve endişelerini dile getirmesi ile
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hatırı sayılır cinsten taraftar bulmuştur. Bu felsefi
akımın edebiyat alanında ve özellikle de roman ve hikâye gibi okuyucuyla doğrudan temas kuran yazınsal metinlerde son derece etkili yansımaları olmuştur. (Gül, 2014, s. 28)
Zeynep Köylü, çocukluğundan beri aklında yer alan “Ben kimim ya da neyim, ne olmaya
gidiyorum?” gibi çeşitli soruların yazma serüveninde daha belirgin hâle geldiğini söyler.
(Köylü, 2016, s. 1) Onun şiirlerinde varoluşçuluğun izleri çeşitli şekillerde ortaya çıkar.
Bu çalışmada, ilk olarak birincil kaynaklardan varoluşçulukla ilgili okumalar yapılmış ve
bu okumalar doğrultusunda da Zeynep Köylü’nün şiirlerindeki varoluşçuğun izleri tespit
edilmiştir.
1.

ZEYNEP KÖYLÜ’NÜN HAYATI

1978 yılında Çorum’da doğan Zeynep Köylü, ilk ve orta öğrenimini burada tamamlamanın yanı sıra lise öğrenimini de buradaki Sungurlu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2003 yılında
Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümünden mezun olmuştur. 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edilmiştir. Buradaki eğitimini "Şairin 'Ben'inden 'Şiir Dili'ne: 'Kendini Uçuruma Bırakan'" adlı teziyle 2016'da tamamlamıştır.
Lise yıllarındayken şiir yazmaya başlayan Zeynep Köylü'nün şiirleri ve yazıları 1996 yılından bu yana; Adam Sanat, Bahçe, Cumhuriyet Kitap, Çevrimdışı İstanbul, E, Edebiyat
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ve Eleştiri, Edebiyatta Üç Nokta, Heves, İnsan, Kirpi Şiir, kitap-lık, Ludingirra, Son Kişot, Varlık, Yasakmeyve ve Yazılıkaya gibi süreli yayınlarda yer almıştır. (Koyuncu,
2019) Orhan Koçak, onun şiirini "Köylü'nün şiiri zekâsız bir şiir değil; tersine lirizmin
akılda keskinleşebildiğinin ve aklın da lirik tavır sayesinde şişkinlik tehlikesini savuşturabildiğinin iyi bir örneği” sözleriyle değerlendirmiştir. (Koçak, 1999, s.61)
2.

ZEYNEP KÖYLÜ’NÜN ESERLERİ

2.1. Son Arzum Gül ve Kedi
Köylü’nün 1998 yılında Mayıs Yayınları tarafından yayımlanan ilk şiir kitabı Son Arzum
Gül ve Kedi, 1997 Arkadaş Z. Özger Şiir Ödülü ve Orhon Murat Arıburnu Ödülü’ne layık
görülmüştür.
Kelime anlamı hayal olan imge, şiirin özünü oluşturan ve şiiri şiir hâline getiren en önemli
unsurlardan biridir. Zeynep Köylü’nün Son Arzum Gül ve Kedi eserinde bu imge; anne,
baba, çocukluk, gökyüzü, deniz, gece, bulutlar, yağmur kelimeleriyle açığa çıkar.
Kitaptaki şiirler bir hüzün ve yalnızlık aksında ilerlemektedir. Kitapta yer alan şiirlerde
bir çocukluktan söz edilir fakat bu çocukluktan ziyade ergenlik-yeniyetmeliktir. “henüz
hiçbir dudağa değmemiş bir dudağın / sessizliği vardır (s. 59-60)” dizeleriyle başlayıp
“çocukluğumda söylediğim şarkı da orada kaldı / gülüşümle beraber (s. 59-60)” dizeleriyle devam eden “Beklerken” şiirinde çocukluğun geride kaldığı belirtilmektedir. (Dara,
2021, s. 178)
2.2. İlk Ağacı Öperek
Şairin 2007 yılında yayımlanan ikinci şiir kitabı İlk Ağacı Öperek 1998-2005 yıllarında
yazılmış otuz beş şiirden oluşmaktadır. (Dara, 2009)
İlk şiir kitabında yalnızlık, anne, baba, aykırılık, zaman kavramları üzerinde oluşturulan
imgeler burada da devam etmektedir fakat bir farkla: İlk şiir kitabında zaman zaman karşımıza çıkan “baba” kavramı, burada sık sık ve şiirlere yedirilmiş bir şekilde karşımıza
çıkar.
masallar ki o eksik gölgemden kalmışlardı
yüzümün yittiğini söylediğinde babam (s. 33)
Her iki kitapta da silik bir baba figürü karşımıza çıkmaktadır. Bu baba figürü hep olumsuzlukları çağrıştırmaktadır.
Bu şiir kitabında Ramis Dara’nın deyimiyle çağcıl ve arkaik iç içedir. Burada; Antik Yunan Efsaneleri’nden Ezop’a, Binbir Gece Masalları’ndan Simurg’a uzanan uçsuz bucaksız bir dünya yatar. (Dara, 2021, s.178)
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Yine bu kitapta da ilk kitapta olduğu gibi yalnızlık ve hüzün temaları ağırlıklıdır. Burada
da topluma aykırı gelen bir kişiyle karşılaşırız. Bu kişi karşımıza inancını emir kipiyle
besleyen kararlı ifadelerle çıkar. (Altun, 2008)
ağzımız ince bir kuş kalınlığında
azaldıkça ardıma bakmıyorum
karardı gök suların uzun bakışı
-son ateş burada yakılacak (s.69)
2.3. Yırtılış
Yırtılış, Zeynep Köylü’nün hayatındaki iki önemli kaybın yaşandığı zamanın ürünüdür.
Bu iki önemli kayıptan biri annesi diğeri ise dostu Didem Madak’tır. O, bu durumun kitabına yansıyışını “Erken olan her ölüm hayatın yırtıldığı, çatladığı bir ânı göstermez mi
bize? O çatlaktan sızan ırmağın akışına karşı koyamayan bir şeyler vardır yine de.” sözleriyle aktarır. (Durukan, 2018, s. 20)
Zeynep Köylü, Yırtılış’ın çağrışım alanı itibarıyla herkeste farklı bir karşılığı olacağını
söyler. Şiirlerde kullanılan sözcüklerin geniş anlam ağının okuru başka seslere, başka bakış açılarına taşıyacağını belirtir. (Durukan, 2018, s. 20)
3.

ZEYNEP KÖYLÜ’NÜN ŞİİRLERİNDE VAROLUŞÇULUĞUN İZLERİ

3.1. Yalnızlık
İnsanoğlu, yıllardan beri süregelen yaşam mücadelesindeki her bir anı başkasıyla paylaşma isteği içindedir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de insanların yaşamlarını tarih
öncesi çağlardan beri topluluk hâlinde sürdürmesidir. Topluluk içinde yaşamaya alışan
insan, yalnız kalmayı korkutucu bir eylem olarak görür; fakat bunun tam zıttı olarak görüp
kendine bir dinlenme alanı oluşturmak için fil dişi kulesine çekilen insanlar da vardır.
Yalnızlık, sadece sıradan insanların değil geçmişten bugüne sanatçıların da kendine konu
edindiği bir kavramdır. Günlük hayatta yaşanan duyguları, korkuları ele alıp eserlerine
yansıtan sanatçılar, gerek bir tuvalde gerek bir tiyatro sahnesinde gerek bir kâğıtta yalnızlığı temaları haline getirmişlerdir (Erden, 2019, s. 3).
Zeynep Köylü ise yalnızlığı şiirlerinde tema hâline getirmiştir. Son Arzum Gül ve
Kedi’den başlayıp son şiir kitabı Yırtılış’a kadar yalnızlık onun şiirlerinde kendine sık sık
yer bulmuştur. Bozulmuş bir ruhsal durum ve gittikçe umutsuzlaşan bir ömrün hemen her
alanda maruz kaldığı yalnızlaştırılma hali, Köylü’ye çoğu zaman bir feryadın ve karamsar
ruh halinin kaygısını dayatmıştır ( Altun, 2008). Bu tema onun şiirlerinde -bazen şairin
yol arkadaşı bazen de sığınılan bir dayanak olarak- çeşitli şekillerde açığa çıkmıştır.
Yalnızlık onun şiirlerinde kimi zaman büyütülen bir canlıdır. Büyütülen bu canlı, insandan ayrı bir konumda değildir. O, insanın içindedir.
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bir kadın elinde gergefi
büyütür içindeki yalnızlığı (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.11)
Köylü, şiirlerinde yalnızlık kavramını zaman zaman üstü kapalı şekilde dile getirir. “her
sabah kaybolan neydi” şiirinde “ bir mevsim dolusu / çıplaktım.” (Köylü, Son Arzum Gül
ve Kedi, 1998, s.12) diyen Köylü, burada yalnızlığı “çıplak” kelimesinin ardına saklamıştır. Onun yalnızlığı gelip geçici bir yalnızlık olmamakla birlikte bir anda gelen tek
başına kalmışlık hissi de değildir. Onunkisi mevsimlerle anlatılacak kadar fazla ve geçmişi olan bir yalnızlıktır.
“tuttum, sevdim” şiirinde bir insanın kendini tamamen yalnızlığın kollarına bıraktığı görülür. Şiirde “karanlık sularımı çoktan terk ettim / bağışlamayın beni” (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.18) diyen şair, bu dizelerde kendini insanlardan soyutlamış bir
şekilde karşımıza çıkar. Bu dizelerin ardından soyutlanmışlığı daha da ileri bir seviyeye
götürerek eprimiş yıldızlara tutunduğunu ifade eder (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi,
1998, s.18). O, içinde bulunduğu durum karşısında bozulmuş, çürümüş yıldızlara tutunur.
Bu öyle bir tutunmadır ki onun yıldızlardan başka kendine arkadaş veyahut dayanak aramasına gerek yoktur. O da bu durumu “çağırmadım kimseyi” (Köylü, Son Arzum Gül ve
Kedi, 1998, s.18) diyerek belirtir.
Şiirlerinde sık sık yalnızlığa vurgu yapan Köylü’nün -her ne kadar yalnızlıktan şikâyetçi
değilse de- bazen kendine arkadaş aradığı da görülür. Onun aradığı arkadaş kendinden
başkası değildir. O, arkadaş olarak da kendisini kabul etmiştir. Şiirlerinde de kendine yine
kendisinin arkadaşlık etmesini ister ve bu isteğini kendisini çoğaltarak yerine getirir.
Kendimi çoğalttım yalnızlıklarda (Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s. 25)
Köylü, her ne kadar kendini çoğaltıp bu çoğaltımı arkadaş edinse de özünde yine kendine
ulaşamadığını belirtir. O, gösterdiği çabalarla kendine arkadaş olarak yine kendini bulmuş
fakat bulduğu bu arkadaş da onu yalnızlıktan kurtaramamıştır. Bu arkadaş onu sadece
yalnızlıktan kurtaramamakla kalmamış, onun yarınlara da geç kalmasına sebep olmuştur.
yaşamın bilinçaltına indiğimde
bulamadım kendimi
aradım yitirilmiş dehlizlerde
yarına geç kaldım (Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s. 26)
Köylü’nün tüm kitaplarında anne ve baba figürü göze çarpmaktadır. Şair bu iki figür arasında, şüphe götürmez biçimde anne ve annelikten yana ağırlığını koymuştur. Okurun,
şiirin içinde bulacağı dertleşilen, sorular sorulan, sahiplenilen anne figürünün yanında bir
de yokluğundan muzdarip olunan, adeta bazı sorunların ve akamete uğramış bir sürecin
müsebbibi olarak baba yer almıştır (Uğurlu, 2021, s. 28). “eksik bir şeyler var gibi” (Son
Arzum Gül ve Kedi, 1998, s. 26) şiirinde “annem duvarlara çizilmiş bir resimdi / babam
gölgesini bile kaçırmıştı içine” (Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s. 26) diyen şair, burada
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da anne ve babasının eksikliğinden kaynaklanan yalnızlıktan söz etmektedir. O, anneyi
duvara çizilmiş bir resim, babayı ise varla yok arasında olan bir gölge olarak tanımlamıştır. Anne ve babasından bu şekilde söz ettikten sonra şiirin devamında yer alan ve şiirin
adını da oluşturan “eksik şeyler var gibi” (Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s. 26) dizesi
onun anne ve baba figürlerinden yana da yalnız olduğunu göstermektedir.
Şair, zaman zaman da yalnızlığına bir çare arar gibidir. “hiçbir dua yetmedi / ağzımdaki
yalnızlığa” (İlk Ağacı Öperek, 2007, s. 22) diyen şair, yalnızlıktan “dua”ya sığınmış fakat
bu eylemin de yalnızlığına bir çare olmadığını belirtmiştir.
Köylü, karşısındaki kişilerin suçunu bağışlamıştır; fakat karşısındakiler için o, bir uğultudan başka bir şey değildir. Şair, karşısında bulunan topluluğun sesini duymaktadır. Ancak topluluk onun sesine kulak vermemektedir. Onu yalnızlığa terk etmektedir.
suçunu bağışladım
kuma çizdiklerimin
gecenin boynuna
indi sesiniz
çanın gölgesinde
uğultuydum belki de (İlk Ağacı Öperek, 2007, s. 24)
Köylü, “yanlış serüvencinin yanmış şiirlerinden” adlı şiirlerinin merhabasını Edip Cansever’in “Bir gün ki ölü bulmuştum kendimi, korkmuştum, / Öyle bir yok olma saatinde,
bir kuytuda / Sanırım boynumdaki yara izi ondan” dizeleriyle yapar. Şiirlerde “deniz
benim katilim” (İlk Ağacı Öperek, 2007, s. 84) diyen şair, sözlerini denizle yoğurur. Bu
şiirlerde “beni anlasaydınız sahiden ölecektim” (İlk Ağacı Öperek, 2007, s. 88) diyecek
kadar yalnızlığından memnun olduğunu belirtir (Sönmez, 2008).
Zeynep Köylü, Deniz Durukan ile yaptığı bir söyleşide Yırtılış’tan bahsederken bu kitabın
belki de şairin yalnızlığını; insanların doğduğu ve bu dünyaya fırlatıldığı anda başlayan
var oluşsal yalnızlıktan ayrılmadığı bir çizgiye taşıyacağını belirtir (Durukan, 2018, s.
20).
Yırtılış şiirinde artık yalnızca kendisi değildir yalnız olan. “duvara yalnızlığı bıraktı kuşlar Tam / tanrıya sarılacakken üşüdü elleri Yağmura” (Köylü, Yırtılış, 2017, s.48), “parmaklarımdan geçer rüzgârın yalnızlığı” (Köylü, Yırtılış, 2017, s.63) dizelerinde olduğu
gibi insan dışı varlıkların da yalnızlıkları söz konusudur.

3.2. Sessizlik / Suskunluk
Köylü, Deniz Durukan ile yaptığı söyleşide, insanların kendini ve başkasını dinlemesinin
değerinin tartışılmayacağına değinerek insanların gündelik hayatta, politikada, sosyal
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medyada kısaca her yerde bağırdığını belirtir. Herkesin oturduğu yerden kendini göstermeye ve birbiri üzerinde yüksek sesle tahakküm kurmaya çalıştığını ifade eder. Bunca
gürültü arasında insanların ne kendi sesini ne de başkasını gerçek manada duyamadığını
söyler. Ardından duymak için susmanın ve dinlemenin gerekliliğine vurgu yapar.
(Durukan, 2018)
O, Mallarme’nin “Şiirin işi sözcük batağına saplanmış gerçekliğimizi, sözcükleri kullanarak -nesnelerin çevresinde suskunluklar yaratarak- temizlemektir.” sözünden de hareketle susmanın değerli olduğunu düşündüğünü ifade eder ve bu tutumunu şiirlerine de
yansıtır (Durukan, 2018, s. 20).
Varoluşçu yaklaşım, insanın yazgısını kendinde görür, yani bu yaklaşıma göre bireyi yaşatacak tek şey onun davranışlarıdır. (Gül, 2014) Son Arzum Gül ve Kedi’nin üçüncü şiiri
olan “aşk bir ayrılık mıdır” şiirinde yer alan “kilitledim sesini / düşerken uçurumdan /
delice suskunluklar” (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.14) diyen Köylü, insanı
yaşatacak davranışlara değil, susuşların, sessizliğin ve dilsizliğin arkasına sığınmaktadır.
İlk şiirlerinde görülen bu sığınma şairin son kitabında dayanak olarak karşımıza çıkmaktadır.
sessizliğe verdim
sırtımın sinirlerini (Köylü, Yırtılış, 2017, s.66)
“aynalarda yeniden dirilen ölüleri / gömdüm sesime. uzaklaştı çığlığım (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.24)” dizelerinde bastırılmaya çalışılan duyguların yeniden açığa
çıkması söz konusudur fakat şair buna izin vermez. “gömdüm sesime” diyerek yine suskunluğa ve sessizliğe kaçışı tercih eder.
Çoğu zaman şiirlerinde suskunluğa kaçışı tercih etse de zaman zaman bu durumdan
şikâyetçi olduğu da gözlemlenmektedir. “kanatır gülleri gece olunca” şiirinde suskunluğun kendisine zarar verdiğini ifade eder.
sessiz bekleyişler içinde ömrüm
suskunluk! Derimde yaralar açan (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.14)
O, sadece kendisinin susmasıyla yetinmez. Tüm insanlığın susmasını ister. Hatta bu bir
istek değil emirdir.
sus! ishak kuşunun gündüz soluğu (Köylü, İlk Ağacı Öperek, 2007, s. 50)
sana uzaklardan sesleniyorum
bütün sesleri susturmalısın (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.56)
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Onun şiirlerinde susanlar, suskunluğa terk edilenler yalnızca insanlar değildir. Şiirlerde
kendine yer bulan insan dışındaki varlıkların bile eylemlerini sessizce yapmaları söz konusudur.
taş kırık bir sessizlikle önümde yürür
sağırlaşan ay
soluğunu kapatıyor ormana (Köylü, Yırtılış, 2017, s.38)
Köylü, insanların konuştuğunda birbirini anladığını zannettiğini fakat gündelik dil içinde
görünenin hiç de sanıldığı gibi olmadığını ifade eder (Durukan, 2018, s. 20).“en tutkulu
yerinde haykırımın / susardı güz mavisi orkide” (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998,
s.21) burada bir orkide, konuşması hatta konuşmaktan da ileri haykırması gerektiği bir
zamanda susmaktadır. Burada orkidenin haykırmak yerine susması Köylü’nün konuşularak anlaşılamayacağını düşünmesiyle örtüşmektedir.
anlamını bildiniz de ne oldu bütün kelimelerin
yaslı çadırların altından kayıyor yılan
eski bir sessizlikle uluyorum (Köylü, Yırtılış, 2017, s.54)
dizelerinde de insanlara, kelimelerin anlamlarını bilmelerinin bir anlam ifade etmeyeceğini soru sorma yöntemiyle aktarmaya çalışır. Ardından eski bir sessizlikle uluduğunu
ifade ederek kendisinin yine sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtir.
3.3. Aykırılık
Zeynep Köylü, toplumun kabul ve olağan gördüğü hiçbir şeyi sorgulamadan kabul etmez. Toplumu karşısına almak pahasına da olsa yeri geldiğinde her şeye rest çekmesini
bilir. O; insanlara, insanların davranışlarına ve insanların kendisine yakıştırdığı kalıplara
karşı çıkar çünkü bu kalıplar ona aykırıdır.
Şair tüm şiirlerinde kendisi için hep iyi konumda olan annesini bile hiçe sayacak kadar
aykırıdır yaşanılanlara ve topluma. Son Arzum Gül ve Kedi’de yer alan Zan şiirinde, “git
de aykırı gelme dedi annem” (s.39) dizelerinin ardından gelen “aykırı geldim anne”
(s.40) dizeleri bu çıkarımın en çarpıcı örneğidir.
Annesine aykırı geldiğini söyleyen Köylü, döndüğünde bıraktığı yerlerin eskisi gibi olup
olmadığını sorgulamaktadır. O, terk ettiği yerlere tekrar döndüğünde değişimle karşılaşmak istemektedir.
niçin geldin, diyorsun aykırılıktan
o çılgın yalnızlıktan
– hâlâ büyümedi mi vazondaki çiçekler– (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.59)
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Son Arzum Gül ve Kedi’de annesine aykırı geldiğini söyleyen ses, İlk Ağacı Öperek’te
annesini bırakarak topluma seslenir. Bu ses, döndüğünde toplumu kendisine karşı kabile
olmuş şekilde bulur; fakat bu kabile de onu yolundan döndüremez.
ben günah işledikçe incelmişti arz
döndüm! Kabileydiniz çok yüzlü çarmıhta (Köylü, İlk Ağacı Öperek, 2007, s. 31)
ırmaklar hiç dönmedi. oysa döndüm
k a b i l e y d i n i z (Köylü, İlk Ağacı Öperek, 2007, s. 31)
Köylü, kendisine aykırı olan durumları yalınkat bir şekilde dile getirmekle yetinmez.
Kendine doğru gelen durumlar için gerektiğinde destekçisini de hazır bulundurur ve onu
da şiirlerine sokar. O, belli kalıplara girmeyi yok sayar ve bu tutumunun destekçisi olarak
da şiirine bir ressamı koyar. “’en biçimli şey biçimli olmayandır’ / böyle dedi geceyi yıldızlarla süsleyen ressam” (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.31)
Toplumun, yaşanılan olayların ve durumların kendisine aykırı olduğunun farkında olan
Köylü, bunu şiirlerinde açık bir şekilde dile getirir.
“bütün doğruların yanlışıydım” (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.21)
Önce inanmadığım öyküler anlattılar
Sonra inandığım öyküleri anlattım
Dinler gibi yaptılar (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.13)
dizelerinde şair yine toplumla karşı karşıyadır. Bu dizelerde insanların birbirlerini dinlermiş gibi yaptıklarına vurgu yaparken kendisinin de insanlarla ve onların anlattığı şeylerle
ters düştüğünü ifade etmektedir. Şair, burada aykırılığı anlatmanın yanı sıra insanları da
eleştirmektedir. Toplum içindeki herkes karşısındaki insanı dinliyormuş gibi yapıp esasında ona kendi doğrularını aşılamaya çalışmaktadır. Köylü, “her sabah kaybolan neydi”
şiirindeki bu dizelerinde toplumun içinde bulunduğu bu durumu dile getirmiştir.
3.4. Zaman dışı
Yırtılış kitabındaki Harabelerin Düşü adlı şiirinden bahsederken “Ben çölü gördükten
sonra mı yazıldı şiir yoksa görmeden önce mi, işte bunun yanıtını vermek zor. Zaman
kavramıyla bu denli meşgul zihnim…” (Köylü, 2017, s. 115) diyen Köylü’nün şiirlerinde
bu meşguliyetin izleri belirgin şekilde görülür.
O, şiirlerinde sadece insanın aklının erdiği andan itibaren olan zamanı ele almaz. Daha
doğmadan öncesine gider. “dallar kırık doğmanın burukluğu içinde” (Köylü, Son Arzum
Gül ve Kedi, 1998, s.17) dizesinde daha dünyayla tanışmadan doğma eyleminden bir
şikâyet söz konusudur.
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Varoluşçu yaklaşıma göre insan dünyaya bırakılmış, bir nevi terk edilmiştir. Bu bırakılmışlığın ve terk edilmişliğin sonu ise ölümdür. İşte insan, bu terk edilmişlik duygusu
içinde varlığını yani özünü oluşturacaktır (Karabulut, 2011, s. 152). “dallar kırık doğmanın burukluğu içinde” (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.17) dizelerinin ardından
gelen “ya basar da ömrünün birikintisine / sıçramazsa hiçbir şey?” (Köylü, Son Arzum
Gül ve Kedi, 1998, s.17) dizeleri ise insanın dünyaya gelip bir birikim ya da başarı elde
edemezse sonunun ne olacağının kaygısını yaşadığını dile getirmektedir. Bir birikim ya
da başarı elde edemeyen insan kendini gerçekleştiremeyecek ve bu da Köylü’nün deyimiyle insanı, gri bir kanadın hiçliğe sokulduğu gibi hiçliğe sürükleyecektir (Köylü, Son
Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.17).
Köylü, sadece yaşanılan olaylara ve topluma değil zamana da aykırıdır. Ondaki zaman
algısı herkes için geçerli olan zaman değildir. O, doğumunun bile zamandan önce olduğunu ifade eder.
zamandan önce doğdum. bir avuç sesti ömrüm. (Köylü, İlk Ağacı Öperek, 2007, s. 31)
Şiirlerde zaman kavramı çoğu zaman ete kemiğe bürünmüş şekilde somutlanarak karşımıza çıkar. Zaman; yeri gelir bir insan gibi yürür, yeri gelir kulak sahibi olur.
zaman kulaklarını dikip dinler
pencerelerde sessizleşen sesleri (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.31)
eksilerek yürür zaman
bıçkın bir çocuk yüzüne (Köylü, İlk Ağacı Öperek, 2007, s. 48)
Onun şiirlerinde zaman kavramı kimi zaman hiçbir şey ifade etmez, hatta “zaman düştü”
(Köylü, Yırtılış, 2017, s.52) denilebilecek kadar yok sayılır.
3.5. Kimliksizlik
“Bize atfedilen bütün kimliklere karşı şiirin diliyle hep bir itiraz karşı koyma söz konusuydu ben de.” (Köylü, 2016, s. 2) diyen Zeynep Köylü, “kimliğimi bir yolcuya bıraktım
/ sesimi ölülerin suskun ağızlarına” dizelerinde kimliğini başka bir kişiye devrettiğini
dile getirmiştir. Kimliğini devrettiği kişinin bir yolcu olması ise dikkat çekicidir; çünkü
Köylü kendisiyle yapılan bir söyleşide Rilke’nin bir dize dahi yazmak için önerdiği zorlu
yollardan bahsederek şiirlerinde yer alan seyahat ve gezme fikirlerine değinir (Can, 2019,
s. 90). Bu açıklamadan hareketle şairin burada kimliğini bir yolcuya devretmesi, bu yolcunun kendine şiir serüveninde kaynaklık edebileceğini gösterir. Bu dizelerde sadece bir
kimlik kabul etmeyiş değil dünyadan kaçış da söz konusudur. Köylü, burada sesini ölülerin suskun ağızlarına bıraktığını söyleyerek konuşmak yerine sessiz kalmayı, dilsiz olmayı tercih etmiştir. Sesini ölülerin ağızlarına bırakması onun bazı durumları kabullenişinin dışa yansımasıdır. O, konuşsa da bir şeylerin değişmeyeceğinin farkındadır.
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Bir emek, bir uğraş, en önemlisi de sevginin verildiği bir mefhumdan ayrılmak oldukça
zordur. O, bu zorluğun hayatta istenmeyecek bir şey olduğunu bir yaprağın bile, düşlerini
verdiği ağaçtan kopmak istemeyişiyle dile getirmiştir.
kopmak istemezdi kızıl yapraklar
düşlerini verdikleri ağaçtan (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.14)
dizelerinde ağaçtan kopan bir yaprağın kimliksizleşeceği anlatılmak istenmiştir.
çoğu zaman karanlığımı
aydınlatamadı hiçbir güneş
ve hiçbir ayna gösteremedi
içimde çırpınan güvercini (Köylü, Son Arzum Gül ve Kedi, 1998, s.15)
diyen Köylü, insanın görüntüsünü tüm objektifliğiyle yapmacıksız bir şekilde karşı tarafa
yansıtan aynaların bile içindeki çırpınan güvercini duyamayacağı bir durumdadır. O,
kendi kişiliğine de yabancı bir konumdadır ve bu yabancılık, güneşin bile aydınlığa kavuşturamayacağı bir yabancılıktır.
SONUÇ
“Zeynep Köylü’nün Şiirlerinde Varoluşçuluğun İzleri” başlığını taşıyan bu çalışmada öncelikle varoluşçuluğun ne olduğu konusuna değinilmiştir.1950’li yıllardan itibaren Fransız yazarların da etkisiyle Türk edebiyatındaki etkisini ciddi anlamda hissettiren bu akım,
kendisine “Varoluş özden önce gelir.” anlayışını ilke edinmiştir. Bu anlayış; bireyin dünyadaki yerini, dünyadaki var oluş kaygısını konu edinmiştir.
Adından 1990’ların sonuna doğru söz ettiren Zeynep Köylü, Türk edebiyatında üç şiir
kitabıyla yer edinmiştir. Yüksek lisans tezinde kendisinin küçüklüğünden beri “Ben kimim ya da neyim, ne olmaya doğru gidiyorum?” gibi sorulara cevap aradığını söyleyen
Köylü’nün şiirlerinde varoluşçu kavramlar; yalnızlık, kaygı, bunalım, zaman, kimliksizleşme gibi kavramlarla açığa çıkmıştır.
Onun şiirlerinde yalnız başına kalmış fakat bu yalnızlıktan şikâyetçi olmayan bir kişi karşımıza çıkmaktadır. Bu kişi tek başına koskoca bir toplumun karşısına dikilir, toplumun
ona dayattığı kalıplara girmeyi reddeder ve yaptığı eylemleri de bu kalıpları yok sayarak
gerçekleştirir. Köylü, yalnızca toplumun kalıplarını yok saymakla kalmaz, şiirlerinde insanlara da bir eleştiri yöneltir zaman zaman. Ona göre insanlar birbirini dinlemez, dinliyor
gibi yapar. İnsanların birbirine karşı olan bu tutumunun farkında olan şair, şiirlerinde de
bu tutumundan dolayı yeni bir dil arayışı içine girer. Onun arayış içinde olduğu dil, hiç
kimseyi açıkta bırakmayacak herkesin kullanabileceği ortak bir dildir.
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Bazı şiirlerini görüp gezdiği yerlerden hareketle oluşturduğunu söyleyen Zeynep Köylü,
şiirlerinde nesnel olanı öznelleştirerek okurlarına sunar. Bu öznelleştirmeyi de şiirlerinin
tamamında oldukça özgün bir tavırla sergiler. O, varoluşçu kavramları şiirlerinin anlam
derinliğine saklamış, bu kavramları şiirlerinde her okur için farklı çağrışımlar yaratacak
ve onları farklı yerlere sürükleyecek şekilde işlemiştir.
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Özet
Ders kitapları en temel eğitim materyallerindendir. Eğitim öğretimde öğrencilerin yeni
bir dil öğrenirken yararlandığı İngilizce ders kitabı oldukça önemli bir faktördür. Bundan
dolayı öğrenmeye katkı sağlayacak tüm argümanların etkili ve yerinde kullanılması gerekmektedir. Kitap içerisinde kullanılan görsel ögeler konunun niteliğine bağlı estetik,
özgün ve gerekli vurgulamalar ile tasarlanmalıdır. İlkokul İngilizce dersi öğretim programındaki amaçlarından biri de öğrencilerin İngilizce öğrenimine karşı olumlu tutum
geliştirmelerini sağlamaktır (MEB, 2018). Araştırmada 2018-2019 Eğitim -Öğretim Yılı,
İlkokul 3. Sınıf düzeyinde MEB yayınevi tarafından hazırlanan İngilizce ders kitabının
görsel, metin ve ders içerikleri bakımından incelenmesi amacı ile nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada görüşme formu
kullanılmış ve içerik analizi sonucunda uzmanlar, İngilizce ders kitabının hem kapak
tasarımının hem de içerik tasarımının tipografik düzenlemesi, görsel öğelerin niteliği ve
görsel tasarım ilkeleri üzerine görüşlerini bildirmişlerdir.
Anahtar Kelime: Ders Kitabı, Görsel Öge, Tipografi, Tasarım İlkeleri

EXAMINATION OF TEXTBOOKS IN TERMS OF VISUAL TEXT: PRIMARY
SCHOOL 3rd GRADE ENGLISH TEXTBOOK EXAMPLE
Abstract
Textbooks are one of the basic materials. The English textbook that students use while
learning a new language is a very important factor in education. Therefore, all arguments
that will contribute to learning should be used effectively and appropriately. The visual
elements used in the book should be designed with aesthetic, original and necessary
emphases depending on the nature of the subject. One of the purpose of the primary
school English curriculum is to enable students to develop positive attitudes towards learning English (MEB, 2018). In this study, document analysis was used as one of the
qualitative research methodology and a 3 rd grade English textbook, that was prepared
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by MONE publishing house, was examined in terms of visual, text and course content.
The interview form was used in the research and as a result of the content analiysis, the
experts expressed their opinions on the typographic arrangement of both the cover design
and the content design of the English textbook, the quality of the visual elements and the
visual design principles.
Keyword: Textbook, Visual Element, Typography, Design Principles

GİRİŞ
Günümüz toplumunda ekonomik, siyasi ve sosyal ilerlemenin anahtarının, Türk vatandaşlarının uluslararası düzeyde etkin bir şekilde iletişim kurma yeteneğine bağlı olduğu
ve İngilizce'deki yeterliliğin bu süreçte kilit bir faktör olduğuna şüphe yoktur. Diğer ders
alanlarında olduğu gibi İngilizce'de de anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için materyalin
öğrencilerin günlük yaşamlarıyla alakalı olması gerekir. Bu nedenle, Hymes (1972) ve
Widdowson (1978) gibi bilim adamları, dil öğreniminin bağlam içinde gerçekleştirilmesi
gerektiğini savunmuşlardır; yani, soyut bir alıştırma olarak uygulanmak yerine, gerçek
iletişim amaçları için günlük etkileşimler sırasında kullanılmalıdır (MEB, 2018).
İngilizceyi gerçek hayatta kullanıldığı şekliyle göstermek için sınıf materyalleri ve öğretim araçları mümkün olduğunca özgün kaynaklardan alınması gerekmektedir. Ayrıca,
motivasyon öğrencinin başarısı için gerekli olduğundan, müfredat farklı gelişim seviyelerindeki öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak İngilizce öğrenmeyi
ilginç, ilgi çekici ve eğlenceli hale getirmek amaçlanmalıdır.
İlk aşamalarda, öğrenciler İngilizce ile aynı kökten gelen kelimeler aracılığıyla tanışır;
bunların diller arasında bir köprü oluşturduğuna ve öğrencilerin kolayca tanınabilir terimler kullanarak bilinenden bilinmeyene geçiş yapmasına yardımcı olduğuna inanılır (Rodriguez, 2001).
Ders kitapları eğitim-öğretimde en çok kullanılan materyaller arasındadır. Ders kitabında
kullanılacak karakter, metin, görsel seçiminde öğrencinin yaşını, psikolojik ve sosyolojik
düzeylerini dikkate almalıdır. Ayrıca karakterlerin seçimi eğitim sistemimizin etik ve kültürel değerlerine uygun olmalıdır ki öğrenciler doğru rol modellere sahip olabilsinler.
Başarılı bir kitap tasarımı görselin, metnin ve tipografinin görsel tasarım ilkelerini anlamlı
ve etkili bir şekilde kullanılmasıyla meydana gelmektedir. Bunları sıralayacak olursak;
Bütünlük, bir sayfadaki tüm öğelerin görsel veya kavramsal olarak birbirine aitmiş gibi
görünmesiyle ilgilidir. Monoton bir çalışmadan uzaklaşmak için bütünlük ve çeşitlilik
arasında bir uyum sağlanmalıdır.
Denge, eşit dağılım olduğu algısını yaratabilir. Bu her zaman simetri olduğu anlamına
gelmemelidir. Gestalt ilkesi ise görsel tasarımda, kullanıcıların tek tek öğelerin aksine
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genel tasarımı algılamasına yardımcı olmaktadır. Beyaz alan kompozisyonun önemli bir
parçasıdır. Beyaz alanı bir tasarıma dahil etmek, gürültüyü azaltmaya, okunabilirliği artırmaya ve/veya illüzyon yaratmaya yardımcı olmaktadır. Her sayfayı dolu dolu yapmak
iyi tasarım olduğu anlamına gelmemektedir.
Beyaz boşluk olarak da bilinen negatif boşluk, sayfanın işaretlenmemiş alanlarını ifade
etmektedir. Metin blokları ve görseller arasındaki kenar boşlukları ve diğer sayfanın geride kalan boşluklardır. Boşluk başlıklar, kelimeler ve resimler kadar kompozisyonun bir
parçasıdır. İsviçreli tipograf Jan Tschichold, boşlukları “iyi bir tasarımın akciğerleri” olarak adlandırmaktadır. Öğelere nefes aldırmasının yanı sıra, boşlukların yerinde kullanılması görsel öğelerin ve metinlerin dikkat çekiciliğini ve etkili olmasını önemli ölçüde
artırabilmektedir (Wong, 2011). Kitap tasarımlarında beyaz boşluk kullanım alanını tasarımcılar dengeli kullanmalıdır. Sayfa tasarımında çok boşluk bırakılması da öğrencilerde olumsuz etkiye neden olabilmektedir. Bu yüzden sayfa tasarımlarında ne çok az
metin veya görsel ne de çok yoğun metin ve görsel kullanmak doğru değildir.
Görsel hiyerarşi ve orantı, öğeler arasındaki önem farkını göstermektedir. Tasarımcılar
genellikle bu farkı yazı karakteri boyutları, renkler ve sayfadaki düzeni ile hiyerarşiler
oluşturmaktadır. Genellikle, en üstteki öğeler en önemli olarak algılanmaktadır.
Doğada bulunan varlıklar ve parçalar arasında daima uyumlu orantısal ilişkiler vardır ve
bu durum sanatçı ve tasarımcıların ilham kaynağıdır. Örneğin bir ağacı incelediğinizde,
dalların çapının gövdeden daha dar olduğunu fark edersiniz. İnsan yapısı örneklerinden
en önemlisinden biri Yunanistan’da bulanan “Parthenon” tapınağıdır. Bu tapınak altın
oran ölçülendirilmesi inşa edilmiş ve günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Eski Yunanlılar altın orana doğada bulunan dallar, yapraklar, çiçekler, kar tanesinde birçok canlı
ile organizmada rastlamışlardır (Becer, 2009).
Devamlılık ilkesinde gözün hareketi belli bir noktaya takılı kalmadan tüm tasarım yüzeyinde göz dolaşabiliyorsa, tasarım amacına ulaşmış demektedir. Tasarımda görsel hiyerarşi sağlanmışsa devamlılık ilkesini de desteklemiştir.
Vurgulama ise kontrast, boyut, renk, yön ve diğer özelliklerdeki farklılıkları öne çıkarmaya odaklanmaktadır. Hakimiyet, odak noktası olarak bir öğeye ve diğerlerinin ikincil
olmasına odaklanmaktadır.
Metin tasarımlarında önemli bilgiler vurgulanmalıdır. Böylelikle öğrencinin önemli bilgilere ulaşması kolaylaşmaktadır. Vurgulama yapılırken tüm satırdaki bilgi, büyük harfle
yazılmamalıdır. Çünkü büyük harfin okunması daha zordur. Büyük harfler ara ve kısa
başlıklar için kullanılabilir. Küçük harflerin çoğunluğunda üst ve alt satır sınırlarının yüksekliği farklıdır. Büyük harflerde bu durum tam tersidir. Üst ve alt satır sınırı ayrı yüksekliktedir. Bundan dolayı küçük harf ile oluşturulan metinlerdeki kelimeler ayırt edilmektedir. Vurgulamada dikkat edilmesi gerekenler (Güçlü, 2001);

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

231



Okumayı güçleştirdiği için kelimenin altını çizme tekniği kullanılmamalıdır.



Farklı yazı karakteri başlıklarda kullanılmalıdır.



Vurgulama tekniği kullanımında tutarlılık önemlidir. Örneğin metin içinde vurgulamada koyu yazma tercih edilmişse kitabın bütününde aynı teknik metinlerde devam
etmelidir.



Vurgulama yapılırken aşırıya gidilmemelidir. Bir metnindeki kelimelere çok fazla
vurgu uygulanmamalıdır. Süslü ve gölgeli yazılar okuma güçlüğüne sebep olmaktadır.

Yazı karakteri, yazı boyutu, satır uzunluğu, satır aralığı, harf aralığı ve diğer unsurlar hem
görsel hem işlevsel hem de sanatsal bir tipografik düzenlemedir.
Ders Kitaplarındaki yazı büyüklüğü Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim
Araçları Yönetmeliğinin 8. Maddesinde; “Metin kısımlarının başlıkları dışında kalan bölümlerinde resim altı yazıları, dipnotlar ve benzeri kullanılan yazılar hariç ilköğretim 3
üncü sınıflar için on dört puntodan daha küçük harfler kullanılmaz.” şeklinde belirlenmiştir (MEB, 201). Aşağıda yer alan şekilde punto büyüklüklerine örnek verilmiştir (Şekil 1.1).
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Şekil 1.1. Sınıf düzeylerinde kullanılan punto büyüklükleri
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Yöntem
Bu çalışma 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında, MEB Yayınevi tarafından hazırlanan İngilizce 3. Sınıf düzeyi ders kitabının görsel, metin ve ders içerikleri incelenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada görüşme formu kullanılmış ve içerik analizi sonucunda uzmanlar,
İngilizce ders kitabının hem kapak tasarımının hem de içerik tasarımının tipografik düzenlemesi, görsel öğelerin niteliği ve görsel tasarım ilkeleri üzerine görüşlerini bildirmişlerdir. Çalışma için en az doktora derecesine sahip beş alan uzmanı seçilmiş ve uzmanlar
ile görüşülmüştür. Görüşmeler pandemi nedeniyle çevrimiçi video konferans programları
ile gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde kullanılan programlar Zoom ve Google Meet olmuştur. Bu iki program hem ses hem de görüntüyü kaydetme özelliği bakımında videolar
tekrar tekrar izlenilmiştir. Her bir uzman ders kitabını bağımsız bir şekilde değerlendirmiştir.
Bulgular
1. Tipografik düzenlemede kapak tasarımına ilişkin bulgular (Şekil 1.2)
Tipografi kullanımı ders kitaplarında önemli bir yere sahiptir. İlkokul seviyesindeki öğrenciler için yazı karakterinin serifsiz olması daha uygun görülmektedir. Metinlerin okunabilirlik ve algılanmasında daha akılda kalıcı ve etkili olduğu düşünülmektedir.
Tablo 1.1. Tipografik Düzenlemede Kapak Tasarımına İlişkin Bulgular
Tema

Kod

f

Yazı karakterinin seviyeye uygunluğu

3

Okunabilirlik

2

Tipografi
Tipografik düzenlemede kapak tasarımına dair ilk görüş, yazı karakterinin öğrenci seviyesine göre olması gerektiğine yöneliktir.
Kapakta kullanılan yazı karakterleri bu yaş grubunun dikkatini çekecek şekilde verilmesi
daha yerinde olacaktır. Yazılar bu yaş grubunun dikkatini ve beğenesini çekmeyecek bir
yazı karakteri ve kompozisyonla verilmiştir. Bu yazıların çok daha renkli ve canlı verilmesi öğrenci dikkatini daha çok çekecektir. (K2)
Tipografik düzenlemede kapak tasarımına dair başka görüş, yazıların okunabilirliğinde İ
harfinin anatomik sorunlu olduğunu belirtmişlerdir.
Kapakta “İlkokul İngilizce Ders Kitabı” yazısında bulunan İ harfinin okunaklı olmaması
sanki I gibi okunmasının seviye için uygun değil, harf anatomisine aykırıdır. (K1)
“Kapakta İngilizce olarak school kelimesi kullanılırken kitap adı olarak Türkçe olarak
İngilizce kullanılması da bütünlük açısından sorunludur.” (K3)
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Şekil: 1.2. 2018-2019 MEB Yayınları 3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı
2.

Görsel Tasarım İlkelerinin Kapak Tasarımında Uygunluğuna ilişkin bulgular

Tasarımcı ister kapak tasarımı olsun ister sayfa tasarımı olsun tasarım ilkelerine özen
göstermelidir. Görsel tasarım ilkeleri vurgulama, bütünlük, denge, görsel hiyerarşi, orantı
ve görsel devamlılıktır. Bunlara ilave olarak Gestalt algı yasaları da eklenebilir. Öğrencilerde görsel algının oluşması için temel kitaplarda daha çok bunlara dikkat edilmesi gerekir.
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Tablo 1.2. Görsel Tasarım İlkelerinin Kapak Tasarımında Uygunluğuna
İlişkin Bulgular
Tema

Kod

f

Bütünlük İlkesinin Kullanımı

4

Görsel TasaDenge İlkesinin Kullanımı
rım İlkeleri
Gestalt “şekil-zemin” etkisi

3
1

Görsel tasarım ilkelerinin kapak tasarımında uygunluğuna dair ilk görüş, bütünlük ilkesine yöneliktir. Uzmanlar görseller arasında teknik bütünlüğün olmadığını söylemişlerdir.
Kapakta bulunan görseller arasında teknik tutarsızlık mevcuttur. Biri gerçekçi çizilmiş,
diğeri karikatürize edilmiştir. Bundan dolayı dil birlikteliği bulunmamaktadır. (K4)
Görsel tasarım ilkelerinin kapak tasarımında uygunluğuna dair diğer görüş, denge ilkesine yöneliktir. Uzmanlar kapaktaki kompozisyonu dengeli ve dikkat çekici bulmamışlardır.
“Görsellerin yarım olması rahatsız ediyor. Asimetrik denge ile hareketlilik sağlanmak istemiş, fakat kapak tasarımında açıkçası yetersiz görünüyor.”(K2)
Görsel tasarım ilkelerinin kapak tasarımında uygunluğuna dair başka bir görüş, şekil-zemin ilişkine yöneliktir. Bir uzman kapakta kullanılan görsellerin şekil zemin ilişkisine
dikkat edilmediğine vurgu yapmıştır.
Üstteki görselde özellikle şekil-zemin algısı göz ardı edilmiştir. Aşağıdaki görselde figürlere verilen ışık-gölge ve tonlamalar gerçekçi bir şekilde verilirken, üstteki görselde zemin ve figür ilişkisi kaybolmaktadır. Onun dışında kapakta zemine bir doku uygulanmış
sonra görseller yerleştirilmiş, illüstrasyonlar ile doku arasında bir kurgu yok. (K5)
3.

Görsel Öğelerin Kapak Tasarımında Uygunluğuna İlişkin Bulgular

Yeni bir dil öğrenmede özellikle İngilizce ders kitabında uygun görsellerin olması öğrencileri motivede etmede, onların ilgi ve dikkatlerini çekmede önemli bir rol olabilmektedir.

Tablo 1.3. Görsel Öğelerin Kapak Tasarımında Uygunluğuna İlişkin Bulgular
Tema

Kod

f

Görsel Öğeler

İçerik ile Örtüşmesi

4
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Seviyeye Uygunluk

3

Renk Uyumu

3

Teknik Tutarlılığı

3

İlgi Çekici Olması

2

Görsel öğelerin kapak tasarımında uygunluğuna dair ilk görüş, kapakta görsellerin içerik
ile örtüşmesine yöneliktir. İngilizce kitap kapağında verilen görsellerden, müfredat kapsamında kitapta verilmesi gereken hiçbir ipucuna işaret etmemesine yöneliktir.
Görseller İngilizce kitabı ile pek uyumlu değil. Sadece İngilizce yazılmış bir kelimeyle
uyum sağlanamaz. Yabancı dili anımsatan daha evrensel görseller kullanılabilirdi. Ulusal
ve uluslararası görseller olabilirdi. İngilizce dediğimiz evrensel bir dildir. Verilen görsellerde mekân olarak sadece görsel verilmiş olup müfredat kapsamında kitapta verilmesi
gereken hiçbir ipucu bu görsellerden anlaşılamamaktadır.
Görsel öğelerin kapak tasarımında uygunluğuna dair başka bir görüş, kapakta kullanılan
seviyeye uygun olmasına yöneliktir. Görseldeki çocukların ifadeleri mutlu ve pozitif olduğu için seviyeye uygun bulmuşlardır.
Çizilen görsellerin ifadelerini beğendim. Öğrenciye olumlu bir mesaj verilmiş. Çocuklar
gülüyor ve çok mutlulular, hatta sarılmışlar bence seviyeye uygun. (K1)
Görsel öğelerin kapak tasarımında uygunluğuna dair başka bir görüş, kapakta kullanılan
rengin seviyeye uygun olması ve uyumuna yöneliktir. Uzmanlar bu konuyla ilgili farklı
görüşler bildirmişlerdir.
Kapağın zemininde kullanılan renk soğuk olmasına karşın yazı ve illüstrasyon çizimleri
ile o sıcaklık etkisinin verildiği kanaatindeyim. Seviyeye uygun ve kontrast renk kullanımı ile dikkat çekiciliği de sağlamıştır. (K5)
Kapakta kullanılan renklerin uyumu yetersiz olup, mavi renk cinsiyetçilik algısına neden
olabilir. (K1)
Görsel öğelerin kapak tasarımında uygunluğuna dair başka bir görüş, kapakta teknik tutarlılığın üzerine yöneliktir. Uzmanlar kapak tasarımda birbirinden çok farklı tekniğin olduğunu ve tutarlı olmadığını belirtmişlerdir.
Kapaktaki görsellerde teknik tutarlılık bulunmamaktadır. Tamamen farklı illüstratörlerin
elinden çıkmış ve kolaj tekniği gibi durmaktadır. (K3)
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Görsel öğelerin kapak tasarımında uygunluğuna dair diğer bir görüş, kapağın ilgi çekici
olması üzerine yöneliktir. Uzmanlar kapak tasarımında iki görsel olması ve bunlarında
birbirlerinden kopuk olmasının ilgi uyandırmadığını belirtmişlerdir.
Daha ilgi çekici olması için bu görseller bir kompozisyon içinde verilmelidir. Kullanılan
iki görsel birbirinden kopuk ve heyecan uyandırmamaktadır. Öğrenci ilk kapağa baktığında heyecanlanıp içeriği merak etmesi gerekir. (K4)
4.

Tipografik düzenlemede içerik tasarımına ilişkin bulgular

İçerik tasarımında tipografik düzenlemenin anlaşılabilir olması gerekmektedir. Tipografi
metnin anlaşılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Metin ve okunabilirlik birlikte düşünülmelidir. Harfleri tek tek seçerek okuma gerçekleşmez. Harf grupları, kelime ve hatta
kelime öbeği grupları olarak ele alınır. Bunların yanında harf, kelime ve satır aralarındaki
boşluk (espas) okuma sürecini etkilemektedir.
Tablo 1.4. Tipografik Düzenlemede İçerik Tasarımına İlişkin Bulgular
Tema

Tipografi

Kod

f

Yazı karakterinin seviyeye uygunluğu

4

Okunabilirlik

4

Metin örgütleyicilerin işlevselliği

2

Tipografik düzenlemede içerik tasarımı ile ilgili öne çıkan ilk görüş, yazı karakterinin
seviyeye uygunluğuna yöneliktir. Uzmanlar yazı karakterini seviyeye uygun bulsalar da
bazı sayfalarda zemin ve yazı arasında kontrastlık çok fazla olduğundan gözü yorduğunu
belirmişlerdir.
Yazı karakteri okunabilir durumda, satır uzunluğu ve bütünlük iyi. Ancak tipografik düzenlemede kontrastlık olması gerektiğinden fazla ve bu durum gözü yoruyor ve rahatsız
ediyor. Sadece sayfa 176 daki kontrastlık oranı doğru o da rastlantısal olmuş. Sayfa 176
güzel gözü yormuyor, rahatsız etmiyor. Ama sayfa 177´de çok kontrast. Gözü hapsediyor.
Bembeyaz bir zemin üzerinde olması. Çok siyah yani. Sayfa 178 iyi mesela. Sayfa 179´da
çok fazla bir kontrastlık. Özellikle çocuklar değil yetişkinlerinde gözünü yorar. Öğrenci
seviyesinde bunlara dikkat edilmesinin gerektiğini düşünüyorum açıkçası. (K3)
Tipografik düzenlemede içerik tasarımı ile ilgili başka görüş, okunabilirlik üzerinedir.
Uzmanlar seçilen fontun serifsiz olmasını ve satır uzunluklarını seviyeye için uygun olduğunu belirtmişlerdir.
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Yazı karakterleri kitap bütününde seviye için okunur vaziyette. Harf, sözcük ve satır araları dengeli oluşturulmuştur. Satır uzunluğunun okunabilirliği genel olarak iyi görünüyor.(K2)
Tipografik düzenlemede içerik tasarımı ile ilgili diğer görüş, metin örgütleyicilerin işlevselliği üzerinedir. İki uzman içindekiler kısmının işlevsel biçimde olduğunu, başlıklarında
hiyerarşiyi destekleyecek şekilde hazırlandığını belirtmiştir.
İçindekiler kısmının işlevsel biçimde oluşturulduğu, başlıkların görsel hiyerarşiyi destekleyecek şekilde hazırlandığı, metinlerin birbirine karışmaması için farklı şekil ve renkte
kutucuklardan ve konuşma balonlarından sıklıkla faydalanıldığı görülmektedir. (K5)
5.

Görsel Tasarım İlkelerinin İçerik Tasarımında Uygunluğuna ilişkin bulgular

İçerik tasarımında tüm görsel unsurlar aynı etkide verilmemelidir. Vurgulanmak istenen
öğe hangisi ise onu oran olarak diğerlerinden ön plana çıkarmak gerekmektedir. Her şey
aynı anda verilirse tasarımda tek düzelik oluşmaktadır. Eğer bu kurala dikkat edilirse görsel hiyerarşi de sağlanmış olur. Kitap genelinde sayfa tasarımında hareketlilik yapılarak
bütünlük etkisi de gözden kaçırılmamalıdır. Tasarımcı kitap tasarımında sayfaları tek
sayfa değil, ikili sayfayı tek sayfa olarak kurgulayıp tasarlamalıdır.
Tablo 1.2. Görsel Tasarım İlkelerinin İçerik Tasarımında Uygunluğuna
İlişkin Bulgular
Tema

Kod

f

Bütünlük ve devamlılık ilkesinin kulla5
nımı
Görsel Tasa- Vurgu etkisi
rım İlkeleri
Görsel hiyerarşinin kullanımı

4
3

Karşılıklı gelen sayfa bütünlüğünün tasa3
rımı

Görsel tasarım ilkelerinin içerik tasarımında uygunluğuna ilişkin ilk görüş, bütünlük ve
devamlılık ilkesinin kullanımına yöneliktir. Uzmanlar kitap için görsel öğeler arasında
gürültülü bir bütünlük ve devamlılığın olduğuna vurgu yapmışlardır.
Kitap tasarımı kuralları gereği, görsel öğeler arasında bütünlük ve devamlılık gürültülü
olarak sağlanmaya çalışılmıştır. Gürültülü ama bütünlük var. Sayfalar da bütünlük denge
çoğu yerde kullanılmıştır. Olumlu olarak örnek verebileceğim 160 ve 161. Sayfayı gösterebiliriz (Şekil 1.3.). (K2)
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Şekil 1.3. 2018-2019 MEB Yayınları 3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 160-161
Görsel tasarım ilkelerinin içerik tasarımında uygunluğuna ilişkin başka görüş, vurgu ilkesinin etkili kullanımına yöneliktir. Genel olarak sayfalarda görsellerin çiziminde renk
perspektifi ile derinlik verilmediğinden vurgunun eksik olduğunu öne sürmüşlerdir.
Kitap genelinde çoğunlukla mekan çizimlerinde sorun görünüyor. Çizimlere renk perspektifi ile derinlik verilmemiş. Örneğin figür önde ve metinde figürlere vurgu yapılmış.
Tüm renklerin kromaları aynı tonda verilmiş, uzak olan nesneler flu olmamış. Bu yüzden
figürün vurgusu kayboluyor. (K3)
Görsel tasarım ilkelerinin içerik tasarımında uygunluğuna ilişkin diğer görüş, görsel hiyerarşi ilkesinin etkili kullanımına yöneliktir. Genel olarak sayfalarda görsellerin çiziminde renk ve çizim tekniği açısından bu ilkenin göz ardı edildiğini belirtmişlerdir.
Kitapta genel olarak renk perspektifine dikkat edilmediği gibi çizimlerde de çok farklı
teknikler kullanıldığından kargaşaya neden olmuş. Seviye için dikkat dağıtıcı görünüyor.
(K4)
Görsel tasarım ilkelerinin içerik tasarımında uygunluğuna yönelik başka görüş, karşılıklı
gelen sayfaların bir bütün olarak tasarlanması üzerinedir. Uzmanlar çoğunlukla karşılıklı
sayfa bütünlüğüne dikkat edildiğini öne sürmüşlerdir.
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Genel anlamda sayfa zeminleri ve şablon sayfa özellikleri gereği birlikte kullanılmaya
çalışılmıştır. Ancak sayfa 92’deki görselin devamı kitap içerisinde bulunamamış ve hatalı
kullanıldığı değerlendirilmiştir (Şekil 1.4). (K1)
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Şekil 1.4. 2018-2019 MEB Yayınları 3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 92-93
6.

Görsel Öğelerin İçerik Tasarımında Uygunluğuna İlişkin Bulgular

7-9 yaş arası çocuklar somut düşünme evresinde olup en etkili materyal resimlerdir. Öğrenci yeni bir dil öğrendiğinden kitap içerisindeki tüm görsel öğelerin estetik ve özgün
olması, öğrenci motivasyonunu arttıracaktır. Resimler öğrencilerin empati kurma, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla özellikle ilkokul ders kitaplarında %70 oranında kullanılmaktadır. Bununla birlikte kullanılan resimlerin, illüstrasyonların, şekillerin vs. içerik tasarımıyla örtüşmesi gerekmektedir. İçerikle
örtüşmeyen görseller anlam karmaşasına neden olmaktadır.

Tema
Görsel Öğeler

Kod

f

Boyutların etkili kullanılması

5

Kültürel değeri yansıtma

4
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Seviyeye uygunluk

4

Renk uyumu
Sözel metni anlamlandırması ve öğrenmeyi destekleyici
4
olması
Yakından uzağa ilkesine görelik

4

Kitaba özgün kullanım

4

Teknik tutarlılığı

3

Görsel öğelerin içerik tasarımında uygunluğuna dair ilk görüş, görsellerin boyutlarının
etkili kullanılması ve uzmanlar genel olarak boyutları yerinde bulmuşlardır.
Görsel ögelerin boyutları genel olarak etkili kullanılmıştır. Ancak sayfa 26, 42, 77, 114,
129, 156, 173 nolu sayfalardaki sayfa kullanımları efektif değildir. (K1)
Görsel öğelerin içerik tasarımında uygunluğuna dair başka görüş, görsellerin kültürel değeri yansıtma özelliğine yöneliktir. Uzmanlar evrensel bir dil olduğunu ama bununla birlikte görsellerde bizim kültürümüze az değinildiğini belirtmişlerdir.
Kitap genelinde kültürel ögelere vurgu yapılmamıştır. Yanlızca sayfa 42 Atatürk ve ailesi,
sayfa 37 İstanbul’da geleneksel bir türk ailesi, sayfa 117 Anıtkabir, sayfa 116-118-128.
sayfalarda cami görselleri, sayfa 129’da Nevşehir görsellerine yer verilmiştir. Daha geniş
ögelere yazı olmasa da görsel olarak yer verilmesi yerinde olacaktır. (K1)
Görsel öğelerin içerik tasarımında uygunluğuna dair başka görüş, içerikte kullanılan görsellerin genellikle seviyeye uygun olmasına yöneliktir.
Kullanılan resimler genel olarak öğrenci seviyesine uygundur ve dikkat çekicidir. Örneğin sayfa 132-133’te kullanılan kişileştirilmiş araçlar bu yaş grubu öğrenciler için dikkat
çekicidir. Ancak tüm araçların kişileştirilmiş olarak verilirken motobisiklet ve bisiklet
araçlarının normal verilmesi bütünlük açısından sorun yaratabilir. Bazı resimlerde kullanılan karakterin yüz ifadesi anlaşılamamaktadır (sayfa 54’te ağırlık kaldıran adam); sayfa
64, 2 nolu görsel ve sayfa 56 5 nolu görsellerde kullanılan yüzme görsellerinde kullanılan
yüzme alanı sorunlu görünmektedir.(K5)
Görsel öğelerin içerik tasarımında uygunluğuna dair diğer görüş, çizimlerdeki renk
uyumu ve uzmanlar renkleri seviyeye göre canlı ve ilgi çekici bulmuşlardır.
Renkler Örneğin sayfa 107 (Şekil 1.5), 100 ve 86 da sade ve dikkat çekici. Resimler çok
gerçekçi görseller değil karikatür tarzında çizilmiştir. Böyle olması da öğrenci seviyesine
uygun yorumlanabilir.(K4)
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Şekil 1.5. 2018-2019 MEB Yayınları 3. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 106-107
Görsel öğelerin içerik tasarımında uygunluğuna dair başka görüş, görsellerin sözel metni
anlamlandırması ve öğrenmeyi destekleyici olması yöneliktir. Uzmanlar kitap genelinde
içeriğin görseller ile örtüştüğüne vurgu yapmışlardır.
3. sınıf müfredatında verilen konular kısa, net ve belirgin olduğu için kitap genelinde de
bu niteliğe bağlı kalınmıştır. Çoğunlukla görseller kelime düzeyinde anlamıyla birlikte
verilmektedir. Diğer etkinliklerde de görseller metni desteklemektedir.(K3)
Görsel öğelerin içerik tasarımında uygunluğuna dair diğer görüş, görsellerin seçiminde
yakında uzağa ilkesine bağlı kalınmasıdır. Uzmanlar kitap genelinde bilinenin üzerine
yeni bilgilerin eklenildiğini söylemişlerdir.
Mesela sayfa 49´da kedi kullanmış. Çocuk kediyi görmüştür, kedinin ne olduğunu biliyordur ama şimdi burada kediyi de öğretmek zorunda zürafayı da öğretmek zorunda.
Sayfa 45 te de yani birçok çocuğun yakın çevresinde stadyum görmüş olmuş olması gerekir. O yüzden buradan bir örnek veriliyor olması da güzel.(K1)
Görsel öğelerin içerik tasarımında uygunluğuna dair diğer başka görüş, kitap için kitaba
özgü görsellerin kullanılmasına yöneliktir. Uzmanlar kaynakçada görüldüğü üzere stok
sitelerinden hazır görseller kullanıldığını ve bundan dolayı kolaj niteliğinde özgün olmadığını belirtmişlerdir.
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Bu kitapta da kolaj nitelikte görsel içerikler bulunmaktadır. Görseller özgün tasarım üretimleri değildir. Daha önce bilinen görseller ile benzerlik göstermektedir.(K2)
Görsel öğelerin içerik tasarımında uygunluğuna dair son görüş, kitapta teknik tutarlılıkta
birlikteliğin sağlanamadığını belirtmişlerdir.
Kitapta çok farklı teknik ve resimleme bulunmaktadır. Dikkat çekmek için çok renkli
kullanılmış, bir süre sonra çeşitli gürültülülükler yapmış.(K4)
SONUÇ VE ÖNERİLER
Uzmanlar görüşlerinden çoğunluğu kapak görselinde İngilizce olarak school kelimesi
kullanılırken kitap adı olarak Türkçe olarak İngilizce kullanılmasının bütünlük açısından
sorunlu olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca kapaktaki görsellerin içeriği yansıtmadığını ve
yazı karakterinin seviye için dikkat çekici olmadığı ve İ harfini anatomik olarak hatalı
olduğunun sonucuna ulaşılmıştır. Kitap genelinde görsellerin çiziminde teknik tutarlılığın
ve görsel bütünlük ve devamlılık sağlanamamıştır.
Kitap genelinde görsellerin boyutları, rengi, öğrenmeyi desteklemesi, görsel-metin
uyumu seviye için uygun görülmüştür.
Kitap genelinde hazır stok sitelerinden görseller alındığı için kitaba özgün çizimlerin arttırılması gerekliği olduğunu uzmanlar da önermektedir.
Kitap hazırlamak bir ekip işi olduğundan dolayı, yazarın, ölçme değerlendirme uzmanının, dil uzmanının, illüstratörün ve görsel tasarım uzmanının bir araya gelip kitap için
tüm argümanları birleştirmesi gerekmektedir. Bunlar kurgulanırken görsel tasarım ilkelerine ve tipografik düzenlemeye daha çok dikkat edilmesi gerekmektedir. İçerik hazırlanırken görsel tasarımcı veya illüstratörün belli üsluplarda çizim yaparak kitapta bütünlüğü
sağlamalıdır.
Daha sonra gerçekleştirilecek akademik çalışmalarda farklı öğretim kademelerinde farklı
ders kitaplarının kapak ve içerikleri tipografik ve görsel tasarım açısından incelenebilir.
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DİYARBAKIR MÜZESİNDE BULUNAN METAL BİR KANDİL HAKKINDA3
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Özet
Aydınlatma, tarih boyunca her zaman önemini korumuştur. Ateşin kontrol altına alınmasıyla birlikte, taşıma kolaylığı sağlayan araç gereçler ortaya çıkmıştır. Kandiller de kolay
taşınması ve küçük olması dolayısıyla en çok tercih edilen aydınlatma araçlarından olmuştur. Aydınlatma amacı dışında, adak ve mezar hediyesi olarak kullanılan kandillerin
bezeme ve form özelliklerine bakılarak üretildiği dönemin ekonomik, sosyal ve kültürel
özellikleri de yorumlanabilir. Bu bakımdan kandilleri, kazılarda ortaya çıkan yalnızca aydınlatma amacıyla kullanılan eserler olarak ele almak doğru değildir. Taş, pişmiş toprak,
cam ve metalden yapılan kandiller kullanılan malzemeye, dini inanışlara, yapılan atölyelere ve çağın sanat zevkine göre şekillenen araçlar olup toplumun önemli bir parçası olarak kullanım görmüşlerdir. Metal kandiller, tarihsel süreç içerisinde üretilen malzemeden
dolayı eritilip tekrar kullanılmışlar ve bu durum tarihleme konusunda zorlukları beraberinde getirmiştir. Bu çalışmamızda ki eser Diyarbakır Müzesine müsadere yolu ile kazandırılmış, tarihlendirme noktasında form ve bezeme özellikleri dikkate alınmış metal bir
kandilin tanıtılması ve tarihlendirilmesi amaçlanmıştır. Diyarbakır Müzesine kayıtlı
10/2/11 envanter numaralı bu eser, form ve bezeme özellikleri incelenerek benzerleriyle
yapılan karşılaştırmalar sonucu MS.6. yy.’a tarihlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kandil, Metal, Aydınlatma

ABOUT A METAL CANDIL FOUND IN THE DIYARBAKIR MUSEUM
Abstract
Lighting has always maintained its importance throughout history. With the control of
the fire, tools that provide ease of transportation emerged. Oil lamps are also one of the
most preferred lighting tools due to their easy transport and small size. Apart from the
purpose of illumination, the economic, social and cultural characteristics of the period in
which they were produced can be interpreted by looking at the decoration and form features of the oil lamps used as votive and grave gifts. In this respect, it is not correct to

3

Bu çalışma “Diyarbakır Müzesinden Bir Grup Metal Kandil” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
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consider oil lamps as artifacts that were only used for lighting purposes, which were found
in excavations. Oil lamps made of stone, terracotta, glass and metal are tools shaped according to the material used, religious beliefs, workshops and the artistic taste of the age,
and they have been used as an important part of the society. Metal oil lamps have been
melted and reused due to the material produced in the historical process. This situation
brings along difficulties in dating. The metal oil lamp sample belonging to the Diyarbakir
Museum inventory within 10/2/11 number of inventory the scope of the study, its form
and decoration features were handled and compared with similar ones, MS.6. century is
dated to the century.
Keywords: Oillamp, Metal, Lighting.

GİRİŞ
Geçmişten bugüne aydınlatma çeşitli yollarla sağlanmıştır. İlk zamanlar gündüzleri güneş
ışığıyla giderilen aydınlatma ihtiyacı ateşin icadıyla beraber yerini taşınabilir aydınlatma
araçlarına bırakmıştır. Bununla beraber yapay aydınlatma araçları olarak karşımıza meşale, mum ve kandil çıkar. Kazılar esnasında en sık karşılaşılan aydınlatma aracı olan
kandiller kullanılmaya başladıklarından itibaren çok çeşitli formlarda ve bezemelerde yapılmış, evlerde, tapınaklarda, maden ocaklarında, caddelerde ve nekropol alanlarında kullanılmışlardır. Önemli bir gereksinim olan aydınlatmayı karşılamanın yanı sıra dönemin
sanat anlayışını yansıtmanın da aracı olduğu görülür. Kandil yapımında cam, taş, pişmiş
toprak ve metal gibi malzemelerin kullanıldığı bilinir. Sanat anlayışı hakkında bilgi vermekle beraber sosyal ve ekonomik açıdan da bilgi sunar. Çalışma kapsamında ele alınan
ve Diyarbakır Müzesine müsadere yolu ile kazandırılan kandil örneği MS. 6.yy’a tarihlendirilmiştir. Bronz malzemeden üretilen kandil dönemin sanat anlayışı hakkında da
bilgi sunar niteliktedir. “Diyarbakır Müzesinden Bir Grup Metal Kandil” başlıklı yüksek
lisans tezinden üretildiği için çalışmadaki K11 Katalog numaralı eser olarak bahsedilecektir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Diyarbakır Müzesi envanterinde yer alan ve çeşitli yollarla müzeye kazandırılan, farklı
dönemlere ait metal kandiller içerisindeki yuvarlak gövde formuna sahip kandil örneği
için bir tipoloji oluşturmak ve bronz malzemeye sahip eser için katalog oluşturularak sonraki çalışmalara kolaylık sağlanması amaçlanmış olan çalışmada bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılmış kandilin tasnif ve tasviri yer alır. Çalışma konusunu oluşturan
eser, müzeye müsadere yolluyla kazandırıldığından, yani bir kazı veya in situ buluntusu
olmadığından tarihleme konusu zaman almış olup en yakın dönem belirlemesinin yapılması adına, geniş katalog yelpazesine sahip çeşitli Dünya Müzeleri katalogları ve Türkiye
Müzeleri’nde yer alan benzer örnekleri ile karşılaştırmalar yapılarak eser çözümlenmeye
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çalışılmıştır. Bu bağlamda karşılaştırma yöntemi kullanılarak çözümlemeleri yapılan kandilin katalog çalışması da benzerlik gösteren örnekler baz alınarak hazırlanmıştır.
ARAŞTIRMA VE BULGULAR
1.

K11 KATALOG NUMARALI KANDİL

Kandilimizin tamamı sağlam durumdadır. Bronz malzemeden döküm tekniği ile yapılan
kandilin uzunluğu 13 cm, yüksekliği 6,5 cm, genişliği 10,3 cm ve kaide çapı 0,9 cm’dir.
Yuvarlak gövde formuna sahip kandilin diskusu geniştir (Görsel 1.). Gövde formundan
dolayı “Diyarbakır Müzesinden Bir Grup Metal Kandil” başlıklı yüksek lisans tezinde
tip-2 grubuna dâhil edilmiştir.
Diskusun ortasında yuvarlak yağ deliği bulunur. Gövde yanlardan sivriltilmiştir. Kandil
geniş ve üzeri dikey şerit dil motifleriyle bezeli bir buruna sahip olup burun deliği yuvarlaktır ve kademeli olarak genişler. Halka kulpa sahip kandilde kulp üzerinde kalp şeklini
andıran tutamak yer alır (Görsel 2.). Üzerine çizgi bezekle yaprak motifi işlenen tutamağın ucu üç boğumla sonlandırılmış, kapak üzerinde ise iç içe geçmiş daireler mevcuttur
ve kapağın tutamak kısmı ovalleştirilmiştir. Kısa halka kaideli, kaidenin iç kısmındaki
girintiden anlaşılacağı üzere kandile ait bir candelabrum bulmaktaydı (Görsel 3.). Form
ve bezeme özellikleriyle adı geçen tez çalışmasında K10 katalog numaralı kandil ile yakın
özellikler taşıyan bir örnek olması dolayısıyla tarihlemede K10 kandili paralel gidilmiştir.
Böylece Atasoy4, Metin5, Bailey6, Walters7, Deckers’in8 benzer özellikler taşıyan kandilleri ile malzeme ve form karşılaştırmaları yapılmıştır.
Walters, Sardinia’ dan benzer bir örneği için M.S. 4. yüzyılı9, Bailey M.S. 6. yüzyılı10
uygun görmüştür. Atasoy, Haluk Perk Müzesi’nden benzer form ve özelliklere sahip bir
örnek için M.S. 6. yüzyıl tarihlemesini yapmıştır11. Münih Museum’dan benzer bir örneğin yine M.S. 6. yüzyıla tarihlendirdiği görülür12. Gövde formu, burun üzerindeki bezemeleri, kapak biçimi ile K11 katalog numaralı kandilimize yakın Burdur Müzesi’nden
benzer örneği için, Metin K38 katalog numaralı kandile de M.S. 6. yüzyıl tarihini uygun
görmüştür13. Karşılaştırılan malzemeden de anlaşıldığı gibi K11 katalog numaralı kandile
M.S. 6. yüzyıl tarihlemesi yapılmıştır.

4

Atasoy 2005b, s.205, Res. 42.
Metin, Becks 2015, s.285.
6
Bailey 1996, P1. 79, Q3791.
7
Walters 1914, s.18, Fig. 11, no.106.
8
Deckers 1998, s.88, no. 82.
9
Walters 1914, 18, Fig. no.106.s. 11.
10
Bailey 1996, P1. 79, Q3791.
11
Atasoy 2005b, Res. 42. s. 205.
12
Deckers 1998, no. 82. s. 88.
13
Metin, Becks 2015, s. 286-303.
5
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SONUÇ
Diyarbakır Arkeoloji Müzesinde korunan farklı dönemlere ait bronz kandiller arasındaki
10/2/11 envanter numaralı eser incelenmiş ve bir diğer aşamada uluslararası müze koleksiyonları ve bilimsel çalışmalarda yer alan ortak form ve özelliklere sahip kandil örnekleriyle karşılaştırma yoluna gidilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar sonucu ele alınan
kandille ilgili tipolojiler belirlenmiş bu tipoloji oluşturulurken önceki çalışmalarda metal
kandillerle ilgili kapsamlı bir çalışma ve tipoloji oluşturulmadığı anlaşılmıştır. Metal kandil için benzerleri esas alınarak tipolojiler oluşturulmuştur. Kronolojik açıdan değerlendirildiğinde; Metal Kandillerin gelişim evreleri ve tipolojileri pişmiş toprak örneklerde
olduğu gibi tam olarak ortaya konmamasından dolayı tarihleme ve köken bakımından
geniş zaman dilimini kapsayan kabul edilebilir bir tipoloji bulunmamakla beraber metal
kandiller bilimsel yayınlarda kazı buluntusu veya tekil örnekler halinde değerlendirilir.
Gerek metal kandiller üzerine yapılan çalışmaların azlığı gerekse tipoloji ayrımlarının
tam olarak ortaya konmaması tarihleme konusunda bir takım zorlukları beraberinde getirmektedir. Benzer özellik taşıyan kandiller ile yapılan karşılaştırmalar sonucu ele alınan
eser MS. 6 yy’a tarihlendirilmiştir.

KATALOG
248

KATALOG NO

1

GÖRSEL NO

1 -2

ÇİZİM NO

1-2
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MÜZE ENVANTER NO

10/2/11

BULUNDUĞU YER
MÜZEYE GELİŞ TARİHİ

29.03.2011

MÜZEYE GELİŞ ŞEKLİ

Müsadere

MÜZEDEKİ YERİ

V8

ÖLÇÜLER

UZUNLUK

13 cm

YÜKSEKLİK

6.5 cm

GENİŞLİK

10.3 cm

KAİDE ÇAPI

0.9 cm
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TANIM

Yuvarlak formlu, fitil deliği dışa doğru uzun
çıkıntılı ve delik kısmı geniş yuvarlak biçimli,
tutamak kısmı yuvarlak şekilde, üst kısmında
kalp şeklinde çıkıntılı, çıkıntının üst kısmı 3
sıra yuvarlak boğumlu,tutamağın hemen altında yuvarlak kulp vardır. Diskus deliği kapaklı, kapak kısmı ayrılmış, ortada üçgenimsi
çıkıntı olup korozyonlu ve kalkerlidir.

DURUM

Sağlam

KARŞILAŞTIRMA

Bailey 1996, P1. 79, Q3791.
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Deckers 1998, 88, no. 82.
Atasoy 2005b, 205, Res. 42.
Metin-Polat Becks 2015, K38 303.
MS. 6. yüzyıl.
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Çizim 1. K11 Üst Görünüş Çizimi
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Görsel 1. K11 Üst Görünüş (Serap Lale Işık Arşivinden)
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Görsel 3. K11 Alt Görünüş (Serap Lale Işık Arşivinden)
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ORCID ID: 0000-0001-7698-3136
OĞUZ ATAY’IN TUTUNAMAYANLAR ROMANINDA İD, EGO VE
SÜPEREGO ÇATIŞMASI
Sümeyra TANIK
Selçuk Üniversitesi

Özet
Bu çalışmanın amacı Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar romanının başkişisi olarak nitelendirebileceğimiz Selim Işık’ın içinde bulunduğu İd, Ego ve Süperego çatışmasını incelemektir. Bu çatışma Selim Işık’ın çocukluk ve yetişkinlik dönemi deneyimleri üzerinden
verilecektir. Bu deneyimler ise Sigmund Freud’un Psikanaliz kuramına göre insan kişiliğinin üç evresini oluşturan İd, Ego ve Süperego yapılarına göre ele alınacaktır. İnsan organizmasının sahip olduğu güçteki kısıtlılık psikolojik sağlamlıklarını domine edebilmelerini güçleştirmekte ve dengeyi kaybetmelerine neden olabilmektedir. Çalışmamızda Selim Işık’ın da bu dengeyi kuramadığı çoğu zaman Ego’yu Freud’un toplumsal vicdan
olarak adlandırdığı Süperego’ya ve en sonunda ise hem Ego’yu hem de Süperego’yu İd’e
teslim ettiği savunulmaktadır. Selim Işık’ın hayatından yola çıkarak bireylerin yaşamları
boyunca ne kadar özgür oldukları tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Oğuz Atay, Selim Işık, Çatışma, İd, Ego, Süperego

THE CONFLICT OF ID, EGO AND SUPEREGO IN OĞUZ ATAY'S NOVEL,
THE TUTUNAMAYANLAR
Abstract
The aim of this study is to examine the conflict of Id, Ego and Super Ego in which Selim
Işık, who can be described as the protagonist of Oğuz Atay's novel Tutunamayanlar, is
in. This conflict will be given over the childhood and adulthood experiences of Selim
Işık. These experiences, on the other hand, will be discussed according to the Id, Ego and
Super Ego structures, which constitute the three stages of human personality according to
Sigmund Freud's Psychoanalysis theory. The limitation in the power of the human organism makes it difficult for them to dominate their psychological resilience and may cause
them to lose their balance. In our study, it is argued that Selim Işık, unable to establish
this balance, often surrenders the 'Ego' to the 'Super Ego', which Freud calls the social
conscience, and finally, both the Ego and the Super-Ego to the Id. Based on Selim Işık's
life, it is discussed how free individuals are throughout their lives.
Keywords: Oğuz Atay, Selim Işık, Conflict, İd, Ego, Superego
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GİRİŞ
Ontolojik anlamda savaşım vermek, varlığını tüm çıplaklığıyla ortaya koymak ve görülmek isteği, Tanrı’dan insana miras kalmıştır. Yaratılmış olan evren(ler) ve sayısız yaşam
formları Tanrı’nın ben buradayım deme şeklidir. Evrenin mikro düzeyde örneği sayılabilecek insan organizmasının da yegâne meramlarından bir tanesi tıpkı Tanrı’nınki gibi görülmek ve anlaşılmaktır. Bunu başarabilmek ise özgürlüğe ve gerçek bir kişiliğe sahip
olmaktan geçmektedir. Benliğini ortaya koyamamak çıkmazlarla dolu bir yaşantıya neden olmaktadır. Freud’un geliştirdiği yapısalcı kurama göre insan kişiliği üç ana yapıdan
oluşur. Bunlar İd, Ego ve Süperego’dur. Bu üç yapı dengeli bir şekilde inkişaf gösterdiği
müddetçe hayatını domine edebilen sağlam kişilikler doğmaktadır. Fakat insan organizmasının sahip olduğu güçteki kısıtlılık bazen dengelerin şaşmasına ve Tutunamayanlar
romanının baş karakteri olan Selim Işık’ta gördüğümüz gibi, histerik kişilik bozukluğu
olan şizoid karakterli insanların zuhur etmesine neden olabilmektedir. Selim’in şizoid karakterinin İd, Ego ve Süperego’dan oluşan kişilik yapılanmasındaki dengesizlik ve bu
dengesizliğin doğurduğu çatışma neticesinde olduğu düşünüldüğü çalışmada öncelikle İd,
Ego ve Süperego’nun tanımı yapılarak aralarındaki çatışmanın nedenleri ve bu çatışmanın sonucu romandan örneklerle incelenecektir.
İd (Alt Benlik)
Kişiliğin çekirdeğini oluşturur. Bireyin en kaba, en ilkel, kalıtımsal dürtü ve arzularını
içerir. Bu ilkel kalıtımsal dürtülerden ikisi cinayet ve saldırganlıktır. İd, davranışlarımızın
altında yatan psikolojik enerjinin kaynağıdır. İd, zevk ilkesine göre işler ve hiç geciktirilmeden bütün isteklerinin yerine getirilmesini bekler. İd, bekletilmeyi sevmez, bir dakika
bile bekleyemez. Sonucu ne olursa olsun arzusunun hemen yerine getirilmesini bekler.
Sizin istediğinizi yapmayan kişiye karşı saldırganlık duygularını davet eder. Yaşamın ilk
günlerinde çocuğun kişilik yapısı, boşalım arayan içgüdüsel dürtülerle yüklü İd’den oluşur. Bu dönemde çocuk bu dürtüleri erteleme, denetleme ya da düzenleme olanağına sahip
değildir ve çevresiyle baş edebilme konusunda kendisinin bakımını üstlenen kişilerin egolarına tümden bağımlıdır. İd, nesnel gerçeklerden bağımsız, öznel bir yaşantı dünyasıdır.
Kalıtımla geçen, doğuştan var olan, yapıda yerleşmiş bulunan her şeyi içeren tamamen
bilinçdışı bir parçadır. İçgüdüsel dürtüler buradan köken alır. İd, ruhsal aygıtın güç kaynağıdır. Bilinçdışının tüm özelliklerine uyar. Bu nedenle gerçeklikle bir bağı yoktur
(Freud, 2016).
Ego (Benlik)
Ego, kişiliğin işleyen yönüdür ve kısmen bilinçte yer alır. Gerçeklik ilkesine göre hareket
eder. Haz ilkesini bekletir ya da bastırır. Gerçekliğin sınırlarını zorlamadan bireyin içsel
dürtülerinden kaynaklanan ihtiyaçlarının uygun biçimde nasıl karşılanacağını belirler.
Akıl yürütme, problem çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel işlevleri vardır. Ego,
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savunma mekanizmalarının akıllı ancak ahlâk dışı kalan unsurunu oluşturur. İd’in isteklerini baskı altında tutar. Süperego’nun hâkim olduğu durumlarda ise savunma mekanizmalarını devreye sokar. İd ve Süperego arasında bir çeşit denge işlevi vardır. İd’den gelen
istekleri ya toplumun kendisini yargılayamayacağını bildiği anlarda devreye sokar ya da
savunma mekanizmalarını kullanarak kendi vicdanından gelen tepkileri bastırır, yön değiştirir, bahane bulur veya baskı altında tutar (Geçtan, 1998: 45-47).
Freud’a göre insan, saldırganlık ve cinsellik gibi dürtüleri olan ve bu dürtüleri denetim
altına alınması gereken olumsuz ve yıkıcı bir varlıktır. Eğer insanlar, toplum ve vicdan
gibi dış etkenlerin baskısı altında olmayıp cinsellik ve saldırganlık enerjilerine göre hareket etseydi psikolojik sorunları da olmazdı. Ego, psikolojik baskı altında kalmamak ya da
bu durumdan kurtulabilmek amacıyla savunma mekanizmalarını devreye sokar. Bu sayede de kendini cezalandırmaktan kurtarır. Ego, kişiliğin yürütme organıdır. Harekete
giden yolları denetim altına alır, çevresindeki nesnelerin ve kişilerin hangisiyle iletişim
içinde olacağına, hangi içgüdülere cevap vermesi gerektiğini kendisi karar verir (Gençtan,
1998: 46-48).
Süperego (Üst Benlik)
Süperego, ahlâk ilkesine göre hareket eder. Kişiliğin vicdanını yani ahlâk kuralları ve
değer yargılarını oluşturur. Aileden özümsenmiş, toplumsal kurallar, gelenekler, görenekler ve ahlâk kuralları ile şekillenir. Katı ahlaki kurallar çerçevesinde, özellikle İd’in
cinsellik ve saldırganlıkla ilişkili isteklerini ahlâka uygunluk açısından denetler. Uygun
olmayanların karşılanmasına karşı çıkar. Kişilik mekanizmalarının toplumun belirlediği
ahlâk kurallarına uygun ancak akıl dışı olan unsurunu temsil eder. Süperego’nun baskın
olduğu kişilikler toplum tarafından dışlanma ve kabul görmeme korkusu ya da takdir
edilme, beğenilme arzusuyla akıl kuralları dışında kalan, sorgulanmayan davranışlar sergiler (Geçtan, 1998: 47-48).
Süperego’nun üç önemli işlevi vardır. Birinci işlevi, dışa vurulduğunda toplum tarafından
hoş karşılanmayan cinsel ve saldırgan dürtüleri bastırmaktır. İkinci işlevi, egoyu gerçekçi
amaçlar dışında ahlaki amaçlara yönelterek aklın yerine ahlâkı ön plâna çıkarmaktır.
Üçüncü işlevi ise diğer insanların ve çevrenin gözünde kusursuz görünmeye çabalamaktır. Süperego, İd ve Ego’ya karşı çıkarak onları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirir.
Süperego, kişiliğin toplumsal yönünü temsil eder. Toplumun gözünde iyi ve doğru olmak
Süperego için vazgeçilmezdir. Toplumun beklentilerine ters düştüğü zaman Süperego
kendini çok sert bir şekilde cezalandırır (Geçtan, 1998: 47-48).
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Çatışma
Kurgusal edebi metinler çatışma unsurlarına muhtaçtırlar. Olay örgüsünün inkişafını merak duygusuyla domine edebilmek ve okuyucuyu konunun içine çekebilmek için özellikle
romanlarda gerilim unsurlarına yani çatışmaya ihtiyaç duyulur. Başlıca dört çeşit çatışma
vardır. Dış çatışma, iç çatışma, fiziksel çatışma ve psikolojik çatışma. Tutunamayanlar
romanının neredeyse tamamını psikolojik çatışma oluşturur. En önemli çatışmalardan biri
ise kişiliğin temel yapı taşları İd, Ego ve Süperego arasındaki gerilimden zuhur etmiştir.
İlk benlik oluşumu çocukluk yaşlarında başlamaktadır. “Etrafımızda ilişkiler kurdukça
gelişir. Eğer Ego tam olgunlaşamaz, gücünün büyük bir bölümünden vaz geçer, gücünü
İd, Süperego veya dış dünyaya teslim ederse uyumsuzluk meydana gelir” (Freud, 2016).
Büyük bir uyumsuzluk ve kimlik bunalımı içinde sanrılı bir hayat yaşayan roman kahramanımız Selim Işık’ın çocukluk yaşlarını incelemek, bize bu bunaltının nedenini verecektir.
“Neden onu canı kadar seven annesinin bile Selim’i benim korkak oğlum diye okşamasına göz yumdun? Benim akıllı oğlum güzel oğlum dediği zaman da neden şımarmasını
önlemedin? Bir duvardan bir duvara çarpıp durdun onu. Öğretmeni: yalan söyleme bu
resmi sen yapmadın dediği zaman neredeydin? Neden bir karşılık bulmasına izin vermedin? Oysa o resmi Selim yapmıştı.” (Atay 2021:200)
“Normal, anormal. Bu kelimeleri çocukluğumdan beri sevmem. Daha o zamanlar, bazı
akrabalarım bana anormal derlerdi. Bu sözler insanın yüzüne söylenmez. Gene de duyar
insan. Anormal. Bu çocuk anormal. Bu çocuk normal değil. Onlara göre durmadan kitap
okuduğum -hatırladığıma göre çok okumazdım doğrusu- ve misafirlerin yanına çıkmadığım -bu yanına çıkmak değimi beni ürpertirdi, içime bulantı verirdi- ve gereken yerde
gereken kelimeyi bulamadığım için -bu nedenle bana aptal da derlerdi- anormaldim.”
(Atay 2021:610)
“Apartmanın karşısındaki berber, Selim’le dalga geçiyordu. Onu çok süt kuzusu buluyordu. Berber kalfası Muzaffer’i de kekeme olduğu için durmadan konuşturuyorlardı:
böylece kekemeliği geçermiş. Bütün mahalle dedikodusunu yapıyorlardı. Selim’in bu
korkaklıkla hayatta başarıya ulaşmasının zor olacağını söylüyorlardı.” (Atay 2021:703)
Kitaptan yaptığımız bu alıntılar Selim’in benlik oluşumundaki deformasyonun nedenini
açıklamaktadır. Ego’nun kaderini yakın çevremizle kurduğumuz ilişkiler belirlemektedir.
Selim’in konuşmalarına baktığımız zaman aşağılık kompleksine sürüklenen kişilik oluşumunu ve Ego’sunu zedeleyecek yaklaşımlara maruz kaldığını anlıyoruz. Bu nedenle
kişilik oluşumda denge görevi gören Ego(ben) dengesini kaybeder. Bu kayıp İd Ego ve
Süperego arasındaki çatışmayı doğurur. İlk dikte edici güç Süperego olur. Selim, hayatını
etrafındaki insanların daha çok ailesinin ve arkadaşlarının istekleri, kabulleri üzerinden
yani Süperego’ya toplumsal vicdana göre yönlendirir. Hayati kararlarını bile bu doğrultuda alır. Bu durum romanda şu cümlelerden anlaşılır:
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“…lisede iyi bir öğrenci olduğum için zor bir meslek seçmeliydim. Bu nedenle mühendis
olmaya mecburum.” (Atay 2021:399)
“Üç çeşit meslek varmış: mühendislik, doktorluk bir de hukukçuluk. Ben ressam olmak
istiyordum. Babam böyle bir meslek olmadığını söyledi.” (Atay 2021:362)
“Ne istiyorsunuz benden? Burhan’a dergiyi çıkarması için yardım etmedim mi? Onun
yerine sabahlara kadar oturup yazı yazmadım mı? Güner’in projesini oturup çizmedim
mi? Karşılık olarak on lira verdiği zaman ayıp olmasın diye almadım mı? Annem üzülmesin diye kendime bir oda bile tutmadan on yıl o iç karartıcı odamda yaşamadım mı?
Babam benimle öğünsün diye can sıkıntımı yürürlükten kaldırıp üniversiteyi bitirmedim
mi? Her sözüne başımı sallamadım mı?” (Atay 2021:454)
“Dayım geçen gün, evlenirsem bu huzursuzluğumun geçeceğini söyledi: neredeyse evden kovacaktım. Babam öldüğünden beri babalık taslıyor. Zavallı babacığım beni zengin
bir kızla evlendiremeden öldü.” (Atay 2021:602-603)
Bu alıntılar bize Selim’in Süperego’ya yani toplumun isteklerine yoğun bir şekilde maruz
kaldığını gösterir. Observasyonu oldukça güçlü olan Selim, içinde bulunduğu deformatif
yaşamın farkındadır. “Selim Işık için toplum normlarına bağlılık, kişinin kendisini yavaş
yavaş ölüme bırakmasıdır” (Örgen, 2009). Bu bağlamda yaşadıkları fataliter bir düzlemde
ilerlemez. Fakat Observasyonu ne kadar güçlü olsa da elinden bir şey gelmez. Artık çok
geçtir. Aşağılık kompleksi peşini bırakmaz. Selim’in günlüğünden aldığımız aşağıdaki
parça içinde bulunduğu kompleksi anlatır niteliktedir:
“Bana acımayın. Ben kötüyüm; sizlere karşı kötü duygular besledim içimden. Beceriksizliğimden uygulayamadım kötü düşüncelerimi. Sizleri kıskandım, küçük gördüm, bayağı buldum: bana yapılmasını istemediğim kötülükleri sizlere yapmak istedim. Fırsat
bulunca da yaptım. Dün gece rüyamda biri beni öldürdü. İçimin boşaldığını hissettim.
Ben de ne işkenceler düşünmüşümdür bana kötülük edenler için. Beni de öldürmelerini
istiyorum artık. Çünkü, artık olduğum gibi kalmaya dayanamıyorum” (Atay 2021:595).
İçinde bulunduğu kimlik çatışması ve benlik oluşumdaki deformasyon kendini kötü biri
olarak tanımlamasına neden olmaktadır. Halbuki kendinden başka kimseye zararı olmayan bir karakterdir. “Son zamanlarında Süperego’su daha baskın hale gelir, İd’ine fırsat
vermez. Hayatta yaşayacak gücü kendinde bulamadığından her şeyin geç olduğunu düşünür. Önceki zamanlarında İd’i baskın olduğu için önerdiği fikirler kabul edilmediği zaman kapıyı çekip gitmeyi bilir. Ancak son zamanlarında yaşadığı çatışma ona bu gücü
vermez.” (Yavaş, 2018) Aşağılık kompleksi gün geçtikçe ilerler. Kendini “erkekler gibi
tükürmesini, sigara içmesini, havluya yüzünü silmesini eşyayı tutmasını dahi bilmeyen”
(Atay 2021:626) biri olarak görür. “Selim, günlük hayat içerisinde sürekli kendi üzerine
düşünmekte, düşündükçe de kendinin farkına varmaktadır. Bunun sonucunda da Selim
yine sürekli olarak olduğu şeyler ve olmak istediği şeylerle yüzleşmektedir.” (Özaltıok,
2020)
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Süperego’nun baskısına dayanamayan Selim, hiçbir zaman normal bir insan olamadı yaşamını daima suni taklitlerle yürüttü “Arkadaşlarla genel eve gittim, müstehcen romanlar
okudum ve sokakta genç kızların peşinden gittim. Hiçbirinde tutarlılık gösteremedim bunun üzerine anormal olduğuma karar verdiler.” (Atay 2021:612) Anormal değildi. “Çocukluğunda herkesin kendisinden mükemmeli beklediği Selim, mutlu bir çocukluk geçirmemiş ve kendi beklentilerine göre uyumlu bir aile ilişkisi yaşamamıştır. Aile çevresi
onun birey olmasına izin vermemiş, onu kuşatmıştır.” (Örgen, 2009) Yaşı ilerledikçe bu
durumu fark etmesi içine kapanmasına, anormal olarak addedilmesine neden olmuştur.
“Sanayi Devrimi sonrası makineleşen dünyanın âdeta bir vidası hâline gelen insan, kendi
yaşamını sürdürememekte, ölümünü bile kendisi yaşayamamaktadır. İnsan hayatı bir makine düzeni içerisinde sürmektedir. Bir hastane odasında başlayan hayat; yuva, okul, fabrika yahut devlet dairesi çizgisinde devam etmekte ve belki yine bir hastane odasında son
bulmaktadır” (Şahin,2020). Selim Işık da sanayi devrimi insanıdır. Yaşamsal seçimleri
kontrol altında tutulan fakat bu kontrolün farkında olan bu sebeple de çok düşünen çok
sorgulayan bir makinalaşma çağı insanıdır. Hayatı sorgulamakla geçmiştir. Yıldız Ecevit'in ifadesiyle “Selim, varoluşsal gelişme yolculuğu yapmıştır.” (Ecevit 2005). Bu yolculuğun sonunda ise uyumsuzluk içinde olduğunu fark etmiştir. Dış dünyayla uyumsuzluğunu giderebilmek için ise oyunlara başvurmuştur. Söylemek istediklerini yapmak istediklerini oyunlarla söylemiş ve yapmıştır. Fakat yeterli değildir. Bugüne kadar önce
ailesinin, ardından toplumsal diktelerin baskısıyla inkişaf gösteren yaşamı artık ona acı
vermektedir. Kendi ifadesiyle:
“…neresini düzelteceğimi bilmediğim bu yaşantımı sürdürmenin anlamsızlığını seziyorum yok olmaya doğru hızlı bir gidişin farkındayım henüz koruyabildiğim bazı özelliklerim varken daha insan olduğumu hissederken bu gidişe bir son vermeliyim yoksa çok geç
olacak ve kendimi affetmeyeceğim seni seviyorum ve beni unutmamanı istiyorum ben
seni bir an için de olsa unutabileceğimi düşünerek buna girişiyorum Selim olmayan bir
Selim görmektense hiç görmemek daha iyidir…” (Atay 2021:532)
Nitekim dediğini yaptı ve bir Mayıs günü kendini öldürdü. Bu bir savaştı. Kazanıp kaybetmek ise bir onur meselesiydi. Savaş açtığı başlıca güç Ben’in neyi yapmak istediğinden ziyade yapması gerekeni emreden Süperego’ydu. Benliğini henüz koruyabiliyorken
yapacağı bir seçimle bu savaşı kazanabilirdi. Onun için intihar kendi benliğiyle aldığını
zannettiği belki de ilk ve son karardı. Çünkü bu zamana kadar hayatını hep Süperegonun
baskılarına göre düzenlemişti. Fakat intihar eylemi İd’in kontorolü altında gerçekleşmiş
bir eylemdir. İd fazla enerji birikimine katlanamaz ve bu organizmada gerilim yaratır. Bu
gerilimden kurtulabilmek için İd, enerji miktarını bir an önce boşaltmak ister. Bu boşaltım
Selim Işık’ta intihar şeklinde kendini göstermiştir. Nörolojik anlamda bir açıklık getirecek olursak: insan beyninin ilk katmanı, en ilkel duygularımızın mekânı olan beyin sapının “savaş ya da kaç” komutundan kaçmayı tercih etmiştir. Fakat bu intihar ne kadar bir
kaçış gibi görünse de kendi benliğini ortaya koyabilmek için yapılmış bir hamledir.
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SONUÇ
İlk çağlarda daha kolay hayatta kalabilmek için oluşturduğumuz toplum artık bizden beslenir bir canavara dönüşmüş durumda. Süperego’ya yani toplumsal vicdani değerlerin
beklentilerine ve kurallarına ters düştüğümüz zaman cezalandırılmakta yalnızlaştırıp ötekileştirilmekteyiz. Observasyonu güçlü bir kişi olarak nitelendirdiğimiz Selim Işık, daima
kendini sorgulayan bir karakterdir. Nitekim insanın kendilik değerlerini sorgulaması daha
yaşanılabilir gelişmiş bir dünya için kaçınılmazdır. Fakat yozlaşmış bir toplum içerisinde
bunu başarabilmek imkansızdır. Bu sorgulama psikolojik çıkmazları ve İd, Ego, Süperego
dengesizliğini de beraberinde getirir. Çünkü toplumsal değerlerimiz bozulmuştur. Süperego tek hâkim güç olarak etrafta dolaşmaktadır. Seçimlerimizde özgür bırakılmamaktayız ve eğer özgürce hareket etmeyi seçersek cezalandırılmaktayız. Bu durum kişiyi deforme etmekte dengesini kaybetmiş Selim Işık’lar yaratmaktadır. Oğuz Atay, Tutunamayanlar romanı ve Selim Işık karakteri ile, insanın bu deformasyon içinde yaşadığı çıkmazları, kendilik değerlerinden uzaklaşan insanlardan oluşan toplumların bir helezona
kapılmış gibi savrulmasının panoramasını çizmiştir.
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MUSTAFA KUTLU' NUN ÖYKÜLERİNDE MELODRAMİK ÖGELER
Şerife ŞİMŞEK
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
Her olayı, durumu veya duyguyu belli kalıplar içinde ele alan; rastlantılar, acıklı ve sevinçli durumlar, iyi ve kötü tek tip insanların olduğu melodram ayrı bir tür olduğu gibi
çeşitli sanat dallarında da görülen bir anlatım biçimidir. Kolay eklemlenebilme özelliğiyle
farklı türlerin içinde yaşayabilmiş ve her çeşit anlatıyı etkileyebilmiştir. Mustafa Kutlu'nun hem öykülerinin teması hem de kullandığı anlatım teknikleri onun öykülerini sinemasal bir havaya taşır. Klasik Yeşilçam filmlerinin birçok unsuru Kutlu'nun öykülerinde yerini alır: zengin kız- fakir oğlan, iyi ve kötü adamlar, yoksullar, ayrılanlar, kavuşanlar, köyden şehre göçenler...Yazar bu temaları da melodramatik bir anlatımla verir. Bu
çalışmada öncelikle çeşitli araştırmacıların melodram tanımını verilmiştir. Sonrasında
Kutlu'nun hikayelerinde tema ve anlatım tekniği olarak karşımıza çıkan melodramik ögeler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Melodram, Mustafa Kutlu, Öykü
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MELODRAMIC ELEMENTS IN MUSTAFA KUTLU'S STORIES
Abstract
Dealing with every event, situation or emotion in certain patterns; melodrama, in which
there are coincidences, sad and joyful situations, good and bad uniforms, is a different
genre, as well as a form of expression seen in various branches of art. It has been able to
live in different genres with its easy articulation feature and has been able to affect all
kinds of narratives. Both the theme of Mustafa Kutlu's stories and the narrative techniques
she uses bring her stories to a cinematic atmosphere. Many elements of the classic Yeşilçam films take their place in Kutlu's stories: rich girl-poor boy, good and bad guys, the
poor, those who left, those who got together, those who migrated from the village to the
city... The author gives these themes in a melodramatic way. In this study, firstly, the
definition of melodrama of various researchers were given. Afterwards, the melodramic
elements that appear as themes and narrative techniques in Kutlu's stories were examined.
Keywords: Melodrama, Mustafa Kutlu, Story
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1.GİRİŞ
Melodramın edebi, teatral ve sinemasal kullanımı, onun öncelikli tanımını aşarak modern
yaşamın karmaşıklığının yerini tutan çok yapılı ve çok yönlü bir hale dönüşmüştür. Melodram, 18. yüzyıldan itibaren hem yazın alanında, hem görsel alanda, hem de gündelik
hayatta olsun bir türün ötesine geçerek bir ihtiyacı ve bu ihtiyaca cevap verebilen bir biçimi belirtmiştir. Elsaesser’e göre bir tür olarak kökeninde iki temel hat bulunan melodram, bir taraftan geç Ortaçağ ahlaki oyunlarının sözlü kültür geleneğini benimsemiş, diğer
taraftan 18. yüzyıl romantik dramasına yaslanmıştır. Bu romantik dramanın en önemli
taşıyıcısı üzgün ve kederli bireyleri konu edinerek okuyucuyu duygulandıran yeni dokunaklı roman geleneğidir. (Elsaesser, 1973: 45).
Ben Singer’a göre ise her şeyden önce bir aşırılıklar çerçevesinde tanımlanabilen melodram; aşırı tutkuları, ahlaki kutuplaşmaları, olağanüstü şans ve tesadüfleri, acı çekme ve
merhamet etmeyi ve sansasyonalizmi yapısının temel örgüsünde içerme eğilimindedir
(Singer, 2001: 37-58). Melodramatik kurgu, "aşırılık" vasfıyla gündelik hayatın “sıradanlığına” karşı durur. Bir yandan tutkulu karakterleri ve üslubuyla bastırdığımız bilinçdışı
süreçlerimizin açığa çıkmasına ortam sağlar, diğer yandan dünyayı kutuplar halinde imgeleyerek, iyilerle kötülerin mücadelesine ve iyilerin uğradığı haksızlıkları ve hayat yollarında karşılarına çıkan zorlu engelleri kaderin, tesadüfün, birtakım dönüşümlerin desteğiyle yenmesine yardımcı olur. Böylece melodram adil dünya ve özgürlük fikrini doğurur.
Melodramatik tutum, hem dramın hem de hakikatin karikatürleştirilmiş biçimidir. Her
olayı, durumu veya duyguyu ana hatlarıyla ve belli kalıplar içinde ele alan melodramda
insanlar iyiler ve kötüler olarak kutuplaştırılmıştır. Bu iki takım arasındaki mücadelenin
sonucu ise baştan bellidir. Tesadüfler, karmaşık ilişkiler, acıklı ve sevinçli durumlar,basmakalıp karakterler melodramların vazgeçilmezleridir.
2. MUSTAFA KUTLU’NUN EDEBİ KİŞİLİĞİ
Mustafa Kutlu 1960’ların sonundan bugüne kadar yazdığı bütün öykülerde kullandığı üslup ve tema itibariyle kendine özel bir ekol oluşturmuş yazarımızdır. Yazar gelip geçici
akım ve değerlere önem vermediğini göstererek Türk öykücülüğünde kendine özgü bir
yer edinmiştir. Öyküdeki arayışının “hikmet ve ahenk” olduğunu söyleyen yazarın iddiasız görünen anlatıları, aslında “sosyolojik fotoğraf”lar ortaya koyan güçlü ve etkili bir dil
oluşturmakta; bunlar ise sade, akıcı ve içten bir anlatım tarzını yansıtmaktadır. Sıcak,
samîmî, dolaysız ve hayatın akışı içindeki küçük ayrıntıları önemsemekle birlikte çoğunlukla yazarın hikâyeleri, koyu bir hüzün barındırmaktadır. (Yalsızuçanlar, 2014: 180)
Mustafa Kutlu’nun anlatıları, bir yönüyle mâzî ile iç içedir. Kutlu, öykülerinde nostalji
yapmak gibi bir amaç gütmediğini; ancak taşıdığı hassasiyetten dolayı öykülerinin bunu
zorunlu hâle getirdiğini kendi cümleleri ile şu şekilde ifade eder:
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“Ben de elli yaşıma girdim, artık hâtıralardan rahatlıkla bahsedebilecek zamana eriştim
sayılır, değil mi? Ama ben otuz yaşlarındayken de “eski günler”den bahseden yazılar yazıyordum. Aslında bütün bunlar ne bir “eski günler methiyesi” ne de “nostalji”ydi. Ben
dün olduğu gibi bugün de ülkemizdeki, hayatımızdaki toplumsal değişmeyi izliyor; nerede durduğumuzu, nereye gittiğimizi görmeye çalışıyorum. Pek tabii bu çaba sık sık geriye doğru bakmayı gerektiriyor.” (Kutlu, 2013: 38).
Geçmiş yıllarda resim ve desen çalışmaları ile ilgilenen yazar, görüntüyü öykülerinde
canlı bir ögeye dönüştürür. Kutlu'yu öykülerinde salt bir anlatıcı olarak değil, adeta bir
ressam, bir yönetmen olarak görürüz. Bundan dolayı onun birçok öyküsü sinematografik
öğeler taşır. Yazarın öyküleri; dizi, film veya sinema filmi olarak uyarlanmıştır.1980’li
yıllardan itibaren senaryo yazan Kutlu, sinema türünde birçok önemli projeye imzasını
atmıştır. Yazar neredeyse her sene bir öykü ile karşımıza çıkar. Kutlu “hikmet ve ahenk”
çizgisinde geleneğin modern dilini konuşarak öykücülüğümüzün yol haritasında önemli
bir başarı yakalamıştır.
3. ÖYKÜLERDEKİ MELODRAMİK ÖGELER
Resim ve desen çalışmaları yapan yazarın öykülerinde görüntü olabildiğince canlıdır. Öykülerde adeta bir kamera çevrede dolaşır. Sinematografik bir anlayışla oluşturulan metinler, çekilmeyi bekleyen bir senaryoyu andırır.
“Kutlu’nun bazı öykülerini okurken insan birden açık hava sinemasında bir Yeşilçam
filmi seyrediyor hissine kapılır. Ve okur, esintili bir yaz akşamında, elinde patlamış mısır,
tanıdık sinemaların oynadığı bir aile filmine dalıp gider. Okuduğu hiçbir şey onu şaşırtmaz. Çünkü burada her şey yerli yerindedir ve olması gerektiği gibi olur. İyiler bir yandadır kötüler bir yanda. Arkasından insanlık kadar eski bir mücadele başlar. Ve tabii bütün bunlar o güzelim karelerde tablomsu görüntülerle verilir. Kısaca bu öyküler okura
‘seyirlik bir tat verir.”
(Tosun, Necip, s. 111)
Okuyucunun Mustafa Kutlu’nun eserlerini okurken sinematografik tatlar almasını Necip
Tosun iki temel nedene bağlar. Bunlardan birincisi anlatım tekniği (görüntüye dayalı anlatım), ikincisi ise öykülerin teması, konusudur. Nesnelliğin ileri boyutlara varmasından
ötürü gösterme tekniği bazı araştırmacılar tarafından “kamera” tekniği şeklinde isimlendirilmiştir. Böyle metinlerde “görünürde herhangi bir materyal seçimi ve düzenlemesi
olmaksızın hayattan bir kesite fotoğraf makinesinin merceğinden bakmak” esastır.
Kutlu’da sinematografik bir anlayışla oluşturulan metinlerde aksesuarlar, dekorlar fonksiyoneldir. Oluşturulan fotoğraflarla bir slayt gösterisi izler gibi hissederiz.
Kutlu öykülerinde sinemanın imkanlarından faydalanır. Öykülerde filme eşlik eden fon
müziğinin sesini duyarız. Yazar duygusal bir ortam oluşturarak dramatizeyi yansıtmak
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için musikiden destek alır; öykülerine Neşet Ertaş'tan, Hacı Taşan' dan, Zeki Müren' den,
Muazzez Abacı’ dan şarkılar , türküler koyar:
"Mızıkanın nağmeleri otel penceresinden sızıp kasabanın dumanı tüten kırmızı kiremit
damlarına doğru yayılmaya başladı."( Uzun Hikaye, s.115)
"İçimizde ne kadar bozkır çocuğu varsa hep bir ağızdan Keskin' li Hacı Taşan' dan alınan
bir yanık hava tutturuyor. Yanık havanın alazından yüzümüz tunca kesiyor." (Arkakapak
Yazıları, s.86)
"Hep bir şeyler olacak diye bekleriz. Sahil yolunda dolaşanlar istikbale gülerek bakarlar.
Martı çığlık atar. Muazzez Abacı'nın buğulara bulanmış şarkıları duyulur, karpuz sergilerinde büyülü lambalar yanar."( Arkapak Yazıları, s.56)
Kutlu’nun öykülerinde zengin oğlan-fakir kız ya da zengin kız-fakir oğlan klişesi de yer
alır. Hüzün ve Tesadüf'te "Mevzu Derin" hikayesinde Hakan'ın babası hukuk profesörü
Hamdi Bey oğlunun aşçı kızıyla evlenmek istemesini uygun bulmaz:
“Şimdi bu dar zamanda oğlunun biçki-dikiş kursuna giden bir mahalle kızı ile evlenmesi
yakışık alır mı? Ayrıca bu oğlanın boğazda yalısı bulunan ünlü sanayicilerden birinin
kızını alarak sınıfına, babasına, istikbaline yaraşır bir evlilik yapması usulden değil midir?
"( s.80)
Aynı hikayenin devamında anlatıcı şöyle der:
"Oldu mu size bir yerli film. Başrollerde Ediz Hun- Hülya Koçyiğit, aşçı rolünde rahmetli
Necdet Tosun. Siz öyle sanın. Bu filmlerin üzerinden kaç yıl geçti. Sandıktan çıkarıp da
etrafa naftalin kokusu bulaştırmayın."( s.80)
Uzun Hikaye tamamiyle bir filmi andırır Doğru dürüst bir mesleği ve kazancı olmayan
Ali Münire’ ye aşıktır. Kızın sinema işleten abileri kardeşini sinema sahibinin zengin ama
akıldan yaya oğluyla evlendirmek istemektedir. Münire bunu öğrenince kendini öldüreceğini söyler. Sonunda Ali Münire’yi kaçırmaya karar verir. Münire’yi kaçırırken sinemayı ateşe verir bir taraftan da eline megafonu alıp nutuk çeker:
“ Ulan sevenleri ayırmayın demiştim, aramıza gireni yakarım demiştim, alın işte sinemanızı, onun sahibini, onun deli oğlunu başınıza çalın.”
Böylece iki aşık kaçarlar. İzlerini kaybettirinceye kadar şehir şehir dolaşırlar. Yazar
" Ancak polisler yetişti vaktinde ve mesele birden yerli film havasına büründü. Sanki
Hulusi Kentmen babacan komiser rolünde bıyıklarını büke büke sahneye çıkmıştı." ( s.
108) diyerek anlatır sonrasında gelişen olayları.
Hikaye ile roman arasında bir kitap olan Mavi Kuş yazılmış bir senaryodan uyarlanmıştır.
Bu nedenle eser tümüyle sinemasaldır. Şoförlüğünü Deli Kenan’ın yaptığı “Mavi Kuş”
adlı otobüs son güz bitip ilk kar düşünceye kadar kasabayla istasyon arasında gidip gelir.
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Havalar soğuduğunda ise Kenan otobüsün orta koltuklarından birini sökerek benzin bidonundan yapılma iri kapılı bir soba kurar. Karın yağdığı günlerde otobüs ve onun içindeki soba yolculara neşe kaynağı olur. Kar iyice bastırınca Kenan otobüsü meydanın bir
köşesine çekip dinlenmeye bırakır. Otobüsün içinden sobayı çıkarmaz. Kimsesi olmayan
bir deliyle, bir meczup gece yarısından sonra otobüse gelirler. Otobüsün içinde köpek,
kedi, muavin Seyfi ve diğerleri sohbet ederek uyuyakalırlar. Eserde bu manzara öyle etkileyici bir şekilde tasvir edilmiştir ki tablo okuyucunun da içini ısıtır. Öykülerinde sinemayı dolaylı olarak kullanan yazar Mavi Kuş'ta sinemayı öyküsünün öznesi yapmıştır.
Yazar okura değil de yönetmene anlatıyor gibidir. Kitabın sonunda anlatılanların bir senaryo olduğu yönetmenin “stop” sesiyle anlaşılır.
Tufandan Önce kitabında yazar yine sinema tekniğinden yararlanır."Tufandan Sonra"
başlığı altında kahramanların bir nevi resmigeçit halinde bundan sonraki yaşamlarını sıralar:
“Şemsettin Bilen, Belediye Başkanlığı’nı da siyaseti de bıraktı. Hacca gidip geldi, sakalı
saldı. İdris Güzel, seçimi kazandı, Meclis’ e girdi. Zabıta Kemal, emekli oldu. Toto, loto,
piyango, tekel bayisi açtı.”
İyiler Ölmez kitabının ilk öyküsü “Sıtkı” da Sırrı’nın resim yeteneğini ortaya çıkaracak
ortamı bir türlü bulamaması ve böylece hayatını harcaması anlatılır. Yazar öykünün yazılma serüveninden bahsederken yine “ Yeşilçam duyarlılığı” na gelir konu. Anlatıcı:
“Kapıcının oğlu. Oh tam Yeşilçam. Olamaz, kapıcının oğlu olamazsın. Neden? Çok klişe
oluyor. Ne yapayım yani, yalan mı söyleyeyim.” ( s.33) diyerek hayatın gerçeğinin bu
olduğunu, bunun dışına çıkmanın zor olduğunu vurgular.
Rüzgarlı Pazar kitabının ana vurgusu yoksulluktur. Hikaye tümüyle o saf ve temiz Yeşilçam duyarlığına yaslanır. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden kopup gelmiş alttakiler büyükşehirde tutunmaya çalışır. Onlar feleğin sillesini yemiştir, ama her şeye rağmen en kötü
durumda dahi kendilerini mutlu kılan iç dinamiğe sahiptir. Eserde ikisi de görme özürlü
olan Nimet ve Cesur’un düğünü için “Rüzgarlı Pazar” ın küçük esnafı –çiçekçisi, çaycısı,
dilencisi, simitçisi, oyuncakçısı, plakçısı, seyyar pilavcısı tek yürek olur. Pazar esnafının
desteğiyle aşıkların evlendiğini okurken gözlerimiz yaşarır.
Nur’ da iyilik ve merhamet duygusu ön plandadır. Hidayet arayışı içinde olan bir evin
tek evladı Nur, Sinan’ın kardeşi Çiçek’ e böbreğini verir. Ameliyat sonrasında Nur’un
gerçekten bir nura dönüştüğünü okuruz. Nur’ un gözleri bir daha açılmamak üzere kapandığında içimizde karşılıksız iyilikte bulunmanın hafifliğini duyarız.
Kutlu’ nun öykülerinde yol bir şekilde istasyona çıkar. Zeki Müren’in “Uzayıp giden o
tren yolları…” eşliğinde trenlere, istasyonda ayrılanlara, kavuşanlara dalar gideriz. Uzun
Hikaye kitabı iştasyonda başlayıp biten bir öyküdür. Mavi Kuş adlı öykü istasyonu mer-
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keze alan bir kitaptır. Tirende Bir Keman Kemani Kenan Bey’ in gazinoda var olma mücadelesini ve mağlubiyetini anlatır. Eserde mekan olarak gazino ve trenler seçilmiştir.
Yazar çoğu öyküsünde trenlere ve istasyonlara yer vermiştir:
“Soğuk, yabancı, yalnız bir tiren. Böyle olsun istemişti. Paltosunun yakalarını kaldırsın,
elleri koynunda, ikinci mevki vagon penceresinden mütemadi bakarak maziye dalıp gitsin.” ( Yoksulluk İçimizde, s:81)
Arkakapak Yazıları adlı kitabın “5402” başlıklı öyküsü tren ve istasyon sevgisi ile ilgili
nostaljik tatlar barındırır. Öykü bütün demiryolu çalışanlarına ve bütün buharlı tren aşıklarına adanmıştır:
“Çocuk bezleri soba kenarındaki iplerde kururken duvardaki takvim, takvimdeki deniz,
denizdeki yelkenli Kıymet Ablayı uzaklara, ilk gençlik heveslerine doğru uçurur. Kıymet
Abla beyaz gelinliği ile bir ekspres tirenin en ardına takılan yataklı vagon penceresinden
başını çıkarır. Boşluğa doğru, ufukta kaybolmuş, ardında belli belirsiz bir duman izi bırakmış posta katarına doğru, o katarda sarsılarak yol alan Beykozlu onbaşı İlhami’ ye
doğru el sallar. Oysa ne ipekli mendil var ortalıkta; ne gözyaşı, ne mektup.” ( Arkakapak
Yazıları, s:105)
Gelenek ve inançlarımızın ancak köy ortamında yaşanabileceğini düşünen yazar pek çok
öyküsünde köyden kente göçe ve bunun olumsuz etkilerine değinir. Kente yerleşen insanlar umduğunu bulamaz onun öykülerinde. Şehirde toprak yoktur, beton, asfalt vardır:
“İstanbul rutubet. Deniz, balık, sis, çamur, zift, kurum, rakı, egzost, asvalt, toz, çöp kokuyor. Her bir yan kalabalık, hiçbir yana bakılmıyor; baksan da bir şey göremiyorsun;
gürültü, kargaşa…İstanbul işini yoluna koyanı güldürüyormuş; kahvedekilerin işi yolunda anlaşılan vara-yoğa gülüyorlar. Bir de televizyon çıkmış.İnsanlar birbirleriyle değil
topluca alete dönüp onunla konuşuyorlar sanki. O ne derse mevzu o oluyor.” ( Beyhude
Ömrüm, s.194-195)
SONUÇ
Sonuç olarak Kutlu’nun öykülerinde bir Yeşilçam filminden kesitler seyrederiz. Onun
öyküleri hem anlatım tekniği olarak hem de muhteva açısından sinemasaldır. Yazarın
ince, hassas duyguları bizlere hatırlattığı bu öykülerinde kırılmış, yara almış insanların
yenilgilerine şahit oluruz. Kutlu bilinçli bir şekilde öykülerinde Yeşilçam duyarlılığını
yansıtır. Kimi öykülerinde bunu bizzat kendisi söyler. Kutlu öykü yazmayı sürdüren bir
yazar olduğu için öykülerinde melodramik ögeler yer almaya devam edecektir.
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DİJİTALLEŞEN DÜNYADA BİLGİSAYAR (VİDEO) OYUNLARI VE
GİYİM MODASI ETKİLEŞİMİ
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Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü - Moda Giyim Tasarımı Anasanat Dalı

Özet
Bilgisayar (video) oyunları ile bilgisayar teknolojisinin birbirini tetiklemesiyle bilgisayar
teknolojisi her geçen gün ilerlerken bilgisayar oyunları da büyük bir hızla artmakta, çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Özellikle tüm dünya 2020 yılından itibaren pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçerken, insanların evde kalma sürelerinin artmasıyla birlikte oyun sektörü bu zorlu koşullara rağmen büyümeye devam eden sektörler arasında
ilk sıralarda yerini almıştır. Sanal dünyada vakit geçirmek yalnızca bir eğlenceden ziyade
insanların katılmaktan zevk aldığı, adeta içerisinde var oldukları bir aktivite ya da sosyal
bir platform haline gelmiştir. Bu süreçte oyun yazılımcıları, konsept sanatçıları ve tasarımcılar pek çok sektörle iş birliği yaparak oyunların yaşantımıza katılımını çok daha
fazla artırmaktadır. Bu ortaklıklardan en önemlilerinden biri de bilgisayar oyunları ile
giyim modası markalarının ortaklığıdır. Son birkaç yıl içerisinde video oyunlarına olan
yoğun talep karşısında “Burberry”, “Gucci”, “Marc Jacobs” gibi ünlü moda markaları ve
oyun tasarımcıları bir araya gelerek ortak projelere imza atmaya başlamışlar ve oyunların
içerisinde koleksiyonlarına yer vermişlerdir. Öyle ki “Final Fantasy” oyununun karakterleri, “Louis Vuitton”un koleksiyonu için gerçek birer manken gibi modellik yapmışlardır.
Teknoloji, video oyunları ve moda ilişkisinin her geçen gün arttığı günümüz moda dünyasında bu ilişki araştırılmaya değer bulunmuş; bu yenilikçi yaklaşımın tekstil ve moda
dünyasına katkısı, literatür araştırması ve görsellerle desteklenerek irdelenmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Video Oyunları ve Moda, Giyim Modası, Teknoloji ve Moda

INTERACTION BETWEEN COMPUTER (VİDEO) GAMES AND CLOTHING
FASHION IN A WORLD BEING DIGITALIZED
Abstract
As computer(video) games and computer technology pushes forward one another, computer technology progresses further each new day and in effect computer games much
swiftly multiply, diversify and develop. As the whole world has been going through hard
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times since 2020 due to pandemic in particular, people started to spend more time at
home; hence game sector secured a place at top in the list of still-blooming sectors despite
the tough conditions of the period. Spending time in the virtual world evolved from a
mere form of entertainment into an activity humans liked to be part of or a sort of social
platform in which they felt like existing. During this process specifically game developers, concept artists and designers began to establish cooperation with a myriad of sectors;
thereby further increasing the presence of games in our everyday life. Among these partnerships one of the most important one is the cooperation taking place between computer
games and clothing fashion brands. In response to increased demand for video games in
the last couple of years, famous fashion brands such as “Burberry”, “Gucci”, “Marc Jacobs” and game designers partnered to sign joint projects and embedded their collections
in the games. So much so that “Final Fantasy” game characters modeled like real-life
personas for “Louis Vuitton” collection. In modern age fashion world where interlink
among technology, video games and fashion is more powerful than ever this interconnection is deemed worthy of analysis; hence contribution of this innovative approach to
textile and fashion world has been attempted to explore via literature survey and visual
aids.
Keywords: video games and fashion, clothing fashion, technology and fashion

GİRİŞ
Bilgisayar (video) oyununu genel anlamıyla dijital ortam desteğine ihtiyaç duyan, birçoğunda canlandırılmış grafiklerle desteklenen, oyuncunun göz ve el koordinasyonuyla biçimlenen, başta interaktivite (etkileşimli) olmak üzere belirli alt disiplinlere sahip dijital
simülasyonlar olarak tanımlamak mümkündür. (Crawford, 1984:12)
Günümüz nesli için büyük bir eğlence aracı haline gelen dijital video oyunları, dijital
çağın en önemli gelişmelerinin yaşandığı bir alan haline gelmiştir (Bozkurt, 2014: 1).
“Bilgisayar oyunlarının 1960’lı yıllarda ortaya çıktığı düşünülmekte ve ilk bilgisayar oyununun 1962 yılında Steve Russell ve arkadaşlarının ortaya çıkardığı Spacewar (uzay savaşı) olduğu bilinmektedir.
Bir bilgisayar programcısı olan Russell bu uygulamayı değeri milyon dolarlarla ifade edilen Digital PDP-1 ana bilgisayarlarında hazırlamıştır. Bu bilgisayarı MIT (Massachussets
Teknoloji Enstitüsü)’ye bağışlayan DEC firması, bilgisayarın uzay araştırmalarında kullanılmasını beklemiş ancak makine tarihe bir uzay savaşı olan ilk etkileşimli oyunun geliştirildiği platform olarak geçmiştir.” (Friedman, 1995: 74)
Steve Russell’ ın bir bilim-kurgu kombat oyunu olarak tasarladığı Space War, Nolan
Bushnell tarafından arcade’ e aktarılmıştır (Resim 1). “1971’ de geliştirdiği yeni oyunu
Pong’ un da başarı getirmesinin ardından, Ampex adına çalışan Bushnell iki mühendis
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ortağıyla beraber, Atari’ yi kurmuştur (Resim 2). Atari, 1974 yılında piyasaya 10 bin adet
Pong sürmüş, 90 bin adet ise diğer üreticiler tarafından satılmıştır.” (Kinder,1991: 117)

Resim 1: “Space War” Oyunu, (URL 1)
1980’ lere gelindiğinde yirmiyi aşan video oyunu üreticisinin piyasada hüküm sürdüğü
görülmektedir. Bunlar, farklı gelişmelerin kaynağı olmuş ve video oyunları tarihine etki
etmiştir. O dönemde Midway Manufacturing Company lisansında üretilen 9 bin oyunun
daha var olduğu bilinmektedir.

270

Resim 2: “Pong” Oyunu, (URL 2)
Bağımsız oyun yazılımcıları Apple, Commodore, Tandy ve hatta Atari için üretim yapmaya başlamıştır. Magnavox ev televizyon setlerine adapte edilebilen “Activision” sistemini piyasaya sürmüştür. Aynı yıl içerisinde “Fairchild Camera and Instrument” ilk programlanabilir video oyun sistemini tanıtmıştır. Bu sayede kartuşları kullanarak çeşitli
oyunları oynamak mümkün hale gelmiştir.” Teknoloji geliştikçe makinelerin gücü yükselmiştir ve bu da oyun-oyuncu arasındaki tepkiyi daha çabuk iletmesi anlamına gelmektedir. Görüntü ve ses kalitesindeki gelişme ve daha detaylı oyunların yapılmasına imkan
tanımıştır. Zamanla artan disk kapasitesiyle birlikte, en basit anlamda oyun ortasında disk
değiştirmek derdinden kurtularak oyunun oynanabilirliğini artırmıştır (Resim 3). 1985
yılında, Nintendo Amerikan pazarına girmiş ve arzu ettiği imajı oluşturmuştur (Kinder;
1995: 117).
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Resim 3 a: Nintendo-Famicom (Family Computer/Aile Bilgisayarı), (URL 3)
Resim 3 b: Super Mario Brothers, Aile Bilgisayarı Oyunu, (URL 4)
1990’ların ilk yarısında IBM uyumlu kişisel bilgisayarlar gelişen çoğul-ortam yetenekleri
ile elektronik oyunların yaygınlaşmasında önemli rol oynamaya başlamıştır. 1993 yılında
ID Software elektronik oyun dünyasını günümüze kadar şekillendiren bir oyun türünü
geliştirmiştir. Yayınladıkları Wolfenstein 3D, FPS (First-Person Shooters) adı verilen,
oyunun kahramanın gözünden izlendiği ve rakiplerin vurulduğu bir türü doğurmuştur. Bu
oyunu daha sonra Doom (1994) ve Quake (1996) serileri takip etmiştir (J. Ayres, Delphi,
2000: 13).
20-30 yıl öncesine kadar basit birkaç resimden oluşan bilgisayar oyunları hızla gelişen
teknoloji sayesinde büyük bir endüstri haline gelmiş, oyun bütçeleri milyon dolarlarla
ifade edilmeye başlamıştır. Bu oyunlar her geçen gün foto-gerçekliğe daha fazla yaklaşmış ve birden fazla kişinin aynı anda oynadığı online oyunlar haline gelmiştir. Juul, bilgisayar oyunlarının bireysellik üzerine kurulu dünyalar değil, aksine insan ilişkilerini yapılandıran bir sanat biçimi olduğunu ifade etmiştir (Juul. J., 2003).
Bilgisayar (Video) Oyunları ve Giyim Modası Etkileşimi
Teknolojinin hızlı gelişimiyle her geçen gün değişim gösteren dijital oyunları, çevrimdışı
oyunlar (oyun konsolları veya bilgisayarlar aracılığıyla oynanan oyunlar), çevrimiçi
oyunlar (bilgisayarlar veya cep telefonları aracılığıyla oynanan oyunlar) ve sosyal ağlar
üzerinden oynanan oyunlar olarak sınıflandırmak mümkündür (Kılıç, 2021:42).
Bilgisayar (video) oyunlardaki karakterlerin pek çoğu gerçekliğe bürünmüş ve birer fenomen haline gelmişlerdir. Öyle ki gençler arasında cosplay “kostümlü oyun” adı verilen
ve kişinin sevdiği karakterin kılığına bürünmesine dayanan performans gösterileri yapılmaya başlanmış ve pek çok ülkede cosplay cafe adı verilen cosplay sergi salonları kurulmuştur. Bu da karakterin yanı sıra giydiği kostümün de oldukça önemli olduğunu gözler
önüne sermektedir. (Andrew Ko, 2017, URL 20)
Karakter tasarımcıları oluşturdukları karakterleri tarzlarına uygun biçimde giydirmek durumundadırlar. Örneğin Gravity Rush adlı oyunun başkarakter tasarımcısı Shunsuke Saito
bir hayranının sorusu üzerine tasarladığı “Kat” adlı karakterin giysilerinin detaylı çizimlerini paylaşmıştır (Resim 4).
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Resim 4: Karakter tasarımcısı Shunsuke Saito’nun “Gravity Rush” adlı oyun karakteri
‘Kat’ın kıyafetinin nasıl giyildiğini gösterdiği çizimi (Andrew Ko, 2017, URL 20)
Örneğin “Tomb Raider” oyunundaki “Lara Croft” (Core Design, 1996-), ilkinden bu yana
birden fazla devam filmi olan ikonik bir karakterdir. Yıllar içinde kıyafetleri ve fiziği
birkaç kez güncellenmiştir. Hem işlevsel hem de iklime uygun giysilerle ona özel bir gardırop oluşturulmuştur (Resim 5).
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Resim 5: Lara Croft’un kostümlerindeki değişim
(Browne, R., Willaert, K. 2014, URL 21)
Uzun yıllar video oyunları için moda büyük bir öneme sahip olmamış, ancak gelişen teknoloji ve fenomen hale gelen karakterlerle video oyunları modayı etkilemeye başlamıştır.
Oyun karakterleri, oyunların isimleri t-shirt, sweat-shirt vb. giysilerde yer almış ve bu
alanda büyük bir pazar oluşmuştur (Resim 6).
273

Resim 6: Oyun karakterleri ve oyun isimlerinin yer aldığı tişört, sweat-shirt
tasarımları (URL 5)
Son yıllardaki iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin etkisiyle moda sektöründeki iş sahipleri ve firmalar, modanın dijital platformda sunulması kavramına geçiş yapmak durumuyla karşı karşıya kalmışlardır. Sosyal medyanın öncülük ettiği yeni bir kavram olan
modanın dijital platformda sunulması, moda sektöründe yer alan yeniliklerden dünyanın
neresinde yaşanırsa yaşansın, herkese eşit oranda ve anında haberdar olabilme şansı tanımaktadır. (Kakırman, 2012: 820)
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Video oyunlarına olan yoğun talep karşısında lüks moda markaları ve oyun tasarımcıları
bir araya gelerek ortak projelere imza atmaya başlamışlardır. “Her yıl New York Moda
Haftasında, elektrikli elbiselerden sanal podyum deneyimlerine kadar uzanan inovasyonlarla birlikte teknolojinin moda dünyasını dijitalleştirdiğini görmek mümkündür. Moda
teknolojisi trendinin altında, moda ve oyun sektörlerinin liderleri arasındaki bağlantıların
gittikçe artması yatmaktadır.” (Caty McCarthy, 2016, URL 6)
2016 Mayıs ayında New York Metropolitan Museum of Art’ta düzenlenen moda dünyasının en önemli gecelerinden biri olan MET Gala’da “El/Makine: Teknoloji Çağında
Moda teması farklı şekillerde sergilenmiş olsa da, herkesin bakışlarını üzerinde toplayan
kişi eski One Direction üyesi Zayn Malik olmuştur. Kendi tasarladığı biyonik kollarıyla
kusursuz siyah bir Versace takım giyen Malik, tasarımda efsanevi Mortal Kombat oyunu
karakteri Jax‘ten ilham aldığını söylemiştir.” (Caty McCarthy, 2016, URL 6), (Resim 7)
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Resim 7 a: Zayn Malik, MET Gala’da giymiş olduğu Mortal Kombat oyunu karakteri
Jax’ten ilham alınarak tasarlanan ceketi, (URL 7)
Resim 7 b: Mortal Kombat oyun karakteri Jax, (URL 8)
Orlando Bloom ve Katy Perry ise, bir oyun tasarımını gerçek bir moda aksesuarına dönüştürerek ilgileri üstlerine çekmişlerdir. 90’larda efsane olmuş Japon evcil hayvan simülatörü Tamagotchi, Perry’nin kemerinde aksesuar olarak yer almıştır (Resim 8).
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Resim 8: Orlando Bloom ve Katy Perry’nin aksesuar olarak kullandıkları evcil hayvan simülatörü Tamagotchi, (URL 9)
Bunun yanında tasarımcı Anouk Wipprecht bağımsız (indie) oyunlardan biri olan
“Limbo” adlı oyundaki örümcekten esinlenerek Spider Dress’i tasarlamış, 2015 yılı teknoloji şovlarında ve podyumlarda sergilemiştir (Resim 9-10).
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Resim 9 a: “Spider Dress”, Anouk Wipprecht, (IQ, Fashion, January 6, 2015, URL
10)
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Resim 10: “Spider Dress”, Anouk Wipprecht, (URL 11)
Verilen örneklerden de anlaşıldığı gibi oyunların modayı etkilediği açıktır. Buna ek
olarak günümüzde modanın da oyunları etkilediğini görmek mümkündür. Örneğin 2013
yılında çıkan ve yaklaşık 45 milyon kez indirilen ‘Kim Kardashian Hollywood’ adlı
popüler mobil oyunda, Kardashian’ın gerçek hayattaki stili ve lüks giyim tarzı oyunun
ana temasını oluşturmakta, pahalı ve lüks moda trendlerini dijital dünya ile
buluşturmaktadır (Resim 11).
“Bu oyun Juicy Couture, Judith Leiber Couture ve hatta Kardashian’ın Met Gala’da
giydiği elbisenin tasarımcısı Balmain Paris gibi moda dünyasının en büyük isimleri ile
işbirliği yapmaktadır.” (Caty McCarthy, 2016, URL 6)

Resim 11: “Kim Kardashian Hollywood” oyunu, (URL 12)
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“Ünlü hazır giyim firması Uniqlo ise 2010 yılından itibaren Monster Hunter oyunu ile
ortak çalışmaya başlamış ve oyuna Uniqlo firmasının koleksiyonları dahil olmuştur.
Böylece oyuncular karakterlerine Uniqlo imzalı t-shirtler, şortlar ve çeşitli giyim eşyaları
satın alabilmektedirler.” (Lucas, 2016, URL 13), (Resim 12)

Resim 12 a: Uniqlo Firmasının ürünlerini giymiş “Monster Hunter” oyun
karakterleri, (URL 14)

Resim 12 b: Uniqlo Mağazasından görünüm, (URL 15)
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Günümüzde oyun dünyası ile moda sektörünün iç içe geçmeye başladığını görmek
mümkündür. “Örneğin ünlü bir moda markası olan Prada ile yine ünlü bir video oyun
firması olan Square Enix ortak bir projeye imza atarak 2012 ilkbahar/Yaz erkek
koleksiyonunda model olarak Final Fantasy XIII-2 oyununun karakterlerini seçmiştir
(Resim 13). Gerçek bir model yerine dijital bir karakterin kullanılmasıyla yeni bir ifade
akımı başlamıştır.” (Caty McCarthy, 2016, URL 6)

Resim 13: Prada 2012 ilkbahar/Yaz koleksiyonu için modellik yapan Final Fantasy
XIII-2 karakterleri, (URL 16)
Birkaç yıl öncesine kadar Naomi Campbell ve Kate Moss’un podyumlarda temsil ettiği
Louis Vuitton, 2016 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için savaşçı ruhlu ve pembe saçlı dijital
Final Fantasy kahramanı Lightning’i seçmiştir (Resim 14).
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Resim 14: Louis Vuitton 2016 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için modelik yapan “Final
Fantasy” oyun karakteri “Lightning”, (URL 17)
Moschino’nun tasarımcısı Jeremy Scott, video oyunları arasında özel bir yere sahip olan
“Sims” oyunundan etkilenerek İlkbahar/Yaz 2019 kapsül koleksiyonu tasarlamıştır.
Oyundaki ikon haline gelmiş figürler hazır giyim koleksiyonunda kendine yer bulmuş,
oyundaki karakterlerin gerçek insanlara benzetilmesi yerine; gerçek insanlar “Sims”
karakterleri gibi gösterilmiştir. (URL 18), (Resim 15-16)

Resim 15: Moschino, İlkbahar/Yaz 2019 kapsül koleksiyonu, (URL 18)
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Jeremy Scott ‘ın “Sims” oyunundan ilham alarak hazırlamış olduğu koleksiyonda
piksellerle vurgulanan tasarımlar yer almıştır.

Resim 16: Moschino, İlkbahar/Yaz 2019 kapsül koleksiyonu, (URL 18)
2019 yılından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, markaları yaratıcı
olmaya zorlarken, Dünyaca ünlü moda markası Balenciaga Afterword: The Age of
Tomorrow adlı Sonbahar/Kış 2021 koleksiyonunu bir video oyunu ile tanıtmıştır. Kreatif
direktör Demna Gvasalia, oyunda yarattığı kahramanları paralel dünyanın birer yolcuları
olarak tasarlamıştır. Koleksiyonda yer alan çizmelerde kullanılan şövalye detayları da
görenleri farklı bir dünyaya ışınlamaktadır (Resim 17-18).
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Resim 17: Balenciaga, “The Age of Tomorrow” adlı Sonbahar / Kış 2021
Koleksiyonu, (URL 19)

Resim 18: Balenciaga, “The Age of Tomorrow” adlı Sonbahar / Kış 2021
Koleksiyonu, (URL 19)
SONUÇ
Bilgisayar (video) oyunu dünyası 1960’lardan günümüze kadar olan süreçte teknolojinin
gelişimiyle eş zamanlı olarak gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu oyunlar her geçen gün
foto-gerçekliğe daha fazla yaklaşmış ve birden fazla kişinin aynı anda oynadığı online
oyunlar haline gelmiştir. Öyle ki hayatımızın içine de dahil olmaya başlamışlar bunun
yanında sinemadan askeri eğitimlere, modaya varıncaya kadar pek çok alanda etkileşim
içinde bulunmaktadırlar. Bu oyunlardaki karakterlerin pek çoğu gerçekliğe bürünmüş ve
birer fenomen haline gelmişlerdir. Gençler arasında cosplay “kostümlü oyun” adı verilen
ve kişinin sevdiği karakterin kılığına bürünmesine dayanan performans gösterileri
yapılmaya başlanmış, cosplay salonları kurulmuştur.
Her biri birer fenomen haline gelen oyun karakterleri, oyunların isimleri özellikle tişört
sweat-shirt gibi giysilerin üzerlerinde yer almış ve bu alanda büyük bir pazar oluşmuştur.
Zamanla video oyunları ve modaya olan yoğun talep karşısında lüks moda markaları ve
oyun tasarımcıları bir araya gelerek ortak projelere imza atmaya başlamışlardır. Özellikle
tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemi süreci insanları evde oturmaya mecbur bırakırken
markaları koleksiyonlarını tanıtabilmeleri için farklı yöntemler bulmaya yöneltmiş ve bu
noktada video oyunları ve marka ortaklıkları artış göstermiştir. Öyle ki oyun karakterleri
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ünlü moda markalarına gerçek birer manken gibi modellik yapmışlar, ya da gerçek
modeller oyun karakteri haline gelmişlerdir.
Yapılan araştırmada, hızlı ve keyifli bir etkileşim ortamı sunan dijital oyun dünyasının
markaların koleksiyonlarını tanıtmalarında oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. NFT
(Non Fungible Token)’nin moda dünyasında yükselişini sağlayan pazarlar pek çok
markayla iş birliğine gitmeye başlamıştır.
Değişen yaşam stilleri, tüketici beklentileri, kolay ulaşılabilirlik, markaların fark edilme
ihtiyaçları ile ortaya çıkan dijital ortam, her geçen gün kitlelerin ilgisiyle daha da etkin
hale gelmektedir. Pek çok marka, bu sayede geniş kitlelere ulaşarak koleksiyonunu
tanıtma imkanı bulmaktadır. Özellikle moda dünyasının bu dijital ortamı etkili bir şekilde
kullanarak hedef kitleyle her geçen gün daha da artan bir etkileşim içine girdiği
gözlemlenmektedir (Yengin ve Sağıroğlu, 2012: 1).
Dijitalleşen dünyada, ünlü markaların sunumlarını teknolojinin gelişimiyle orantılı olarak
daha da çeşitlendireceği açıktır.
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SANAT ve GRAFİK TASARIMIN GELECEĞİNDE YAPAY
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Özet
Dünyada sürekli değişen ve gelişen teknolojik yenilikler ve dijitalleşme serüvenine tanıklık ediyoruz. Bu yeni teknolojik çağda, bilgisayar teknolojisi sayesinde akıllı cihazlar
günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Teknoloji ve dijitalleşme
evreninde insanlık için kaçınılmaz gelişmelerin sonucu olarak yapay zeka ile yeni bir geleceğe hazırlıklar yapılmaktadır. Bu gelişmelerin ışığında teknoloji ile birlikte birçok
alanda olduğu gibi sanat ve grafik tasarım alanında da yapay zeka programları ile üretilen
eserler ve tasarımlar kendini göstermeye başlamıştır. Bu araştırmada, geleceğin teknolojisi olan yapay zeka programlarının, sanat ve grafik tasarım üzerindeki etkisi, tasarımın
geleceği, tasarım ve tasarımcılar açısından olası olarak yaşanılabilecek avantajlar ve dezavantajları araştırılmıştır. Bu araştırma dahilinde yapay zekanın, sanat ve grafik tasarım
üzerindeki etkileri kullanılan programlar ve sonuçları üzerinden örnekler ile anlatılmıştır.
Bu bağlamda yapay zeka geliştiricilerine ve grafik tasarımcılara, grafik tasarım ve yapay
zekanın kesiştiği noktalar, yeni öngörüler ve yeni fikirler sağlamış, elde edilen bulgular
doğrultusunda sonuç ve öneriler verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Yapay Zeka, Teknoloji

THE FUTURE OF ART AND GRAPHIC DESIGN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROGRAMS
Abstract
We are witnessing the constantly changing and developing technological innovations and
digitalization adventure in the world. In this new technological era, thanks to computer
technology, smart devices have become an indispensable part of our daily lives. As a
result of inevitable developments for humanity in the universe of technology and digitalization, preparations are being made for a new future with artificial intelligence. In the
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light of these developments, works and designs produced by artificial intelligence programs have started to manifest themselves in the field of art and graphic design as well as
in many fields together with technology. In this study, the effect of artificial intelligence
programs, which are the technology of the future, on art and graphic design, the future of
design, the advantages and disadvantages that may be possible for designers and designers were investigated. Within the scope of this research, the effects of artificial intelligence on art and graphic design have been explained with examples through the programs
used and their results. In this context, artificial intelligence developers and graphic designers, graphic design, and the intersection of artificial intelligence, the process of development in terms of awareness, New Visions, new ideas and provided according to the findings conclusions and suggestions were given.
Keywords: Graphic Design, Artificial Intelligence, Technology

GİRİŞ
21.yüzyıl Dünyasında sürekli değişen ve gelişen teknolojik yenilikler ve dijitalleşme serüvenine tanıklık ediyoruz. Özellikle milenyumdan bu zamana kadar bilgisayar teknolojisi, günlük yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. İmkânsız görünen teknolojiler
için yeni yollar ve olanaklar açılarak ütopik kavramlar hayal olmaktan öteye geçmiştir.
Bunun sonucu olarak gelişen teknolojinin en son noktası olan yapay zekalar gündelik
hayatımızın her tarafında yerini almaya başlamıştır. Sanat ve Grafik tasarımın geleceğine
yön veren bu yeni fenomen olan yapay zekayı kısaca “geleceği şekillendiren bir etken”
olarak tanımlamak mümkündür.
1980’lere doğru bilgisayarların yaygınlaşmaya başlaması her alanda olduğu gibi grafik
tasarım alanında da tasarımcıya yeni olanaklar ve ifade biçimlerinin kapılarını açmıştır.
Tasarımcıların yapmakta oldukları herhangi bir tasarıma ait renk yönetimi kararlarını,
bilgisayar ve buna bağlı renk sistemlerinin alana girmesi ile sınırsızca ve geçmiş yıllara
göre çok hızlı deneme olanağı ortaya çıkmıştır (Akdenizli, 2018, s. 10). Yapay zeka kavramı Kelimesini 1956'da bir konferansta hayatımızda girmiş olup bugünkü ilmin ve teknolojinin Hızlı artışın neticesinde hayatımıza, hatta telefonlarımıza girmeyi başarmıştır.
Sözlük tanımı olarak yapay zeka, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır (Tandoğan, 2019, s. 1). Literatürde "Artificial Intelligence" olarak adlandırılan yapay zeka ilk bakışta herkese farklı bir şeyin çağrışımını yaptırmaktadır. Kimilerine
göre, yapay zeka kavramı, insanoğlunun yerini alan insan gibi elektromekanik bir robotu
çağrıştırmaktadır. Fakat bu alanla ilgili olan herkes, insanoğlu ile makinalar arasında kesin bir farklılığın olduğu bilincindedir (Yıldız, 2019).
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Yapay zekâ artık varsayımsal bir teknoloji değil, Apple firmasının ürettiği gelişen bir
algoritma olan Siri gibi kişisel asistanlar, Google’daki algoritmaya dayalı arama motorları
ve kendi kendini süren otonom araçlar gibi günlük yaşamımızı temelinden değiştiren bir
olgu olarak karşımızdadır (Ballı, 2020, s. 288). Bilgisayarların gücü gitgide artmaktadır.
Algoritmalar daha karmaşık hale gelmekte ve en önemlisi dünya yapay zekaya gücünü
veren yakıt haline gelmiştir. Her gün milyarlarca gigabaty (Bughin, ve diğerleri, 2017, s.
6). Yapay zekâ teknolojileri çoğunlukla farkında olunmasa da günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Farklı cihaz ve uygulamalar aracılığıyla bu teknolojiler her platformda hizmet vermektedir. Akıllı ev aletleri, otonom arabalar veya akıllı telefon uygulamaları yapay zekâ teknolojilerine örnek olarak verilebilirler (İşler & Kılıç,
2021, s. 2). Günlük hayatımızda, telefonda, yolda ve hatta konuşmalarımızda teknolojiye
maruz kaldığımız her durumda, verilerimiz kullanılarak yapay zeka algoritmalara veri
sağlamaktadır ve bu veriler sayesinde yapay zekalar geliştirilmektedir.
Sanat ve Grafik Tasarımda “Yapay Zeka” ilişkisi
Her akıllı varlığın bir dereceye kadar yaratıcılığa sahip olduğu varsayılır. Yaratıcılık, örneğin eskisi engellendiğinde yeni bir besin kaynağına yol bulma yeteneği gibidir. Elbette
yaratıcılık, kişinin dünyasında önemli bir şekilde değiştiren bir şeye bakmanın yeni b ir
yolunu bulmak anlamına gelebilir. Kişinin çevresindeki değişikliklere uyum sağlayabilmesi ve deneyimlerinden öğrenebilmesi anlamına gelir. Dolayısıyla öğrenmeyen varlık,
muhtemelen zeki değildir (Schank, 1987, s. 60-61). Yapay zekanın makine öğrenimi süreçlerinin önemli bir özelliği, korelasyonları ve kalıpları tespit etme yeteneğidir. Bu çok
önemlidir, çünkü insanın yaratıcı süreci üzerine yapılan araştırmalar, yaratıcılığın; daha
önce ilişkilendirilmemiş fikirleri ilişkilendirme yeteneğinden geldiğini öne sürer. Makineler bu tür çağrışımları ve korelasyonları herhangi bir insandan çok daha hızlı yapabilir.
Çok daha büyük veri havuzlarına sahiptirler ve onları yeni edebi ve sanatsal üretimlere
dönüştürebilir (Gervais, 2019, s. 2071).
Sanat ve Grafik tasarımın dijital ortama uyum sağlamadan önceki gelişim süreci yavaştı
ancak bilgisayar ortamı ve bilgisayar teknolojisi ile birleştikten sonra grafik tasarımı destekleyen birçok program ve yapay zeka destekli programlar üretilmiş ve bu programlar
bu yeni gelişmelere katkı sağlamıştır. Bilgisayar teknolojisi ve yapay zeka pek çok alanda
olduğu gibi sanat ve grafik tasarım alanında da gelişmekte ve birçok alanda sorunlara
çözüm üretmektedir. Son zamanlarda sanat ve grafik tasarım alanında yapay zeka tabanlı
uygulamalarda artış olduğu gözlenmiştir. Bilgi teknolojisi çağında, makinelerin sürekli
evrimini ve bilginin sürekli artışını görmekteyiz. Günümüzde ise artık grafik tasarımın
nasıl ki eski klasik yöntemlerden sıyrılıp dijital ortama geçtiyse, günümüzde ve gelecekte
grafik tasarımın dijital ortamda yapay zekalarla birlikte daha adaptif şekilde çalışması,
tasarımcılar için oldukça avantajlı olacaktır.
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Yapay zekânın gelişimi ile teknolojinin konumu ve rolü de değişmeye başlamıştır. Teknolojinin rolünün değişmeye başladığı alanlardan biri de grafik tasarım olmaktadır. Algoritmalar, makine öğrenmesine bağlı derin öğrenme modelleri ile grafik tasarım alanına
ilişkin yeni çıktılar üretebilmektedir (Atiker & Şen, 2020, s. 3947). Günümüzde yeni fenomenler yaratır hale gelen yapay zeka alanın görüntü işleme teknolojisi, doğrudan grafik
tasarımın geleceğine yön verir pozisyondadır. Makine öğrenimi ve derin öğrenme yetenekleriyle birlikte yapay zeka bugün aynı zamanda grafik tasarım alanındaki insanlara
birçok açıdan yardımcı olmakla birlikte kendi tasarımlarını da oluşturabilir duruma gelmiştir. Son 50 Yılda birkaç sanatçı ve bilim adamı sanat eseri üretebilen programları yazmaya çalışıyor. Bu konuda Üretken çekişmeli ağlar (GANs) teknolojisi, sanat yapımı için
üretilmiştir (Mazzone & Elgammal, 2019, s. 1/9). GAN teknolojisi ilk olarak 2014 yılında
J. Goodfellow ve arkadaşları tarafından Generative Adversarial Networks adlı bir makale
ile dünyaya sunulmuştur (Goodfellow, ve diğerleri, 2014). Yann LeCun’a göre GAN
(Üretken Çekişmeli Ağlar), Makine öğrenimi konusunda son 10 yılın en ilginç fikri ve
gelişmelerden biri olduğuna değinmiştir (Matthew Mayo, 2016).
GAN teknolojisi günümüzde, görüntü örnekleri oluşturmak için sinir ağları kullanmaktadır ve makine öğreniminden beslenmektedir. Aynı zamanda bu yapay zeka tabanlı teknolojiyi kullanan birçok uygulama türetilmiştir. Halihazırda, bugün grafik tasarımcıların
kullandığı birçok uygulama GAN teknolojisini içermektedir. Makine öğrenimine dayanan bu yapay zeka, sahne dinamikleriyle videolar oluşturacak, yüzleri yeniden yapılandıracak, fotoğrafları dolduracak, düşük kaliteli görüntüleri yüksek çözünürlüğe dönüştürecek, iki farklı fotoğrafı karıştıracak, yüzleri yaşlandıracak ve gençleştirecek ve hatta yeni
glifler oluşturacak kadar gelişmiştir. Ayrıca bilim, sanat, tasarım, reklam, moda veya video oyunları gibi birçok alanda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapay zeka sanat ve
tasarım alanında kısa sürede oldukça ileri bir düzeye ulaşmıştır ve bunun nimetleri günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır.
Yapay Zeka Programları
1980’lere doğru bilgisayarların yaygınlaşmaya başlaması her alanda olduğu gibi grafik
tasarım alanında da tasarımcıya yeni olanaklar ve ifade biçimlerinin kapılarını açmıştır.
Tasarımcıların yapmakta oldukları herhangi bir tasarıma ait renk yönetimi kararlarını,
bilgisayar ve buna bağlı renk sistemlerinin alana girmesi ile sınırsızca ve geçmiş yıllara
göre çok hızlı deneme olanağı ortaya çıkmıştır (Akdenizli, 2018). Günümüz teknolojisinde pek çok yeniliklere şahit olmaktayız. Yapay zeka teknolojisi yapabildikleri sayesinde birçok alanda gelişmekte olmasıyla birlikte, sanat ve grafik tasarım ile paralel şekilde gelişmektedir. Geleceği şekillendirecek bu fenomen, illüstrasyon, üç boyutlu tasarım, hareketli tasarım ve etkileşimli tasarım alanlarında son dönemlerde oldukça etkin rol
oynamaktadır. Bunların yanı sıra birçok bilgisayar programı ve internet sitesi sanata, gra-
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fik tasarıma ve tasarımcılara pek çok olanak sağlamaktadır. Adobe ve Nvidia gibi şirketler yapay zekayı görsel algılama da üst düzeye çıkarmayı amaçlamakta ve birçok web
sitesi yeni gelişen yapay zeka tabanlı yazılımlar da makine zekasıyla, sanat üreticilerinin,
grafik tasarımcıların ve kullanıcıların arasında birçok açıdan kolaylık sağlamakta olup
beraberinde yenilikler getirip, köprü olmaktadır.
1.

Adobe Sensei

Adobe Sensei, yapay zekayı kullanarak kullanıcıya kolaylıklar sağlayan, analizler yaparak kullanıcının hızını arttıracak bilgiler sunabilen bir yapay zeka programıdır. Adobe
firması Adobe Sensei adı altında, Adobe programlarını geliştirmek için, yapay zekaya
dayalı yazılımlar üretmektedir. Adobe Photoshop programı, Adobe’nin ünlü programlarından bir tanesidir. Program içerisinde tasarımcılar için logo tasarımı, afiş tasarımı, illüstrasyon veya fotoğraf üstünde birçok oynama yapılabilecek ara yüz bulunmaktadır.
Photoshop'un ilk olarak 1987 yılında Michigan Üniversitesi doktora öğrencisi soğan Thomas Knoll tarafından geliştirilmeye başlanmış olup ilk zamanlarda siyah beyaz resimleri
üzerinde düzenleme yapılan bir yetkinliğe sahipti. Günümüzde Photoshop’un yeni güncellemeler ile artık yapay zekanın gücünden birçok alanda yararlanmaya başlamıştır. Yapay zeka destekli programlar sayesinde, görsel sanatçıların ve grafik tasarımcıların işlerini kolaylaştıracak birçok özellikler bulunmaktadır.
1.1. Select Subject
Bu özelliğin amacı grafik tasarımcıların bir görsel içerisindeki objeyi veya nesneyi kolayca dekupe (Dekupe, bir resmin içerisinden sadece istenilen alanın alınıp ayrıştırılma
işlemidir.) edebilmektir.

Görsel 1 Adobe sitesinden alıntı Select Subject görüntüsü
https://helpx.adobe.com/photoshop/using/making-quick-selections.html
1.2. Neural Filters
Photoshop’un kullanıcılara sunduğu bu özellik, Cildi Pürüzsüzleştirme, Jpeg Artefakt
Kaldırma, Stil Aktarma, Akıllı Portre, Makyaj Aktarma, Derinlik Bulanıklaştırma, Süper
Yakınlaştırma, Renklendirme, Parazit azaltma, Yüz temizleme gibi seçeneklere sahiptir.
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Süper Yakınlaştırma

Bu filtre sayesinde bir görüntüyü yakınlaştırıp kırptıktan sonra, Photoshop görüntünün
fotoğraftaki ayrıntıları netleştirir, çözünürlük kaybını telafi eder ve daha estetik bir görüntü ortaya sunar.

Görsel 2Adobe Photoshop CC Neural Filters ile Süper Yakınlaştırma seçeneğinin görüntüsü
https://helpx.adobe.com/tr/photoshop/using/neural-filters-list-and-faq.html


Renklendirme

Siyah-beyaz fotoğrafları yeniden renklendirmeye yarayan bu işlemi yaparken yapay zeka,
mekanı, objeyi veya manzarayı otomatik algılayarak ona uygun renkler seçerek gerçekleştirmektedir. Yapay zeka sayesinde oldukça pratik bir hale gelen bu olay zahmetli ve
bir o kadar süre gerektiren boyama işlemini tek tıkla yapılabilmektedir.

Görsel 3 Adobe Photoshop CC22 Neural Filters Renklendirme seçeneğinin görüntüsü
https://helpx.adobe.com/tr/photoshop/using/neural-filters-list-and-faq.html


Content-Aware Crop Fill

Content aware fill aracı Photoshop’un İçeriğe uygun doldurma özelliği yani resimden çıkarılmak istenilen nesneyi ya da bir alanı tek tuşla çıkarabilmeye yaramaktadır. Yapılan
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işlem aslında seçilen nesnenin, etrafında ona uygun resmin içinden görseller bulup seçilen
yeri o görseller ile doldurmaktır.

Görsel 4 Content-Aware Crop Fill Görseli
https://helpx.adobe.com/photoshop/using/content-aware-fill.html
Adobe Sensei Neural Filters yapay zeka destekli özellikleri ile yukarıda gösterilenlerin
dışında birçok seçenekle karşımıza çıkmaktadır. Önemli özelliklerden bazıları ise; Cildi
Pürüzsüzleştirme, Jpeg Artefakt Kaldırma, Stil Aktarma, Akıllı Portre, Uyumlu Hale Getirme, Manzara Karıştırıcı, Derinlik Bulanıklığı, Renk Aktarımı, Makyaj Aktarma, Gökyüzü değiştirme gibi yapay zeka destekli efektleri sıralayabiliriz.
2.

Uizard

2017 yılında Danimarka’da kurulan Uizard şirketi pix2code adlı yapay zekanın makine
öğrenimiyle başladığı bu yolda geliştirdikleri teknolojiyle ileride adını çokça duyuracak
gibi durmaktadır. Grafik tasarımcıları, yazılım mühendisleri ve yapay zeka araştırmacıları
tarafından geliştirilen bu program yapay zeka algoritmaları verilen problemleri çözmek
için kendi öğreniminden yola çıkıp yapılan yanlışları eleme yoluyla gerekli adamları bir
bir yerine getirmektedir.
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Görsel 5 Uizard web sitesinden bir görüntü
https://uizard.io/design-assistant/
Sitesinde kendi telefon uygulaması olan AI tasarımcısı yapay zeka ise tasarımcıların yapabileceği tasarımları sadece ufak bir eksiz ile gerçek profesyonel ve güzel bir prototipe
dönüştürebilmektedir. Uizard’ın yapay zeka teknolojisi tasarımlarını yaparken makine
öğrenimini kullanmaktadır.
3.

Faceapp

Fotoğraflarda insan yüzlerinin son derece gerçekçi dönüşümlerini oluşturur. Faceapp uygulamasının ara yüzünde herhangi bir selfieyi, etkileyici yüz, gülümseme, saç stilleri, sakal stilleri, yaşlandırma, gençleştirme, cinsiyet değiştirme, saç renkleri, gözlükler, makyaj
veya yüz değişimi vb. gibi seçenekler ile portre üzerinde birçok oynama yapabilen bir
yapay zekaya sahiptir.

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

292

Görsel 6 Faceapp yaşlandırma efekti
https://learn.g2.com/faceapp
4.

Fontjoy

Görsel yapay zekaya farklı bir bakış açısından yaklaşan ve grafik tasarımcıları çokça yakından ilgilendiren bu yapay zeka derin öğrenme sistemini kullanarak, yeni bir yazı tipi
eşleştirmesi yapmaktadır. Fontjoy, font düzenlemede, istenilen özelliklere göre yapay zekanın derin öğrenmesini kullanarak eşleştirme ve manuel olarak eşleştirme yapabilmesi
tasarımcılar için zaman konusunda çokça yardımı dokunabilmektedir.

Görsel 7 Fontjoy sitesinden alınmış görüntü
https://fontjoy.com/projector/
5.

Nvdia Research- Nvidia Canvas

Nvidia tarafından geliştirilen ve anlık olarak aktif beta sürümünü hizmete sunulan bu
program web sitesinde ve yapay zeka destekli bir şekilde çalışmaktadır. Çok basit çizilen
eskizler ile üst düzey fotogerçekçi şekilde geri dönüşler yapabilen program, kullanıcının
tercihine bağlı olarak istenilen özellikle alanları tasarlayabilmektedir.
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Görsel 8 Nvidia research sitesinden yapılan bir çizimin görüntüsü
http://nvidia-research-mingyuliu.com/gaugan/
Nvidia aynı zamanda yapabildikleri şu anlık sadece fotorealistik manzara görselleri olsa
da ileride illüstrasyonlar, peyzaj, oyun geliştiricileri veya mimarlar için de sanal olarak
bir alan oluşturabilmenin kapısını açmaktadır. B. Catanzaro’ya göre "Bu teknoloji sadece
diğer görüntülerin parçalarını bir araya getirmiyor veya dokuları kesip yapıştırmıyor."
dedi. "Aslında yeni imgeler sentezliyor, bir sanatçının bir şey çizmesine çok benziyor"
(Salian, 2019).
6.

DeepFaceDrawing

Çin merkezli bir yapım olan yeni geliştirilen bir fenomen olan bu yapay zeka basit bir
şekilde çizilen temel ana hatların eskizlerini referans alıp fotogerçekçi yüz görüntüleri
oluşturabilmektedir. CE (Bileşen Gömme), FM (Özellik Eşleme) ve IS (Görüntü Sentezi).
CE modülü otomatik kodlayıcı mimarisini benimser ve yüz çizimi verilerinden sol göz,
sağ göz, burun, ağız ve kalan beş özellik tanımlayıcısını ayrı ayrı öğrenir. FM ve IS modülleri birlikte koşullu görüntü oluşturma için başka bir derin öğrenme alt ağı oluşturur
ve bileşen özellik vektörlerini gerçekçi görüntülere eşler (Shu- Yu CHEN, 2020, s. 72:2).
İleride kendi adından çokça söz ettirecek bir teknolojiye sahip olan, derin öğrenme tabanlı
olan bu yapay zekanın şu anlık demo sürümünü web sitelerinde kullanıcıya sunmaktadır.
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Görsel 9 Uygulama demosunun web sitesindeki görseli
http://deepfacedrawing.geometrylearning.com/index_EN_621.html
7.

Artbreeder

Artbreeder öndeki adı Ganbreeder olarak bilinen makine öğrenimi merkezli, Üretken Çekişmeli Ağları, Artbreeder'i mümkün kılan ana teknolojidir. Artbreeder, BigGAN ve
StyleGAN modellerini kullanır (Simon, 2020). Sanatçı Joel Simon tarafından 2018 yılında oluşturulan bir araç olan Artbreeder, şimdiden 54 milyondan fazla görüntü üretti
(Bailey, 2020).
Artbreeder web sitesinin oluşturduğu ve yapay zeka tabanlı olan bu web sitesi oldukça
yeniliklerle dolu ve bir o kadar güçlü yapay zeka ya sahiptir. Makine öğrenimine sahip
bu yapay zeka, insan yüzleri oluşturma ve manzaraları manipüle edebilme, yeniden restorasyon edebilme, stil aktarımı yapabilme, animasyon oluşturabilme, anime portreleri
yapabilme ve yaptığı tasarımlar üzerinde belli oranda değişim izni kullanıcıya sağlayabilmektedir. Tüm bunları yaparken binlerce fotoğraflardan oluşan veri tabanını kullanmaktadır.
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Görsel 10 11Manzara ve Portre
https://www.artbreeder.com/browse
İleride tasarımcılar için çokça önemli olan Stok fotoğrafçılığına ek bir yenilik getirmektedir. GAN teknolojisine sahip bu web sitesi birçok platformlar bu sitenin verimliliklerinden faydalanmaktadır.
Birçok yerde isminden söz ettiren bu yapay zekanın sinir ağlarının eğitiminin ne kadar
mükemmel işler ortaya koyabileceğinin bir göstergesidir. Grafik tasarımcılar için stok
fotoğrafçılığın önemi çok üst seviyededir. Artbreeder konsept tasarımları, karakter tasarımları, sanat alanında tasarımcılar için çokça işe yarar yapıdadır. Yapay zekalar birçok
işi kolaylaştırmakla birlikte eğitildikçe tasarımcıların odak noktası ve yaratıcı süreç açısından ve birçok açıdan yardımcısı olacaktır.
8.

Unscreen

Adobe şirketinin ürettiği video düzenleme programları olan Adobe Premiere ve Adobe
After Effecs programları ile eklenti yoluyla çalışabilen bir yazılım olan Unscreen, yapay
zeka sayesinde saniyeler içerisinde ön plandaki nesneyi arka plandaki görselden ayırabilmektedir.
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Görsel 12 Unscreen web sitesindeki örnek video görüntüsü
https://www.unscreen.com/sample_videos
9.

Colormind.io

Grafik tasarımcılar ve görsel sanatçılar için renklerin önemi oldukça fazladır. Colormind
web sitesinin kullandığı yapay zeka popüler sanat eserlerini ve filmlerden renk stilleri
öğrenip, rastgele renk şemalar oluşturabilmektedir.

Görsel 13 Web sitesindeki uygulama görüntüsü
http://colormind.io/blog/
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10. Thispersondoesnotexist.com
Yapay zekanın ne kadar üretken olduğunu görebilmek için Üretken Çekişmeli Ağları
(GAN) teknolojisi en bariz göstergelerinden biridir. Nvidia sayesinde oluşturulan proje
ola bir “Thispersondoesexist” web sitesini benzersiz üretimler yapabilmektedir. GAN
teknolojisinin stok fotoğrafçılığının geleceği hakkında oldukça faydalı işler yapabileceği
bir gerçektir. İnsan yüzleri oluşturmak konusunda olağanüstü işler çıkaran sinir ağlarına
dayalı bu yapay zeka, internet üzerindeki her sayfa yenilemesinde birbirinden farklı insan
yüzleri oluşturmaktadır. Tasarımcılar için referans yüzler stok görseller açısından gelecek
vaat eden bu teknoloji oldukça önemlidir. Aynı zamanda sitenin kendi içerisinden bulunan bir link sayesinde yapay zeka, sanat eserleri, çiçekler, kedi yüzleri, atlar ve 3boyutlu
kimyasal şekiller yaratabilmektedir.
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Görsel 14 Gan teknolojisiyle üretilen İnsan, kedi, at, kimyasal bileşen ve sanat görseli
https://thispersondoesnotexist.com/
11. Visualeyes.design
Tasarımcıların en büyük problemlerinden biri de tasarımlarını kullanan kişilere doğru
mesajı iletmek, dikkatlerini doğru yöne çekmektir. Loceye’nin ürettiği VisualEyes adlı
yapay zeka, makine öğrenimi kullanarak kullanıcıların dikkatini %93 oranında tahmin
istatistiğine sahip bir göz izleme teknolojisine sahiptir. Birçok dünyaca ünlü markalar
(Airbnb, MailChimp, Spotify, IBM, Microsoft) gibi 8000’den fazla marka bu teknolojiyi
kullanmaktadır. Web sitenin sahip olduğu yapay zeka, tasarımdaki dikkat haritalarını,
netlik puanını ve ilgi alanlarını çıkartarak en doğru sonuçları alıp optimize bir şekilde
yönlendirme yapabilmektedir. Aynı zamanda web sitesinde kullanılabilecek olan bu uygulama, eklenti olarak Sketch, Figma, Adobe XD ve Google Chrome gibi programlarla
eklenti yoluyla çalışabilmektedir.
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Görsel 15 Web sitesindeki Dikkat haritası görseli
https://www.visualeyes.design/features
12. Snowpixel
Snowpixel adlı web sitesinin sahip olduğu yapay zeka ise istenilen kelimeler girildiğinde
sayısız formatta görsel üretme yeteneğine sahiptir. Makine öğreniminin güzelliklerini
kullanan bu web sitesi görsel içerik oluşturma konusunda çok verimli olmakla birlikte
sanat ve tasarım için eşsiz döneler sunmaktadır.

Görsel 16 Snowpixel web sitesindeki kelimelerden görüntülere olan resim örnekleri
https://snowpixel.app/

Görsel 17 nowpixel web sitesindeki kelimelerden görüntülere olan resim örnekleri
https://snowpixel.app/
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13. Nightcafe
Nightcafe web sitesinde olan yapay zekanın makine öğrenimi kullanmaktadır. Bu yapay
zeka sayesinde sinirsel stil aktarımı yapabilmektedir ve bunu kusursuz şekilde oluşturmaktadır. Aynı zamanda iOS ve Android gibi cep telefonu işletim sistemlerinde de kullanabilen bu yapay zeka belli bir seviyede ücretsiz kullanım sağlamaktadır. Yapay zekanın sınırsız üretebilme yeteneği stilleri taklit etmede ve kelimelerden tasarım yapabilmek
gibi yeteneği, grafik tasarım açısından oldukça kullanışlı olmakla birlikte grafik tasarımın
nereye evrimleştiğini ve gelecekteki halinin bir aynasını tutmaktadır.
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Görsel 18 Yıldızlı gece ile insan portresinin birleşimi
https://creator.nightcafe.studio/
14. DeepdreamGenerator
Deep Dream, resimlerde ne gördüğünü ayırt etmek üzere eğitilmiş olan derin sinir ağları
ile resimde ne görüldüğünden çok “neye daha çok benziyorsa ona benzet” mantığı ile
çalışmaktadır. Yani bunu bizim günlük hayatımızda bulutlara bakıp da onları bir şeylere
benzetmemiz gibi düşünülebilir (Uzun, Akkuzu, & Kayrıcı, 2021, s. 755). DeepdreanGenerator web sitenin adındanda anlaşılacağı üzere, yapay zekanın derin düş öğrenimi kullanarak olağanüstü tasarımlar ortaya çıkarabilmektedir. Programda kullanılan yapay zeka,
örnekteki gibi stil aktarımı yapılarak uygulanmaktadır.
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Görsel 19Web sitesindeki DeepDream stil aktarımı çalışması
https://deepdreamgenerator.com/best/week
SONUÇ
Sanat ve Grafik tasarımın vazgeçilmez bir bütünü haline gelmiş olan yapay zeka artık
hemen hemen hayatımızın her yerindedir. Teknolojinin gelişimine ve bu verilere bakılırsa
yapay zeka, teknoloji, sanat ve grafik tasarımı birbirinden ayırmak mümkün değildir. Günümüzde, her alanda gelişen yapay zekalar sayesinde insanlık adımlarını daha uzağa atmaktadır. Sanatçılar, tasarımcılar ve yapay zeka geliştiricileri sanat ve grafik tasarım alanında da görülen bu gelişmelerin neticesinde fütüristtik bir bakış açısıyla bakıldığında,
sanatın ve grafik tasarımın evirileceği yeri, kısmı olarak görebilmektedir. Doğadaki evrim
uzun yıllar alsa da aynı durum, sanat, teknoloji ve grafik tasarım alanında böyle olmamıştır.
Teknoloji ve bilimin gelişmesiyle birlikte sanatın ve grafik tasarımın, geleneksel el baskılarından, bilgisayarlara, dijital ortamdan, sanal 3boyutlu ortama, yapay zeka tabanlı yazılımlara ve telefonlara kadar küçülen bir hacim sürecine bakmaktayız. Sürecin içerisinde
sanata ve tasarıma doğrudan etki eden yapay zeka, tasarım yapmakla birlikte, zahmetli ve
uzun sürecek birçok işi saniyeler içerisinde yapabilmesi gibi özellikleri sayesinde sanatçıların ve tasarımcıların zamandan tasarruf sağlamasına yol açmaktadır.
Yeni yeni gelişmekte olup geleceği şekillendirecek olan geniş kapsamlı yapay zeka teknolojisi, ilerleyen zamanlarda kendinden çokça söz ettirecek yapıdadır. Bu gelişmelerin
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neticesinde insan üstüne çıkabildikleri alanlar var olmakla birlikte, spesifik alanlarda yapay zekaların yapabildiği sınırsız işlemler, insan düzeyinden öte olmaktadır.
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NIETZSCHE: YALANLA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA SANAT
Esra YILDIZ TURAN
Atatürk Üniversitesi
Özet
Nietzsche’nin felsefesinin temelinde sanatın yer aldığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Nietzsche’yi doğru bir şekilde anlamanın ve okumanın yolu onun sanata yüklemiş olduğu
değeri ve anlamı iyi bilmekten geçer. Bu çalışmada sanatı temel alarak Nietzsche’nin
sanat anlayışının yalan ile olan ilişkisi ele alınmış ve onun felsefesinde yalanın amacı,
önemi ve değeri sorgulanmaya çalışılmıştır. Öncelikle Nietzsche’nin sanata yüklemiş olduğu anlam çerçevesinde Apolloncu ve Dionysoscu sanat karşılaştırılarak, bu iki sanatın
sentezi olarak ortaya çıkan trajik sanata yer verilmiştir. Son olarak ise Nietzsche için realiteyi değiştirme çabası olarak görülen sanat ile insanın hayatını devam ettirebilmesi için
başvurmak zorunda kaldığı yalanı ilişkilendirerek, hakikatin sanat ve yalan ile olan ilişkisine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nietzsche, Sanat, Hakikat, Yalan
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NIETZSCHE: ART IN RELATION TO LIES
Abstract
It can be said that art is the basis of Nietzsche's philosophy. For this reason, the way to
understand and read Nietzsche correctly is to know the value and meaning that he attributes to art. In this study, based on art, the relationship between Nietzsche's understanding
of art and lie was discussed, and the purpose, importance and value of the lie in his philosophy were tried to be questioned. Firstly, Apollonian and Dionysian art were compared
within the framework of the meaning Nietzsche attributed to art, and tragic art, which
emerged as a synthesis of these two arts, was included. Finally, by associating art, which
is seen as an effort to change reality for Nietzsche, with the lie that people have to resort
to in order to continue their lives, the relationship of truth with art and lies is mentioned.
Keywords: Nietzsche, Art, Truth, Lie

NIETZSCHE VE SANAT
Nietzsche' nin, felsefesinde sanata çekici bir gözle bakmasında yatan en temel neden yaratıcılık kavramıdır. O devamlı sanatçıyı yüceltir ve böylelikle güçlenen sanatçı hakikati

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

dönüşüme uğratır. Varoluşun ona vermiş olduğu bu işlenmemiş malzemeyi kendi görünüşünde yaratılmış bir şey haline getirir. "Hiçbir şeyi olduğu gibi görmez; daha dolu, daha
yalın, daha güçlü görür. Nietzsche'nin sanat anlayışının bu yönü önemlidir, çünkü o bunu
kendi faaliyetine uygular ve olgun döneminde kendini sadece bir sanat gözlemcisi olarak
değil, bir sanatçı felsefeci olarak görür” (Megill, 2008; 70). Nietzsche’ye göre sanat ne
anlama gelmektedir? İşte bu soru Nietzsche’nin felsefesini anlamamız için yolumuzu aydınlatacak sorudur. Çünkü sanat Nietzsche felsefesinin temelini oluşturur. Nietzsche’nin
doğru bir şekilde anlaşılması için onun sanata yüklediği değerin iyi irdelenmesi gerekir.
Nietzsche’de sanat değerler arasında bir yere sahiptir. Nietzsche burada değerler kavramıyla bütün insan başarılarını yani insanın düşüncelerini, ülkülerini, sanatını, bilimini,
felsefesini, dinini v.s. kastetmiştir. O burada insanların tamamının başarılarını bir değer
olarak tanımlar. Nietzsche’nin değer kavramı ile ilgili düşünceleri aslında sanat kavramından ziyade bir sanat etkinliği ve sanat yapmanın tam kendisidir. Bu yüzden Nietzsche
için sanat ile alakalı temel soru, sanatın kendine amaç edindiği şey nedir sorusu ile insanın
sanat aracılığı ile neyi değiştirmek istediği sorusudur (Kuçuradi, 2009; 11-15). Nietzsche’ye göre sanat insanın realiteyi değiştirme çabasıdır. Realiteyi ise sanatla değiştirebileceğimizi düşünür (Aydın, 2013; 250). Yaşadığımız bu dünyaya nasıl katlanabileceğimiz sorunsalını ise Nietzsche hayata anlam veren sanat ile aşabileceğimizi ifade eder.
Eski Yunan’ın güçlükleri aşıp ve yine dik durabilmesinin nedeni onun sahip olduğu sanat
anlayışında gizlidir. Eski Yunan sanatını değerli yapan da hayata karşı sergilediği bu sanatsal tavrı ile onu yeniden biçimlendirmesidir. Nietzsche bu bağlamda var olan şeylerin
taklit edilmesinin veya direkt aktarımının bir sanat olamayacağını dile getirir. Nietzsche,
Tragedyanın Doğuşu adlı eserinde bu tarz kişileri epigon olarak adlandırır. Epigon ise
başarısız, yeteneksiz, sadece diğerlerinin buluşlarıyla geçinen ve kendini olmadığı gibi
(başarılı, yetenekli) göstermeye çalışan kimsedir. Nietzsche‘nin tabiriyle cücedir. Doğa
üstinsanı mermerden yarattığı zaman çekicin mermeri aşındırmasından ötürü dökülen kırıntılar ise işte bu epigon insanı oluşturmuştur (Nietzsche, 2020; 10).
Nietzsche, Tragedyanın Doğuşu adlı çalışmasının giriş bölümünde sanatı, metafiziksel
olmayan bir karakterde eleştirir. Nietzsche sanatsal dışavurumlarla erken dönem çalışmalarını, sanat üzerine oluşturmaya başlar. “Hatta sanattan uzaklaşmış gibi görünen konuları
ele aldığında bile sanat, onun düşüncesinden asla uzakta değildir” (Schact, 1983; 476).
Nietzsche için sanat, içerisinde yaşadığımız dünyayı sürekli bir şekilde yaratma faaliyetidir (megill; 65). Sanatçı bunun için vardır ve hayatını da buna adar. “Sürekli olarak daha
önce ortada olmayan bir şey oluştururuz: Değer biçmelerden, renklerden, vurgulardan,
perspektiflerden, ölçeklerden, olumlamalardan ve olumsuzlamalardan oluşan, sonsuzca
büyüyen bütün bir dünyadır bu ” (megill; 2008; 148). Burada yaratılan şey aslında önceden ortada olmayandır. Bütün bu düşünceler Nietzsche’nin sanata farklı ve daha özel bir
anlam yüklediğini ortaya koyar. Nietzsche’de sanat konumu itibariyle yeri asla doldurulamaz bir değerdir. Sanat Nietzsche felsefesinin mihenk taşı olmakla birlikte onu anlamak
için de temel bir yere sahiptir.
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Nietzsche temel olarak iki iki tür sanatı benimsemektedir. Bunlar Apolloncu sanat ile
Dionysosçu sanattır. Nietzsche, Apolloncu ve Dionysosçu sanat türlerini şu sözlerle anlatır: “Sanatın gelişiminin, Apolloncu olan ve Dionysosçu olan ikiliğe bağlı olduğunun
salt mantıksal kavrayışına değil, görüşün dolaysız kesinliğine de vardığımız zaman, estetik bilimi için çok şey kazanmış olacağız” (Nietzsche, 2005; 26). Nietzsche için sanatın
ilerlemesi Apolloncu ve Dionysosçu tarzlara aynı anda sahip olması ile gerçekleşir. Ona
göre sanat bu ikilinin karşıtlığından beslenmektedir. Nietzsche, Apolloncu ve Dionysosçu
sanat tarzının köklerinin nereden geldiğini şu şekilde dile getirir: “Yunan dünyasında kökene ve hedeflere göre yontucunun sanatıyla, Apolloncu olanla, müziğin görsel olmayan
sanatı, Dionysosçu olan arasında muazzam bir karşılık bulunduğuna ilişkin bilgimiz, onların bu iki sanat tanrısına, Apollon ve Dionysos’a dayanır” (Nietzsche, 2005; 26).
Nietzsche, temel olarak insanoğlunda bulunan birbirinden farklı dürtülerin - Apolloncu
ve Dionysosçu gibi- ara sıra zıtlık içerisinde bazen ise birlikte olduğunu söyleyerek, bu
durumu şu şekilde ifade eder: “Birbirlerinden böylesine farklı bu iki dürtü yan yana var
olur, çoğu kez birbiriyle açık bir uyuşmazlık içinde ve birbirlerini karşılıklı olarak sürekli
yeni daha güçlü doğumlarla uyarırlar, o karşıtlığın, ortak sanat sözcüğünün ancak görünüşte örttüğü kavgasını yeni baştan başlatmak için” (Nietzsche, 2005; 25-26). Nietzsche
burada, Apolloncu ve Dionysosçu sanat tarzlarının hem bu kadar birbirlerine tezat hem
de bu kadar yakın olmalarını aslında sanat için bir avantaj olarak görür. Bu derece zıt iki
dürtü ancak birlikte ve yan yana varlıklarını sürdürebilir. Nitekim birbirlerine zıt olmaları
ve birbirleri ile sürekli çelişmeleri aslında daha güçlü doğumlara temel hazırlamaktadır.
O bu zıtlığın ise eskiden bu yana saklanmış sanatın yeniden başlatılması için gerekli olduğunu da ifade etmektedir.
APOLLONCU SANAT
Yunan mitolojisinde Apollon, Zeus ve Leton’un oğludur. Sürüleri koruyan savaşçı bir
tanrıdır. İnsanların başına gelen salgın hastalıkların sebebi de çaresi de Apollonda’dır. O
gelecekle ilgili kehanetlerde bulunan bilici tanrıdır. Öyleki halk işledikleri günahlardan
temizlenmek ve gelecekteki hayatlarını önceden öğrenmek için Apollon’un tapınağına
giderler (Estin ve Laporte, 2005; 104). Apollon’un insanlar ile tanrı arasında bir bağ kurduğuna ve böylece tanrının isteklerini insanlara bu şekilde ilettiğine inanılır (Hamilton,
2006; 17). Işık tanrısı olarak adlandırılmasının sebebi ise, kehanet tanrısı olmasıyla bağlantılıdır. Nietzsche, Apollon’u şu şekilde nitelendirir: “Tüm yaratıcı güçlerin Tanrısı
olan Apollon, aynı zamanda kâhin Tanrıdır. Kökleri gereği ışıldayan, yani Işık Tanrısı
olan Apollon, içsel düşlem dünyasının güzel görünüşüne de hükmeder” (Nietzsche, 2005;
27). Apollon uyum ve düzen tanrısıdır. Güneş ve ışık tanrısı olan Apollon, akılcılık, kusursuz biçim, ölçülülük, bilgiyi ve usuda simgeler. Bununla birlikte Apoloncu tecrübe,
bir düş tecrübesidir ve bu deneyimle dünyaya sıkışıp kalmış acı içindeki insan bir güzellik
yanılsaması içine girer. Apollon bütün gücüyle tasarımlar dünyasının özünü aydınlatır,
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yani o tüm çekilmezliğiyle önümüzde duran yaşamı katlanılabilir hale getirir. Sanat alanında Apollonculuk ise, biçim ile formdaki büyük değeri simgeler. Yani bu sanatlar göze
hitap eden sanatlardır ve çok çok eskiye dayanırlar (Dereko, 2007; 2-3).
Apollon hem güneş hem de ışık tanrısı olup düzen, ölçü, kusursuz biçim, akılcılık, netlik,
kesinlik, yasalılık, orantı, uyum ve dengeyi temsil eder. Apollon hayatı yaşanılabilir hale
getiren güzellik yanılsamasının kökeni ve aynı zamanda da içtepinin tanrısıdır. Nitekim
Apolloncu tecrübe, bir düş tecrübesi yani düş kurma tecrübesidir. Bu tecrübe ise nesnel
dünyada acı içinde olan ve dar bir cendereye sıkışmış olan insana, düş kurma yolu ile bir
güzellik yanılsaması vaad eden bir tecrübedir. (Cevizci, 1999; 65-66). Öyleki bitmek tükenmek bilmeyen bir değişim içerisindeki evrenin sebepsiz ve amaçsız olmasından duyulan korku insanı hayal kurmaya yönlendirir. “Hem ışık saçarak etrafı aydınlatan hem
de yanılsama üreten tanrı olarak Apollon insanı maya perdesine sarar, bir güzellik yanılsaması üretir ve korkulardan kurtarır” (Kalaycı, 2021; 35). Apollon her daim güneşe benzemeli ve öfkeye kapıldığında bile güneş gibi olmayı devam ettirmelidir.
Nietzsche felsefesinde sanatın gücünü Apollon ifade eder. “Yunanlıların, yaşayabilmek
için bu tanrıları en derin bir zorunlulukla yaratmaları gerekmiştir. Olmpos’taki neşeli tanrılar düzeninin, başlangıçtaki dehşetli titan tanrılar düzeninden, söz konusu Apolloncu
güzellik dürtüsü sayesinde, yavaş geçişler halinde gelişmesinin izlediği yolu nasıl mı tasarlıyorum: dikenli çalılarda güllerin açılması gibi” (Nietzsche, 2005; 36). Nietzsche, Yunanlı halkın hayatlarını idame ettirebilmek için tanrıları yaratmalarının gerekliliğinden
söz eder. Ayrıca Apolloncu güzellik sayesinde Titan Tanrılar düzeninden Neşeli Tanrılar
düzenine geçilmiştir. Burada bahsi geçen dikenli çalılar ise, ızdırap ile dolu bir hayatı
betimlemektedir. Fakat bu acı yüklü çalıların çevresinde güzel olarak nitelendirilen güller
de yetişebilmektedir. Nitekim buradaki güller tanrılar düzenini simgelemektedir. Olmadık yerde açan bu güller, dikenlere ve acıya dayanma gücü sunmaktadır. Nietzsche bu
konu hakkında şu ifadeleri kullanır: “Yoksa bu kadar aşırı duyarlı, bu kadar deli dolu
arzulu, böyle eşsiz acı çekme yeteneğine sahip bu halk, nasıl katlanabilirdi varoluşa, aynısını daha yüksek bir şanla çevrili bir biçimde tanrıların da yaşadığını görmeseydi/gösterilmeliydi” (Nietzsche, 2005; 36). Nietzsche, Yunan halkının dünyadaki varoluşun kederini azaltabilmek ve ona dayanabilmek için kendilerine tanrılar yarattıklarını ifade eder.
Nietzsche felsefesine göre Tanrılar, insanlar tarafından onların varoluş acılarını hafifletmek suretiyle bir gereklilik sonucunda yaratılmış güçlü varlıklardır.
Nietzsche felsefesinde, Apollon “plastik sanatları” temsil etmektedir. Bunun nedenini ise
“Apollonca sanatın alanını, bakma, güzel olma, görünüm sınırlar: Düşte, göz kapakları
kapalıyken sanatsal yaratıda bulunan gözün ilahi dünyasıdır bu” diye açıklar (Nietzsche,
2011; 43). Apollon bu yönüyle “plastik sanatların ustasıdır”. Nitekim Apollon görünür
olanla ilgi kurar ve bu nedenle sanatsal yaratımda olan da gözün tanrısal dünyasıdır. Nietzsche felsefesinde düş dünyasını meydana getiren ise Apolloncu medeniyetin “naif sanatçısı” diye tabir edilen Homeros’tur. Nietzsche’ye göre Apolloncu kültürün etkisinin
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görülmüş olması naif olanla karşılaştığımızın göstergesidir. Yine ifade edilen bu medeniyetin titanlar krallığını ortadan kaldırması ve kuvvetli yanılsamalar aracılığı ile de acı
çekmenin karşısında zafer kazanmış olması gerekir. Homeros’da bulunan bu naiflik ise
sadece Apolloncu yanılsamanın kusursuz başarısı şeklinde kavranabilir (Nietzsche, 2011;
s.44). Nitekim Nietzsche, sanat felsefesinin temeline Apolloncu sanat tarzını yerleştirmiştir. Apollon hakikatin kendisini temsil etmez o hakikatin bir simgesini temsil eder. Bu
ise yaşamla uyuşmayan bir haldir. Nitekim yaşam bir gerçeklik ve oluş halindedir. Bu
sebeple Apollon’un karşısında Dionysos bulunur.
DIONYSOSCU SANAT
Nietzsche felsefesinde Dionysos, Yunan halkının düşüncesinde yabani ve titanca niteliklere sahip bir tanrıdır. O tabiat tanrısı olup toprak içerisinde yetişen bitkileri ve oların
içinden insanoğlunu en fazla cezbedenleri işaret eder. Dionysos, doğanın gizemlerine ve
otoritesine kavuşmayı dileyen herkese kapıyı aralayan tanrıdır. Dionysos bunu yaparken
de şarap ile sarhoşluğun getirdiği durumdan faydalanır. İnsan kendisini sarhoş eden şarabın bulunması ile doğasında var olan değiştirme kuvvetine yeniden sahip olmuştur (Koç,
2012; 23). Dionysos, insana doğanın gizemlerine şarap aracılığı ile erişip yeniden kazandığı yaratıcılık ile değişim yapma gücüne ulaşmanın kapısını açmıştır.
Asya topraklarında doğan Dionysos sonrasında Apolloncu kültürün hakim olduğu Yunan
topraklarına gelip burada kendi varlığını Yunan halkına takdim etmek istemiştir. Burada
ki amacı ise kabul görmeyi istemesidir. Fakat Yunan halkının barbar ve titanca olan Dionysos’u kabul etmeleri çok zor olmuştur. Çünkü Yunan halkı, Dionysos’un meydana
getirdiği tesiri barbarca olarak nitelendiriyordu. Bunu Nietzsche şu şekilde açıklar: “Dionysosçu olanın uyandırdığı etki de titanca ve barbarca görünmüştü Apolloncu Yunanlıların gözüne kendisinin de o devrik titanlarla ve kahramanlarla iç dünyasında da akraba
olduğunu kendisinden gizleyemeden… Daha da fazlasını duyumsamak zorunda kalmıştı:
tüm varoluşu, bütün güzelliği ve ölçülülüğüyle, örtülü bir acı ve bilgi alt katmanına dayanıyordu ve yine o kaldırmıştı onun örtüsünü. Dionysos şenliğinin cazibeli sesinin, gitgide daha çok çekicileşen büyülü tarzlarda nasıl çınladığını, bu tarzlarda, doğanın hazda,
acıda ve bilgide ki tüm aşırı ölçüsünün, içe işleyen bir çığlık oluncaya kadar nasıl yükseldiğinin…” (Nietzsche, 2005; 41). Nitekim Nietzsche, Dionysos’un sesinin giderek çekici
bir hale geldiğini bu yüzden de doğanın fazlasıyla ölçülü bir duruma ulaştığını söyler.
Apollon’un plastik sanatları Dionysos’un ise müziği temsil etmesi Nietzsche için önemli
bir durumdur. Fakat burada Dionysos ile müzik arasında var olan yakınlık başkadır. Bunun nedeni ise Dionysos’un kendini sadece müzik ile gerçekleştirmesidir (Kuçuradi,
2009; 28). Nihayetinde Apollon ile karşı karşıya gelen Dionysos artık Yunan halkınca
kabül edilir. Apollon ise her ne kadar barbar olan Dionysos‘u onaylamak istemese de
Asya’lı bu tanrıya artık daha fazla direnç gösteremez. Öyleki Dionysos’u kabullenmek
durumunda kalır. Sonunda Dionysos’da, bulunan bütün nitelikleri kendinde varolan niteliklerle birleştirip kardeşlik anlaşması yapar. Nietzsche bunu şu sözlerle açıklar: “Böylece
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gerçekten, Apolloncu ve Dionysosçu olan arasındaki zor ilişki tragedyada iki tanrının bir
kardeşler ittifakıyla simgelenebilir. Dionysos, Apollon’un dilini konuşur, ama Apollon
en sonunda Dionysos’un dilini konuşur. Böylelikle tragedyanın ve genel olarak sanatın
en yüce hedefine ulaşılmış olur” (Nietzsche, 2005; 142). Sonuç olarak ilk başta Dionysos’un Apollon’a benzediği görülürken fakat daha sonralarda ise Apollo’un Dionysos’a
benzediği görülür. Aralarında ki “kardeşler ittifakının” ardından ise yeni bir sanat türü
ortaya çıkacaktır. Yani Apollon ve Dionysos’un bu birlikteliğinden daha güçlü bir sanat
olan “trajik sanat” doğar.
TRAJİK SANAT
Apollon ve Dionysos arasında kabul edilen kardeşler birliği ile insan, amacına ulaşmanın
verdiği hazzı deneyimler. Trajedi sanatı şöyle ifade edilebilir: “Trajedi, kişiyi sonsuz yok
olma isteğinden kurtarır. Değişen şeylerin arkasında değişmeyen bir şeyin olduğunu
anımsatır. Silenos’un bildiğini bilen bir kişi, bir şeyler yapmayı boş görür; çünkü o ne
yaparsa yapsın, hiçbir şeyi değiştiremez. Böylece her türlü isteklerini susturmaya çabalarken, hareketsiz kala kala uyuşmaya başladığında, Apollon’un büyülü sopası ona dokunur, onu uyandırır” (Kuçuradi, 2009; 31). Nitekim insan trajedi sayesinde yok olma arzusunu azaltarak ondan kurtulur. Yine trajedi insana, değişime uğrayan şeyin arkasında değişmeden kalan şeylerin bulunduğunu yeniden hatırlatır. Nihayet bu yolun sonunda insanoğlu gerçeği ve özü anlar. Tragedyanın temel görevi hoş olmayan gerçeği gözler önüne
sermektir. Nietzsche, bu hoş olmayan gerçeği ortaya çıkaran tragedyadan söz ederken çok
fazla heyacan içine girer. “Nietzsche, tragedyanın güzelliği veya trajik drama yaratısından
alınan hazlar hakkında pek az şey söyler. Sanatçının yepyeni bir şeyler katma yeteneğinden daha çok, sanatın temel hakikati açığa vurma ve onu gizleme yetisiyle ilgilenir”
(Howard, 2003; 96).
Nietzsche için sanat sadece hakikati taklit etmekle kalmayıp aynı zamanda onun fizik
ötesi bir ilavesi durumundadır. İfade edilen bu ilave ise trajik mitos aracılığı ile ortaya
çıkar. Nietzsche bu durumu şu şekilde açıklar: “Sanat yalnızca doğal gerçekliğin taklit
edilişi değil, doğal gerçekliğin özellikle metafizik bir ilavesidir, onun aşılması için onun
yanına konulmuştur... Trajik mitos, sanata dâhil olduğu sürece, sanatın bu metafizik yüceltme niyetine de tamamen katılır. Peki, acı çeken kahramanın imgesinde, görünüş dünyasının göstermekle, yücelttiği nedir? Bu görünüş dünyasının gerçekliği hiç değildir.
Çünkü bize özellikle der ki: Görün! İyice görün! Budur sizin yaşamınız! Budur akrebi
varoluş saatinizin!” (Nietzsche, 2005; 154). Nietzsche için trajik mitos sanatı önemli bir
yere sahiptir. Ona göre sanatçının ürettiği eser görünüşler dünyasındaki hakikat değildir.
Ayrıca bu eser onu yüce olarak nitelendirmez.
Nietzsche için Tragedya Eski Yunan’da kusursuzluğu nitelendiren bir sanat türüdür. Tragedyanın temeli ise Apollon ile Dionnysos’un arasındaki istikrarlı birlikteliktetir. Bu iki
sanat türü zıtlıkları bir arada bulundurarak dengeyi sağlar. Yine aynı şekilde tragedya

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

310

sanatı da düzen ve düzensizlik ikilisini kendisinde ihtiva ederek bu dengeyi korur ve nihayetinde kusursuzluğu ifade eder.
NIETZSCHE VE HAKİKAT
İnsanoğlu hakikate katlanamayacağı için onu gözler önüne sermek yerine gizlemek ister.
Hakikati gizlemek için ise sanatı kullanır. O sanatı meydana getirirken de yalana baş vurur. Nietzsche felsefesinde sanat ve yalan kavram ikilisi ve bu kavram ikilisi arasındaki
münasebet birbirine çok yakındır. Onun sanat ve yalan kavramlarına yüklediği anlamı
doğru bir şekilde okuyabilmek için Nietzsche’nin hakikat kavramına olan bakış açısını ve
hakikat kavramı ile neyi anlatmak istediğini bilmek gerekir. Nietzsche hakikati bütün insan münasebetlerinin toplamının şiirsel ve konuşma sanatına özel, tercüme ve süslemeye
maruz kalan hareket halinde bir topluluk olarak ifade etmektedir. Nietzsche‘ye göre hakikatler çok uzun zaman kullanıldıktan sonra bireyleri kendine bağlarlar. Nitekim hakikatler çok sık kullanılan ve bu yüzden de eskiyen, canlılık halini yitiren yanılsamalardır
(Nietzsche, 1998; 55-66). Nietzsche hakikat kavramının eleştirilmesinin gerekliliğini
ifade ederek böylece hakikatin değerini sorgulama ile işe başlar.
“Hakikat yoktur” tezi Nietzsche’nin oldukça tartışılan iddialarından biridir. Onun bu iddiasının hakikati aşkın ve kesin olması yönünden nesnel ya da düşünsel olarak tanımlayan
görüşlere yönelik olduğu ifade edilebilir. Onun “Hakikat yoktur” iddiasındaki bu kararlılığının aslında “özünde aşkın ve değişime uğramayan hakikat yoktur‟ ısrarı olduğunu
söyleyebiriz. Nietzsche’nin bu tezi, fiziki evrenin ötesinde bir yerde maddesel, düşünsel,
kesin ve değişmeyen bir evren ve yahut bilginin olmadığı iddiasına karşılık gelir. Öyleki
Nietzsche için hakikatlerin dünyası, içerisinde yaşadığımız maddesel dünyadır. Bu görünenler dünyasının dışında düşünsel niteliğe sahip hiçbir aşkın gerçeklik ortamı yoktur
(Dede, 2017; 36-38). Nitekim Nietzsche’ye göre tek gerçeklik alanı içerisinde yaşadığımız oluş ve değişime tabi olan görüngüler dünyasıdır. Bu sebeple Nietzsche hakikati,
görünüşler aleminin ötesinde bir maddesel ya da düşünsel gerçeklik alanında aramaya
yönelen gelenekle devamlı bir hesaplaşma içerisindedir.
SANAT VE YALAN İLİŞKİSİ
Sanat Nietzsche’de önemli bir noktada kendisine yer edinmiştir. Ona göre insanoğlu sanatı icra edebilmek için yalana sığınmaktadır. Bu yüzden onun felsefesinde sanat ile yalanın sıkı bir ilişki içerisinde olduğu aşikardır. Bu ilişkinin nedeni ise, insanın hakikati
sanat yaparak gizlemek istemesidir. Nietzsche’ye göre insan bunu ihtiyaç duyduğu yalana
başvurarak yapmaktadır. Nietzsche bu noktada daha ileri giderek etik, din, ilim ve metafiziği de reddeder. Ona göre bütün bu alanlar hakikatten sanata, yani yalana başvurmak
için insan iradesinin bulduğu hayal ürünleridir. Nietzsche’de insan, kendi yanılgısının
eseridir. Ona göre insan yalana ve yanılsamaya bizzat içgüdüsünün, istek dışı eylemlerinin yüzünden düşmüştür. Fakat Nietzsche için bu yalan insan hayatını olanaklı ve haklı
yapan bir kuvvettir. Çünkü insan hayatı sadece bir yanılgı, illüzyon ve yalan durumunda
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devam edebilir. Öyleki, insan denilen varlık yanılgıya, hataya düşen ve yalana inanabilen
tek var olandır. Bu sebeple Nietzsche, “Tüm hayat yanılgıya dayanır” der. Onun için
sanat, varlığın en yüksek canlılık kaynağıdır ve bu yüzden devamlı daha fazla güce ihtiyaç
duyar. Nietzsche’ye göre insan ne zaman mutlu olsa, bu mutluluğun sebebi her zaman
aynıdır. O bir sanatçı gibi neşelenir, varoluşundaki gücün farkına varır ve bu güçlü halinden haz alır. Öyleki Nietzsche için yalan zaten bir güç simgesidir. Ona göre göre sanat,
insan yaşamının en büyük mümkün kılıcısı ve onu hayatta tutan en büyük azdırıcıdır (Özkan, 2007; 202-203).
Peki insan neden kendini yanılgıya ve yalana kaptırır? Neden illüzyona aldanır? Hakikat
ile birlikte yürümesinde nasıl bir sıkıntı olabilir? Nietzsche’ye göre, hakikat çirkindir bu
sebeple de onunla aynı yolda birlikte yürümek mümkün değildir. Ona göre insanlar hakkikate olan inançlarından ötürü devamlı yanlış ve çıkmaz sokaklara sapmışlardır. Nietzsche mantık ile temellendirilen bilginin insan yaşamını kısırlaştırdığını ve yok ettiğini
savunur. Nietzsche’nin anlatımıyla bilinmeyen bir dönemde ebedi güneş sistemleri ile
parlayan evrenin bilinmeyen bir yerinde, us sahibi hayvanların üstünde bilgiyi meydana
getirdikleri bir yıldız bulunuyordu. Nietzsche’ye göre bu an dünya tarihinin en yalancı
anıydı. Fakat daha sonra insanlar her şeyi yanlış öğrendiklerinin farkına varırlar. İnsanoğlunun bilgi diye değer verdiği aslında bir yanılgı ve bir yalandan öte bir şey değildir.
Aslında bilgiyi var eden insan hiç bilmeden hakikat olarak gördüğü bu yalana inanır ve
nihayetinde de hayat doğar. Nietzsche insanların yüzyıllardır bir varoluş savaşı içinde
olduklarını söyler. İnsanoğlu bu savaşta galip gelebilmek için bilerek yalanlar, yanılsamalar ve illüzyonlar yaratmıştır. Nitekim sonra da hayatta kalabimek için kendi uydurdukları bu yalanlara tutunmak zorunda kalmışlar. İnsanların hakikat diye ortaya koydukları bütün bu kazanımlar aslında illüzyon ve yalandan öte bir şey değildir (Özkan, 2007;
202-203). İşte Nietzsche asırlardır insanların bu yanılsamaları hakikat olarak değerlendirdiğini ve kutsadığını ifade eder.
Nietzsche sanat ile hakikat arasındaki ilişkiyi hayatı ölçüt alarak değerlendirir. Nietzsche
için önemli olan bu ikisinin tek başlarına bir değere sahip olup olmadıkları değil onların
insan hayatı için ne gibi bir fonksiyonlarının olduğudur. Nietzsche felsefesinde de asıl
olan hakikat değil sanattır. O, hakikate katlanılabilir bir gözle bakmadığından ötürü insan
iradesinin, yanılsamalara alıştırılması gerektiğini savunur. Fakat onun için temel sorun
hakikat değil güç iradesidir. Yine Nietzsche insan yaşamını güçlendiren ve daha katlanılabilir yapan şeyin sanat olduğunu ifade eder. Nitekim o, sanat ile hakikat arasında katiyyen ara bulucu da değildir. Nietzsche, gelenekçi hakikat anlayışını benimsemez. Hakikatin sorgulanmamış ve eleştirilmemiş olması onun için temel bir sorundur. Nietzsche felsefesinde sanat, güç iradesinin en üst biçimidir. Bu yüzden o yaşama iradesini arttıran bir
fonksiyon oluşturur. Nietzsche’nin, inandığı varlık değil oluştur. Nietzsche’nin varlık
kavramından amaçladığı ise hakikattir. Onun geleneksel ve sorgulanmamış olarak tanımladığı, din, bilim, etik, metafizik gibi kavramların hepsi hakikattir. Hakikati ise insan hayatının karşısında bir düşman olarak gören Nietzsche bunların insanı yıkıma uğrattığını
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söyler. Nietzsche’ye göre, sanatın kökleri insan hayatının derinine kadar işlediği için onları oradan sökmek imkansızdır ve tehlikelidir. Nietzsche sanata hayatın yakın dostu olarak bakar. Çünkü sanat hayatı görüş, düş, yalan ve yanılsamalar ile devamlı besler ve onu
güçlü kılar. Nietzsche hakikat ve bilginin trajik ve karamsar bir karaktere sahip olduğunu
ve aynı zamanda sürekli kaos ürettiklerini ifade eder. Bu sebeple de hakikat ve bilginin
insan hayatına dair bütün değerleri tükettiğini söyler (Özkan, 2007; 221-225). Tam bu
nokta da sahneye sanat çıkar ve hayatı uyandıp onu yücelterek büyüler. Ona hiç deneyimlemediği fırsatlar sunar.
Nietzsche sanatın temel ilkesini şöyle şifade eder; sanat yanlışın en yüksek gücüdür, o
kusur olarak içinde yaşadığımız fiziki alemi idealleştirir, yalanı över ve aldatma istencini
kutsallaştırır. Sanat, yanlışı en büyük olumlu güce çıkartan yalanlar yaratır. Aldatma isteğini, kendisini yanlışın gücünde olumlayan bir şey haline getirir. Nietzsche’ye göre sanat, insanın hakikatten ötürü ölmesini önlemek için verilmiştir (Deleuze, 2010; 129). Öyle
ki Nietzsche, hakikatin katlanılamaz olduğunu ve her insanın da ona dayanamayacağını
belirterek insanoğlunun sanatsız yaşayamayacağını yani sana muhtaç olduğunu savunur.
Sanat, insanın hakikati değiştirme gayretidir (Kuçuradi, 2009; 122) İnsanoğlu bunu yaparken de yalanı kullanır. Nietzsche’ye göre nesneler dünyası dışındaki çeşitli öteki
dünya görüşleri insanoğlunun dayandığı en etkili yalanlardır. Nietzsche insanların, sonsuz ve değişmez bir hakikate duydukları ihtiyaç uğruna basit ve acı gerçekleri tüketip,
çarpıtmaya ve yok saymaya kalktılarını söyler. İşte bu yok edişin önüne geçebilecek tek
eylem ise sanattır. Ona göre bahsi geçen hakikatler mutlak ve ahlaki olmaktan da çok
uzaktır (Nietzsche, 2017; 23-25). İşte bu acı hakikatleri katlanılabilir yapan ise sanattır
ve sanat Nietzsche’ye göre dünyanın ve insan hayatının üzerini gözellik örtüsü ile örterek
yaşamı insan için olumlu ve değerli kılmaktadır.
SONUÇ
Nietzsche’nin sanat ve yalan ile ilgili fikirlerine baktığımızda onun, sanatın neyi amaç
edindiği ve insanın sanat vasıtasıyla neleri değiştirmek istediği gibi türden sorulara cevap
aradığını görmekteyiz. Yine Nietzsche tüm sanat ile ilgili anlatımlarında sanatı üç türde
değerlendirir. Bu sanat türlerinden birincisi Apolloncu sanat, ikincisi Dionysosçu sanat
ve son olarak ise bu iki zıt sanatın ortak bir paydada birleştiği trajik sanattır. Nietzsche’ye
göre insan içgüdüsel yönelim anlamında yalana ihtiyaç duyar. Yalan olmadan insanoğlunun hayatını devam ettirmesi imkansızdır. Bu nedenle Nietzsche insanoğlunun sanatı yaratırken yalanı kullandığını ve sanat yolu ile hakikati sakladığını ifade eder. Bunun nedeni
olarak da insanın hakikate katlanacak ona direnecek gücünün olmaması gerçeğini gösterir. Felsefe tarihinde önemli bir konuma sahip olan Nietzsche, Tanrı, metafizik ve varlık
konularına savaş açmıştır. Nitekim onun bu doğrultuda hakikat ile ilişkisi bağlamında ele
aldığı sanat ve yalan ikilisine yüklediği anlam felsefe tarihinde değerli bir yer edinir.
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ARKEOLOJİK BULUNTULARIN STÜDYO ORTAMINDA
FOTOĞRAFLANMASI: URARTU PAZUBENDİ ÖRNEĞİ
Savaş Onur ŞEN
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Özet
Arkeoloji ve fotoğraf ilişkisi henüz fotoğrafın ilk yıllarında gelişmeye başlamış ve fotoğraf günümüze kadar uzanan süreçte, belgeleme niteliğiyle, arkeoloji bilimi açısından
önemli bir rol oynamıştır. Yaklaşık iki yüz yıllık bu ilişki içerisinde, gerek arkeolojik kazı
alanlarının, gerekse elde edilen buluntuların nitelik farklılıkları, fotoğrafik olarak da farklı
teknik ve yaklaşımların uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Buluntuların stüdyo ortamında
fotoğraflanmasından, su altı arkeolojisine kadar geniş bir alanı kapsayan arkeoloji fotoğrafı bu nedenle çok boyutlu teknik bilgiye sahip olmayı gerektirmektedir. Arkeolojik kazılarda çıkan buluntuların sistematik ve profesyonel bir ortamda belgelenmesi, uzun yıllar
süren kazıların belleğini ve görsel arşivini oluşturmada büyük rol oynamaktadır. Ancak
bu ilişkiye ve gerekliliğe rağmen arkeoloji fotoğrafı konusunda eğitimin ve alandaki akademik çalışmaların sınırlılığı göze çarpmaktadır. Çalışmada bu amaçla, arkeoloji fotoğrafının bir boyutu olan, çıkarılan eserlerin stüdyo ortamında fotoğraflanması konusu, teorik ve tarihsel kökenlerinden ziyade teknik açıdan ele alınmıştır. Bu kapsamda, Van Çavuştepe Urartu Nekropolü’nde 2021 yılında gerçekleştirilen kazıda çıkarılan bir pazubendin fotoğraflanma süreci teknik açıdan ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Fotoğraf, Arkeoloji Fotoğrafı, Çavuştepe, Nekropol.

GİRİŞ
Arkeoloji ve fotoğrafın yolları henüz fotoğrafın ilk yıllarında kesişmiş ve fotoğraf, arkeolojik kazı alanlarının ve bu alanlardan elde edilen buluntuların belgelenmesi sürecinde
çok önemli rol oynamıştır. Fotoğraf, kendisine verilen belgeleme ödevini yerine getirirken arkeoloji ve fotoğrafın ilişkisi farklı teknik boyutlarda devam etmiştir. Arkeolojik
alanların ve eserlerin belgelenmesinde bir belgeleme yöntemi olarak resimin yerini alan
fotoğraf arkeolojide, 19. yüzyıl sonlarında yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Bunda bilimsel arkeolojik çalışmaların başlaması kadar, fotoğrafın giderek daha kolay ve
düşük maliyetli elde edilmesi belirleyici olmuştur (Köşker, 2002). Gelinen noktada artık
fotoğrafla belgelenmeyen bir arkeolojik kazının varlığı bile düşünülemez. Bir kazı iyi
yönetilmiş düzenli bir çalışma olarak gerçekleştirilmiş olsa bile, uygun bir kayıt yapılmamış ve sonuçlar yayınlanmamışsa zaman yitirilmesinden başka bir şey değildir. Çünkü
aslında bir yıkım olarak nitelendirilebilecek her kazının bitiminde geriye yalnızca çeşitli
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kayıtlardan başka bir şey kalmaz. Bu anlamda arkeolojik kazılarda, yazılı, çizili kayıtların
yanı sıra fotografik kayıtlar da çok büyük önem taşımaktadır (Sevin, 1995).

Arkeoloji fotoğrafı farklı amaçlara sahip olabilir. Bu amaçlardan başlıca ikisi; belgeleme
ve yayındır. Belgeleme fotoğrafları kazı boyunca, gerektiği her anda çekilebilen ve kazı
arşivinde bir kayıt olarak saklanması gereken görüntüleri kapsar. Kazı alanındaki günlük
gelişmeleri saptamak amacıyla bu türde ayrıntılı çekimler her gün yapılmalıdır. Bunlar,
ışık durumu ve temizlik gibi konularda titizlik göstermeye gerek duyulamayan çekimler
olmakla birlikte, daha çok yayın öncesi kullanılacak belgeler durumundadır. Yayına yönelik fotoğraflar ise daha büyük bir özen gerektirir. Bu fotoğraflar, kazı alanının karakteri
ve çevresi hakkında açık fikir verecek türde olmalı; en başta alanın özellikleri gelmek
koşuluyla iyi bir görüntü, hatta artistik etki bırakmalıdır. Bu yüzden uygun ışık durumu
ile temizlik, kompozisyon ve çekim açısı önemli faktörlerdir. Bu amaç için çekilmiş ayrıntı fotoğrafları yapıların genel karekterini göstermeli, duvar inşa tekniklerini belli etmeli
ve kazı alanının tarihi konusunda bilgi veren kesimleri açık ve net bir biçimde saptamış
olmalıdır (Sevin, 1995). Bu süreç dahilinde fotoğrafın teknik boyutları ön plana çıkmakta
ve doğru fotoğrafı elde edebilmek için fotoğrafçının teknik becerisinin yeterli olması gerekmektedir. Bu zamana kadar edinilen tecrübelerle, bir takım arkeolojik fotoğraf çekim
teknikleri geliştirilmiştir. Günümüz fotoğraf teknolojisinin desteğiyle birlikte bu konuda
oldukça aşama kaydedilmiş ve fotoğraf artık günümüz kazılarının en önemli unsuru halini
almıştır (Özener, 2006).
Günümüzde farklı buluntuların fotoğraflanması için farklı teknik yeterliliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin; sualtı arkeolojisi ya da arkeolojik alanların havadan fotoğraflanması farklı teknik yeterliliklere sahip olmayı gerektirirken, kazılarda bulunan küçük nesnelerin fotoğraflanması için kullanılan teknikler birbirinden çok ayrıdır. Bu amaçla, çalışma öncelikle, MÖ. 9-7. yüzyıllar arası Van Gölü Havzası ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde varlığını sürdürmüş olan Urartu medeniyetinin önemli yerleşim yerlerinden biri
olan Çavuştepe Kalesi ve Nekropolü’nde 2021 yılında gerçekleştirilen kazılarda bulunan
eserlerin stüdyo ortamında fotoğraflanma sürecini kapsayacak şekilde planlanmıştır. Sınırlılıklar gereği ise nekropol alanından bulunan bir pazubendin fotoğraflanması ve fotoğrafları üzerine gerçekleştirilecek teknik analiz bu çalışmanın konusu olmuştur. Hem
kazı, hem de stüdyodaki çekimler sürecinde fotoğraflanan alanın ve ürünlerin önemli ve
gösterilmesi gereken boyut ve nitelikleri konusunda arkeologlara danışılmış ve tüm çekimler arkeolog gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda çalışmaya konu olan pazubent hem envanter açısından belgeleme hem de yayınlarda kullanılmak amacıyla farklı
şekillerde fotoğraflanmıştır. Bu süreçte envanter için yapılan çekimde eser dönemine ait
özellikleri açık, net ve doğrudan verecek şekilde konumlandırılmış, boyutu ile ilgili en
doğru bilgiyi vermesi için ölçekle fotoğraflanmıştır. Diğer yandan kuşkusuz arkeolojik
buluntular sadece arkeoloji ile ilgili akademik yayınlarda yer almamaktadır. Günümüzde
hem basılı hem de sanal ortamda arkeoloji ile ilgili yayınlar oldukça fazladır. Bu sebeple
bu olası yayınlar için de farklı fotoğraf teknikleri uygulanarak estetik yönü daha öne çıkan
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fotoğraflar elde edilmiştir. Çalışmada bu süreçler ortaya konacaktır ancak öncelikle buluntuların ortaya çıkarıldığı kazı hakkında bilgi vermenin uygun olacağı düşünülmektedir.
ÇAVUŞTEPE KALESİ VE NEKROPOLÜ
Çavuştepe Kalesi MÖ 9-7. yüzyılları arasında varlığını sürdüren Urartu Devleti’nin
önemli yerleşim yerlerinden biridir. Kale kesişen yollar üzerinde bulunması nedeniyle
stratejik öneme sahiptir. Van’ın Gürpınar ilçesi, Çavuştepe Mahallesi’nin hemen kuzeyinde, doğu-batı yönünde uzanan kayalık Bol Dağı’nın batı kesiminde yer alan Çavuştepe
Kalesi, Van kent merkezine 26 km. uzaklıktadır. Buradaki Urartu kalesi Yukarı Kale
(Haldi Tapınağı ve çevresindeki yapılar) ve Aşağı Kale (Uç Kale, depo binaları, İrmuşini
Tapınağı, odalar, saray vs.) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Kalenin 1 km. kadar
kuzeyinde bulunan Urartu Nekropolü de artık Çavuştepe Kalesi’nin bir parçası sayılmaktadır (Çavuşoğlu, vd, 2019).
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Fotoğraf 1: Erdal Özgüner, Nekropol alanı ve arka planda Çavuştepe Kalesi dron
fotoğrafı, 2019

1884 yılında antika ticareti yapan Dewgantz’ın Çavuştepe Köyü’nde (mahalle) bulduğu
bir yazıtı Viyana’ya götürmesiyle Çavuştepe Kalesi, dikkatleri çeker. Ardından bu yazıt
D. H. Müller tarafından fark edilip yayınlanır. 1898-99 yıllarında bölgeye gelen Lehmann-Haupt yerleşimi inceledikten sonra buranın bir Urartu Kalesi olduğunu belirtmiştir.
Daha sonra İngiliz arkeolog Charles A. Burney 1956 yılında bölgeye gelerek kaleyi ikinci
kez ziyaret etmiştir. 1961-1984 yıllarında Prof. Dr. A. Erzen başkanlığında Çavuştepe
Kale kazıları yapılmıştır. Son dönem kazılar ise 2014 yılı itibariyle Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu tarafından gerçekleştirilmektedir (Akt. Sancak, 2021).
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Çavuştepe Kalesi ve Nekropolü ile ilgili olarak yapılan bilimsel çalışmalar bu bölgenin
önemli bir Urartu merkezi olduğunu göstermektedir. Yine kurulduğu coğrafyadaki stratejik konumu, önemli yolların geçiş noktasında bulunması da kalenin bir diğer önem kaydeden özelliklerindendir. Nitekim ele geçen kemik, metal ve pişmiş topraktan üretilmiş
eser Urartu kültürüne ışık tutacak sayıdadır (Kenber, 2020). Özellikle nekropol alanından
çıkan buluntular, arkeologların buranın statü bakımından yüksek bir yerleşim olduğu şeklinde yorumlamasına yol açmaktadır. Urartu’nun ölü gömme gelenekleri ve dolaylı olarak
inanç sistemi hakkında önemli bilgiler sunan nekropol kazısı 2017 yılında başlamıştır.
Nekropol alanında hem inhumasyon (formal defin) hem de kremasyon gömü uygulamaları bir arada gözlemlenmekte ve urne mezarlar sayıca çoğunluğu oluşturmaktadır (Çil,
2021).
Çalışmamıza konu olan pazubent, 2021 yılı kazılarında bulunan 40 numaralı urnenin içinden çıkmıştır. Urne mezarlarda küllerle birlikte bireylerin kişisel eşyaları da bulunmaktadır. Nitekim 40 numaralı turnenin içerisinden, 2 adet pazubent, 2 adet ejder başlı bilezik
ve bir adet spiral çıkmıştır. Bu objelerin her biri ayrı ayrı fotoğraflandıktan sonra, çalışmamızda kullanılabilecek en uygun fotoğrafların mevzu bahis pazubente ait olduğuna
karar verilmiştir.
PAZUBENDİN FOTOĞRAFLANMA SÜRECİ
Çavuştepe Kalesi kazı ekibine 2020 ve 2021 yıllarında dahil olan bu çalışmanın yazarı,
çıkarılan buluntuları fotoğraflamıştır. Çalışmanın başında belirtildiği gibi, eserlerin belgelemesi ve envanterde yer alması amacıyla rutin çekimler yapılmış, diğer taraftan olası
yayınlar için faklı fotoğrafik tekniklerin kullanıldığı ve eserlerin estetik olarak daha güçlü
temsil edildiği fotoğraflar da çekilmiştir. Arkeoloji biliminin fotoğraftan ilk istediği bir
yapının ve nesnenin tüm özelliklerini tam, doğru ve açık şekilde göstermesidir. Seramik,
yazıt, ve heykel gibi taşınabilir eserlerin arazi dışı çekimleri söz konusuysa fotoğrafın
görevi nesnelerin bütün özelliklerini tüm açıklığı ile yansıtmaktır. Müzeye giden eserlere
ulaşmak daha sonra zor olacağı için fotoğrafların daha sonraki çalışmalar için yardımcı
olacak şekilde çekilmesi gereklidir (Böcekler, 2007). Çalışmamızda estetik unsurun daha
ağırlıklı kullanıldığı çekimler de yine arkeologlar gözetiminde gerçekleştirilmiş ve eserlerin öne çıkan ya da vurgulanması gereken yönleri fotoğraflarda yansıtılmıştır. Bu tip
çekimler belirli bir yayın için olmamakla birlikte, öngörüler dahilinde eserler müzeye teslim edilmeden önce gerçekleştirilmiştir.
2021 kazısında nekropolden çıkarılan eserler, kazıdan kısa bir süre sonra Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde oluşturulan portatif stüdyoda
fotoğraflanmıştır. Envanter için sistematik belgeleme amacıyla kullanılacak fotoğraflar
için öncelikle beyaz fon ve homojen ışık kullanılmıştır. Homojen ışık fotoğrafçının solunda bulunan anahtar ışık (Key Light) ve karşısına konumlanmış olan reflektörle sağlanmıştır. Fotoğrafı çekilen tüm objelere uygulanan temel süreç şu şekildedir; ilk fotoğraf
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her zaman için öncelikle, arşivde arkeologların eser ile ilgili gereksindikleri bilgiye ulaşımını kolaylaştıracak şekilde objenin lejant ve ölçekli olarak çekilmiş fotoğrafıdır. Bu
fotoğraflar tamamen kazı arşivi ve kolay ulaşım için çekilmiştir. Ardından her bir objenin
ön ve arka yüzü ölçekle beraber fotoğraflanmıştır. Ölçekli fotoğraflar da yine belgeleme
ve envanterde yer alması amacıyla çekilmiştir. Rutin ve objelerin gösterilmesi gereken
yüzeylerinin en basit şekilde fotoğraflandıktan sonra bu aşamanın ardından farklı tekniklerin uygulandığı ve özellikle ışığın farklı şekillerde kullanıldığı, yayınlara yönelik olarak
oluşturulan fotoğraflar çekilmiştir.
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Fotoğraf 2: Savaş Onur Şen, pazubendin ölçekli rutin çekimi, 2021

Rutin fotoğraf elde edildikten sonra gerçekleştirilen ilk çekimle, objenin derinlikli bir şekilde, fotoğrafik olarak yansıtılabilmesini amaçlanmış ve bunu sağlayabilmek adına obje
karşı-üst açıdan fotoğraflanmıştır.

Fotoğraf 3: Savaş Onur Şen, pazubendin karşı-üst açıdan çekimi ve alan derinliği problemi , 2021

Bu açıdan gerçekleştirilen çekimle nesnenin bir başka boyutu da fotoğrafa yansıtılmıştır.
Ancak burada karşımıza teknik bir problem çıkmıştır.
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Konuya netlik ayarı yapıldığında, fotoğrafta, konunun önünde ve arkasında net olarak
çıkan alan (Kılıç, 2019) sözleriyle tanımlayabileceğimiz “Alan Derinliği”ni temelde bir
problem olarak değil fotoğrafçının elde etmek istediği etkiyi sağlayan bir olanak olarak
görebiliriz. Ancak bu fotoğrafta, fotoğraflanan objenin her noktasının net olarak yansıması istenmekte ve böylelikle alan derinliği fotoğrafçının karşısına bir problem olarak
çıkmaktadır. Bu fotoğrafta pazubendin fotoğrafçıya yakın olan kısmının net olduğunu
ancak uzaklaştıkça netsizleştiğini görüyoruz. Bunun nedeni ise alan derinliğinin darlığıdır. Alan derinliği, teknik olarak üç unsura bağlıdır; diyafram açıklığı, kullanılan objektif
ve fotoğrafı çekilen nesneye olan uzaklık. Bu fotoğrafta çok kısık bir diyafram açıklığı
kullanılmasına rağmen, fotoğrafın dar açı objektifle çekilmiş olması ve mesafenin çok
yakın olması nedeniyle çok dar bir alan derinliği elde edilmiştir. Alan derinliği problemini
aşmanın bir yolu, teknik kamera kullanmaktır ancak mevcut koşullarda bu olanak sağlanamadığı için problem “Odak İstifleme” (Focus Stacking) yöntemi ile çözülmüştür. Bu
yöntemin temel prensibi, farklı odak konumlarında çekilmiş birçok fotoğrafın, artan alan
derinliği ile tek bir görüntüde birleştirmesine dayanmaktadır (Demir, 2020). Odak istifleme yöntemi ile, çekilen çok sayıda fotoğrafın netlik noktaları yazılımlar aracılığıyla
birleştirilir. Özellikle makro fotoğrafçıların sıklıkla başvurduğu bu yöntemle mükemmel
netlikte fotoğraflar elde edilebilir. Yöntemin uygulanmasının etik olarak problem yaratıp
yaratmayacağı arkeologlara danışılmış ve onay aldıktan sonra uygulama yapılmıştır.
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Fotoğraf 4: Savaş Onur Şen, Odak İstifleme yöntemi kullanılarak elde edilen, alan derinliği problemi
giderilmiş fotoğraf, 2021

Odak istifleme için yapılan çekimlerde dikkat edilmesi gereken ilk nokta, seri fotoğraf
çekimi sırasında kameranın ya da nesnenin yerinden kıpırdamamasıdır. Bunun için öncelikle tripod kullanılması zorunludur. Bu koşul sağlandıktan sonra netlik noktası ilerletilerek art arda fotoğraflar çekilir. Çekilen fotoğraf sayısı fotoğrafı çekilen nesneye ve fotoğrafçının tercihlerine göre değişebilir. Elde edilen fotoğraflar yazılım kullanılarak birleştirilir. Çalışmamızda pazubendin, netlik kaybına uğramamış fotoğrafını elde etmek için 9
adet fotoğrafı çekilmiştir. Bu fotoğraflar daha sonra, yukarıda belirtildiği gibi yazılım
aracılığıyla birleştirilerek, Fotoğraf 4’te yer alan tümüyle net ve alan derinliği problemi
olmayan bir fotoğraf elde edilmiştir.
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Bahsedilen çekimlere ek olarak pazubent, iki farklı şekilde daha fotoğraflanmıştır. Önceki
çekimlerde kullanılan ışık kurgusu bozuluş onun yerine farklı aydınlatma teknikleri kullanılmıştır. Bunlardan ilki pazubendin Türkçe’ye, “Yüksek Anahtar” olarak çevrilebilecek, “High Key” tekniğiyle fotoğraflanmasıdır. Bu teknik temelde, fazla pozlandırılmış,
kontrastı düşük ancak gösterilmek istenen detayların kaybedilmemesi prensibine dayanır.
Pazubendin bu teknikle çekilmiş fotoğrafını elde etmek için öncelikle mevcut ışık düzeni
bozularak alttan aydınlatma sağlanmış ve reflektör üstten pazubende çok yakın bir noktada konumlandırılmıştır. Bu tekniği uygulamak için altan aydınlatma şartı bulunmamaktadır ancak elde bulunan olanaklar dahilinde teknik bir tercih olarak alttan aydınlatma
kullanılmıştır. Işık kurulumu yapıldıktan sonra ölçüm alınmış ve olması gerekenden fazla
pozlandırılarak çekim gerçekleştirilmiştir.
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Fotoğraf 5: Savaş Onur Şen, Yüksek Anahtar tekniği kullanılarak elde edilen
fotoğraf, 2021

Olası bir yayında kullanmak üzere pazubent son olarak farklı bir teknikle daha fotoğraflanmıştır. Bu son çekim az önce bahsedilen, “Yüksek Anahtar” tekniğinin tam tersi olarak
adlandırabileceğimiz, “Düşük Anahtar” (Low Key) tekniğidir. Bu teknikle dramatik,
koyu ve kontrastı fazla görüntüler elde edilir. Bu uygulama sırasında yine dikkat edilmesi
gereken nokta, ayrıntıları kaybetmemektir.
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Fotoğraf 6: Savaş Onur Şen, Düşük Anahtar tekniği kullanılarak elde edilen
fotoğraf, 2021

Elde edilmek istenen fotoğraf için en belirleyici etken ışığın kullanımıdır. Bu sebeple bir
önceki fotoğraf için kullanılan ışık sistemi kaldırılmış ve yerine nokta ışık verecek ışık
kurulumu yapılmıştır. Pazubent diğer fotoğraflarda olduğu gibi yatay değil dikey bir şekilde konumlandırılmıştır. Fotoğraf makinesi ve pazubent birbirine paralel şekilde konumlanırken, ışık pazubentin tam üstünden verilmiştir. Bunu yaparken nokta ışık elde
etmeyi amaçladığımız için kullandığımız flaşın önüne, “Snood” adı verilen ışık şekillendirici takılmıştır. Bu fotoğrafta diğer fotoğraflarda olduğu gibi reflektör kullanılmamış ve
bu sayede, nokta ışığın kullanılmasına ek olarak, kontrastın artması sağlanmıştır. Düşünülenin aksine fon değiştirilmemiş, diğer fotoğraflarda kullanılan beyaz fon bu fotoğrafta
da kullanılmıştır ancak nokta ışık verildiği ve ölçüm ışıklı alandan yapıldığı için diğer
kısımlar koyu kalmıştır. Böylelikle kontrastı yüksek, buna bağlı olarak daha dramatik ve
keskin, koyu tonların hakim olduğu ancak bu etkiyi elde ederken fotoğrafı çekilen nesneye dair gösterilmek istenen ayrıntıların kaybedilmediği bir fotoğraf elde edilmiştir.
SONUÇ
Arkeoloji ve fotoğraf ilişkisi tek boyutlu değildir. Bu ilişki arkeolojik yöntemlere ve buluntuların niteliklerine göre değişkenlik gösteren geniş bir alanı kapsar. Bu alanda gerçekleştirilecek her fotoğraf çalışması aynı zamanda farklı teknik yeterlilikleri de gerektirmektedir. Arkeolojik kazı alanlarında elde edilen buluntuların sistematik olarak fotoğraflanarak kayıt altına alınması ve belgelenmesi pek çok açıdan önem taşımaktadır. Arkeoloji ve fotoğraf ilişkisi, fotoğrafın ilk yıllarına kadar uzanan bir tarihsel artalana sahip
olmasına rağmen bu alanda gerçekleştirilen akademik çalışmaların sınırlılığı dikkat çekmektedir. Çalışmada arkeoloji fotoğrafının teorik ve tarihsel kökenlerinden ziyade teknik
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boyutları ele alınmıştır. Bu amaçla, arkeolojik buluntuların stüdyo ortamında fotoğraflanma süreci ele alınmış ve çalışmanın sınırlılıkları, önce Çavuştepe Kalesi kazısında elde
edilen eserlere ve ardından ise 40 numaralı urneden çıkan bir pazubende kadar daraltılmıştır. Bu çerçevede pazubendin farklı amaçlarla ortaya konan fotoğraflarına dair bir teknik analiz ortaya konmuştur.
Pazubent, temelde belgelemek ve arşivlemek amacıyla öncelikle en rutin ve bayağı şekilde homojen ışık altında, lejant ve ölçekle, ardından sadece ölçekle ve ölçeksiz bir şekilde iki yönüyle, aynı planda fotoğraflanmıştır. Ardından aynı ışık koşullarında, “Odak
İstifleme” yöntemiyle, alan derinliği sorunu ortadan kaldırılarak fotoğraflanmıştır. Son
iki fotoğrafta ise iki farklı teknik kullanılarak estetik boyutu daha öne çıkan fotoğraflar
çekilmiştir. Bu son fotoğraflar, ilerleyen zamanda olası bir yayında yer alma durumu gözetilerek oluşturulmuştur. Bu süreçte en başta tek bir buluntunun bile farklı şekillerde
fotoğraflanması için farklı kurulumlara ihtiyaç duyduğu ortaya çıkmıştır. Böylelikle alanın genişliği ve farklı çalışmaların yapılmasına dair olanakların fazlalığı gözlemlenmektedir. Çalışmanın pratikte, alanda çalışanlar için bir başvuru kaynağı olması, diğer taraftan
benzer çalışmalara ilham verecek bir ön çalışma olarak görülmesi umulmaktadır.
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ÜÇ SERAMİK SANATÇISININ ÜÇ MODÜLER SERAMİK PANOLARI ÜZERİNE ANLAMSAL BİR ANALİZ
Doç. Dr. Nusret ALGAN
Doçent, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü

Özet
Bu çalışmada Çağdaş Türk Seramik Sanatının üç önemli sanatçısının mimari yüzey uygulamalarından birer örnek çalışma sunulmuştur. Araştırmanın konusunu Prof. Sadi Diren, Mehmet Tüzüm Kızılcan ve Mustafa Tunçalp’in modüler seramik panolarından seçilmiş örnekler oluşturmaktadır. Bu seçkilerin ışığında tarihsel süreçte ilk kuşak Türk Seramik sanatçıları içinde yer alan sanatçılarımızdan Kızılcan ve Tunçalp’le röportaj gerçekleştirilirken, 2018’de kaybettiğimiz Prof. Sadi Diren’in çalışması için basılı ve medya
arşivlerinden yararlanılmıştır. Çağdaş seramik sanatçılarımızdan üç önemli ismin, mimari
yüzeylerdeki modüler seramik panolarının teknik, estetik ve anlamsal analizi yapılmıştır.
Sanatçıların üslup özellikleri, modül tasarımlarındaki çözümleri, bütüne aktarmadaki uygulama ve yöntemleri yine modüler panoların görselleri üzerinden ele alınmıştır. Ayrıca
modüler seramik pano uygulamalarının serbest teknikle şekillendirilmiş panolara yakınlık ve karşıtlıkları irdelenmiştir. Bu ölçütler ışığında modüler seramik yüzey uygulamaların seramik sanatımızdaki yeri, kent kültürüne katkısı ve genç sanatçılara yol gösterici
bir örnek olarak sunulması amaçlanmıştır. Çağdaş mimarimizin yüzeylerinde modüler
seramik panoların gelecekte de uygulama alanı olacağı vurgusu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanatçı, Estetik, Seramik, Modüler, Pano

A SENSITIVE ANALYSIS ON MODULAR CERAMIC BOARDS OF THREE
CERAMIC ARTISTS
Abstract
In this study, a case study from the architectural surface applications of three important
artists of Contemporary Turkish Ceramic Art is presented. The subject of the research is
Prof. SadiDirencreatesselectedexamples of modularceramicpanelsby Mehmet TüzümKızılcanand Mustafa Tunçalp. In the light of theseselections, an interviewwasheldwith Kızılcan andTunçalp, whowereamong the first generation Turkish Ceramic artists in the
historical process, and printed and media archives were used for Prof. SadiDiren'swork.
Technical, aesthetic and semantic analysis of modular ceramic panels on architectural
surfaces, of three important names from our contemporary ceramic artists, has been made.

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

325

The stylistic features of the artists, their solutions in module designs, their practices and
methods in transferring them to the whole are also discussed through the visuals of the
modular panels. In addition, the proximity and contrast of modular ceramic panel applications to panels shaped with free technique were examined. In the light of these criteria,
it is aimed to present the place of modular ceramic surface applications in our ceramic
art, their contribution to urban culture and as a guiding example to young artists. It has
been emphasized that modular ceramic panels will be an application area in the future on
the surfaces of our contemporary architecture.
Keywords: Artist,Aesthetics, Ceramics, Modular Panel,

GİRİŞ
Seramiğin mimaride cephe kaplaması olarak sıklıkla kullanılması, malzemenin getirdiği
dayanım, koruma ve dekoratif özelliklerinden kaynaklanmaktadır. “Ayrıca nem, ısı ve
suya dayanıklılığı, leke tutmaması, yapılarda cephe tasarımlarının devamlılığı olanak verir. Işığa duyarlı seramik ürünleri binaların görselliklerine, cephe yüzeylerinin tasarımlarına olumlu katkıları olduğu görülmektedir. Seramik ürünleri bina cephelerinin dış etkenlerin oluşturduğu kirlenme ve solmalarını, eskimelerini önler”(Gürsel, 2013).
Modüller seramik, mimari projelerde yapının özelliklerine uygun olarak tasarlanır. Yapısal ihtiyaçlara bağlı olarak gelişir. Bu tasarıda bina kullanım amacı, modülerin yapı projesinde uygulama alanları (iç–dış yüzey), ortamın fiziki durumu, alıcının istek ve beklentileri rol oynar. Modüler seramik panoların diğer seramik uygulamalara göre avantajlar
sahip olması tercih edilmesini kolaylaştırır. Birimlerin tasarı aşamasında kolay çeşitleme
olanakları, üretim aşamasında iş gücü, istifleme, taşıma kolaylığı ve hızlı montaj yapılabilmesi önemli nedenlerdir.
Modül en basit tanımla birim parça anlamındadır. Bütün uygarlıkların sanatında bir tekrar
unsuru olarak görülen modül kullanımı farklı disiplinlin ve farklı malzemeler üzerinde
kullanım alanı bulmuştur. Bu malzemelerden biride seramiktir. Modüler seramik pano
projeleri endüstriyel ürettim teknikleri ile üretilirler. İlk aşamada modelin çeşitlendirilmiş
ön taslakları elle çizilir. Bu çizimlerde son halini alan modül parçanın kuruma ve pişme
küçülmeleri hesaplanıp teknik çizimleri yapılır. Farklı tekniklerle şekillendirilmesi yapılan modelin kalıbı alınır, döküm veya baskı (presleme) yöntemiyle üretime geçilir.
Modüler seramik gerek üretim gerek estetik olarak avantajlara sahiptir. Farklı boyutlarda
standart üretimi yapılabilir. Tek bir modülle çok gelişmiş kombinasyonlara ulaşılabilir
ve eşi görülmemiş görsel sonuçlar mimari yüzeylere sunabilir. Mimarinin yadsınmayacak
bir uzantısı, doğal bir parçası gibi görünebilir. Mimarinin olağan dışı sert veya yumuşak
büklümlerine esnekliği ile cevap verebilir. Cepheyi iki boyutlu mozaik gibi sarabilir. Modüler seramik dinamik 3 boyutu ile her zaman algılanabilir. Bu geniş perspektifle modüler
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seramik panolar gerçek bir sanat yapıtı olarak ortaya çıkar. “Sanat yapıtı, sanatçının iletişimsel etkilerin örgüsünü, olanakça her tüketicinin başta sanatçı tarafından imgelendiği
biçimde anlayabileceği tarzda organize ettiği bir obje'dir. Bu anlamda sanatçı, kendi
içine kapalı ·bir biçim üretir ve ister ki, bu biçim meydana getirdiği gibi anlaşılsın ve
ondan haz duyulsun.”(Tunalı, 1998).
Türkiye’de artistik seramik panoların mimaride uygulanmaya başlaması, seramik sanayinin 1960’lı yıllardaki atılımları ile başlayan bir gelişim göstermiştir. Dönemin az sayıdaki
seramik işletmesinde ilk örnekler üretilmiştir. Bu yazıda örnek olarak alınan Çağdaş Türk
Seramik Sanatının üç önemli sanatçısının mimari modüler seramik panoları aynı döneminde ilk örneklerini vermeye başlamıştır. Modüler seramiğin günümüzde kabul görürlüğü ve üretilebilirliği hatta bir geleneğe dönüşmesi sağlayan sanatçılarımızın önderliğinde gerçekleşmiştir. Hala üretimlerini sürdüren sanatçılarımızın deneyimleri ve keşifleri yeni nesil için kılavuz yoludur. Modüller seramik panoların günümüz ve gelecek mimarisinde de çağdaş süsleme unsuru olarak yeri olacağının kanıtı yeni AKM binası uygulamalarıdır.
SADİ DİREN
Sadi Diren birinci kuşak seramik sanatçılarımız arasında yer alır. 1953 yılında Devlet
Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünü bitirir. Almanya ve Eczacıbaşı seramik
fabrika deneyimlerinin ardından mezun olduğu okulda öğretim elamanı olarak çalışmaya
başlar. Torna çıkışlı serbest şekillendirilmiş formlarında Anadolu Uygarlıkları yorumları
vardır. Galeri Lebriz’de açtığı retrospektif sergi kataloğunda; “Her kültür bir öncekini
araştırır, izler, etkilenir. Ve her kültür, kendine özgü kuralını biçimlendirir sonunda. Bu
Selçuklu’dur, Osmanlı’dır, Hitit’tir, gibi... gelenekten yararlanma her sanat dalı için ne
derece kaynaklık ediyorsa, bilim için de geçerlidir bu. Her belge bir araştırma, yararlanma
yöntemiyle didiklenebilir. İşe aktarmacılık karışmazsa tabii. Biçimlerin birbirleriyle olan
ilgilerini, görünmeyen ama aslında o ürünün yapısını simgeleyeni yakalamak istiyorum
ben. Her kaynak yaşanılan çağın koşulları içinde değerlendirilmezse yararlı kılınamaz.
Nasıl Batı’yı aktaranlar evrensel olamıyorsa, yerel motifleri de hiç endişeden geçirmeden
sunanlar da ulusal değildir. Ve her bir kapının birbirine açıldığı, çılgın çağ, yirminci yüzyılı düşünmek gerek. Kültürü geçmişe bağlamak, benzerini istemek, bir kültür siyasası
değildir” (URL 1).
Diren, Türkiye’de çağdaş modüler seramik pano uygulamalarının ilk örneklerini veren
öncü bir sanatçıdır. Sanatçı, 2012 yılında AKM seramikleri ile ilgili panelist olarak katıldığı panelde modüler uygulamaları hakkında açıklayıcı bilgiler vermiştir.
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Resim 1. Sadi DİREN “Kare rölyef modül” AKM İstanbul (URL 2)
“Alman kültür derneğinde sergi açmıştım. O sergide heykeltıraş Günseli Aru sergi işlerimle çok ilgilendi. Mimar Hayati Tabanlıoglu AKM için birini arıyor bu sergide gördüm
ki o işleri siz yapabilirsiniz dedi. Beni Hayati Tabanlıoğlu ile tanıştırdı. AKM’de istenen
yerlere taslaklar, sır numuneleri hazırladım. Parçaların dökümlerini ve montajı 6 ayda
tamamladım. Parçalar 5x5, 6x6 10x10, boyutlarında kareler, iç bükey ve dış bükey olarak
tasarlandı. Bina içi duvar karolar metalik siyah renkte, AKM girişteki yönlendirici duvar
karoları mat beyaz olarak yapıldı” (URL 3).
İstanbul Atatürk kültür Merkezi için 1977 yılında tasarladığı modül metalik siyah geniş
iç alanın duvarlarını kaplamaktadır. AKM’nin yenilenmesi sürecinde modüler seramik
pano korunamamıştır. Fakat aynı modül mat beyaz rengiyle, 1990’lı yıllarda yeni hizmete
alınan Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminalini duvarlarını da kaplamıştır. (Resim 2).
Bu modüler seramik pano halen uygulandığı yerdedir.
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Resim 2. Sadi DİREN Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali. (Nusret Algan
Fotoğraf Arşivi)
Yine aynı modülün benzer özelliklerini taşıyan örneği İstanbul yeni AKM binası oditoryum küre yüzeylerine uygulanmıştır. Buradaki modüler seramik panolar hakkında Tabanlıoğlu mimarlıktan bir yetkilinin açıklamaları konu ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verilmiştir.
“AKM opera salonunun çeperlerinde uygulanan seramikler Sadi Diren’in tasarımlarından
ilhamla Tabanlıoglu mimarlık tarafından tasarlanmış ve üretilmiş seramiklerdir. Küre yapımında kullanılan, Tabanlıoğlu Mimarlık tarafından üç farklı model olarak tasarlanan,
15.000 adet özel seramik parçasının her biri el emeği ile tek tek üretildi (Resim 3). Yaklaşık 3,5 ay aralıksız süren çalışmalarda sırlama, pişirim, ambalaj ve kalite kontrol işlemleri için 18 kişilik özel bir ekip çalıştı.” (Algan, 2021).
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Resim 3. Tabanlıoğlu Mimarlık “Kare rölyef modül” AKM İstanbul. (URL 5)
Küreye can alıcı rengini İtalyan sanatçı Alexandra Khuen verdi. Belasi Studio’nun kurucusudur. Onun tarafından geliştirilen ve özel reçete ile üretilen sır uygulanarak seramikler
üretildi. Yüzeyleri sırlanan parçalar daha sonra her biri 2 metreküp büyüklüğündeki 4
adet kamara fırına elle yüklendi. Parçalar 24 saati aşan şarj sürelerine sahip olan fırınlarda
1.000 °C üzerindeki sıcaklıkta pişirildi” (Algan, 2021).
Yeni AKM kompleksinin mimarı Murat Tabanlıoğlu yenilenme ile ilgili açıklamasında,
sürecin nasıl işlediğini anlatmıştır. “60’ların mimarisini bugün nasıl ele almalıyız?" sorusuna cevap ararken, çağdaş sanat, mimari ve kentsel anlayışın bir arada ele alındığı, teknik
alt yapısı ve güncel ihtiyaçlara cevap veren mekan yaklaşımıyla yeni İstanbul AKM projesi, öncülü olan projelerden devralmış olduğu estetik, fiziki ve sosyal değerlerini korumaya özen gösterdi” (URL 4) .
MEHMET TÜZÜM KIZILCAN
Mehmet Tüzüm Kızılcan Türkiye’de en fazla artistik seramik pano üreten birkaç seramik
sanatçısından biridir. Seramikle tanışıklığı Füreya Koral’ın seramik sergisine gitmesiyle
başlar ve Füreya’nın atölyesinde çalışır. Sonrasında seramik eğitimini Offenbach
Kunts’da tamamlar. İzmir ’deki atölyesinde 1960’larda başlayan seramik üretimi farklı
dönemlerde çeşitlilik gösterse de 1970 sonrası sanatsal yüzey çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Serbest şekillendirilmiş artistik duvar panolarının yanı sıra modüler seramik
panoları da özgün bir dilin örnekleridir. Geniş bir biçim ve imgelem repertuvarına sahip
olan sanatçının Türkiye’nin birçok ilinde seramik pano uygulamaları bulunmaktadır.
Kızılcan modüler seramik panolarda en çok örnekleri olan sanatçımızdır. Gelenekliden
çağdaşa çok geniş çeşitlilikte modüler panolar üretmiştir. Kendisinin konu ile ilgili yorumunda; “Her mimarinin kendine özgü bir özelliği olduğu, sosyal çevresi, peysajı ile
uyumlu bir yüzey tasarım katkısının hangi ölçüt ve değerler doğrultusunda geliştirilebilirliği büyük önem taşır” (Algan 2021).
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Sanatçının örnek modüler seramik panoları Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın babasının
adına yaptırdığı, Doğramacızade Ali Paşa Cami’nde yer almaktadır. Klasik dönem cami
mimari anlayışının dışında tasarlanmış olan caminin, Türkiye’de eklektik mimarinin (Art
Deco, Modernizm) çizgilerini taşıyan modern cami örneklerindendir. Eklektik çizgiler
taşıyan yapının süsleme programı, malzeme seçimi ve uygulama tekniği bakımından diğer camiler’den ayrılır. Klasik cami süslemelerinde iki boyutlu (sıraltı motif, kalem işi)
bezeme hakimken, burada sülüs yazı ve motifler 3 boyutlu olarak ahşap, mermer ve seramik malzeme üzerine işlenmiştir.
Caminin seramik süslemeleri serbest şekillendirme ve modüler uygulamalardan oluşur.
Cami içi 4 köşe duvarlarında çapı 2 metre olan daire içi sülüs yazılar serbest şekillendirilmiş rölyef uygulamalardır. Panolar mat beyaz olup sülüs yazılarda altın varak görülür.
Kızılcan’ın Ali Paşa Cami’nde ki 2. yüzey seramik uygulaması modülerdir. Konum olarak cami iç giriş kapı duvarı, sağ ve sol yan duvarlarını kaplamaktadır. Modüler panoyu
oluşturan ana birim tasarımı 16. yüzyıl İznik çini tabağı orta göbek bölgesi uygulaması
geometrik geçme motifidir.
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Resim 4-5. 16. yy. İznik Tabak Metropolitan Müzesi, Geçme motifi. (URL 3)
Geometrik düzende geçmelerin kökenlerinin 11. yy. Horasan ve İran mimarisinde olduğu
ve tuğla ile inşa edilen türbelerde kullanıldığı görülmektedir. Büyük Selçukluların İran’da
geliştirdikleri bu tasarım ve sanat geleneği etkilerini Anadolu’da da göstermiştir (Bakırer
1983).
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Resim 6. M.Tüzüm KIZILCAN “İznik Modül” Bilkent Cami Ankara (Nusret Algan
Fotograf Arşivi)
“Bence Bilkent cami modülleri benim seramik dilime en uygun olan işlerden. Gelenekselin güncellenmesi denemelerimdendir. Geçmelerin çok çeşitleri olmasına rağmen, tek
birim olarak alındığım örnek uygulamadır (Kızılcan, 2021).

Resim 7. M.Tüzüm KIZILCAN “İznik Modül” Bilkent Cami Ankara (Nusret Algan
Fotograf Arşivi)
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“Gelenekselde bezeme ve renk öne çıkar. Ben eğer geleneksele gönderme yapacaksam
bunları kullanmalıyım ama bu uygulamada ben seramiği renk olarak algılatmak istemedim. Önceliğim üç boyuttu. O zaman nasıl yeni ve tek yapabilirim. Seramiklerde benim
için önemli olan üç boyuta katmanları taşırsa ve bunları 90 derecelik kenarlara bitirirsem
motifin kıvraklığını ve hareketliliğini yüzeye taşımış olurum. Bu motifi tercih nedenlerimden bir diğeri ise İznik işlerinde gelenekselin en önemli özelliği zanaat ve disiplinlerin
üst seviyede olmasıdır” (Kızılcan, 2021).

Resim 8-9 M. Tüzüm KIZILCAN “İznik Modül” Bilkent Cami Ankara
(Nusret Algan Fotograf Arşivi)
Tüm bu veriler ışığında uygulama aşamasında, bu geleneği seramik malzeme üzerinde
yeniden yorumlamak, bire bir alıntılar dışında izdüşümü yaklaşım ve çağdaş gelenekli
tasarımları uygulamada ortaya koymak, günümüz seramik sanatı için bir katkıdır. Fakat
Kızılcan’nın uygulamada modülün ve düzenlemenin anlam yükünün tamamıyla gelenekli
bir üsluba bağlı kalmadığı, yeniden irdelenip çözümlendiği görülmektedir.
MUSTAFA TUNÇALP
Mustafa Tunçalp ikinci kuşak seramik sanatçılarımız arasında yer alır. Devlet Tatbiki
Güzel Sanatlar Yüksekokulu mezunu olan sanatçı, Çanakkale Seramik fabrikalarında tasarımcı ve sanat danışmanı olarak görev almıştır. Mimari yüzey seramik panoları ile tanınan sanatçılarımızdandır. Sanatçı mimari uygulamalı seramiklerini iki ana grupta toplamaktadır. İlki ağırlıklı olarak çalıştığı serbest şekillendirilmiş yüzey seramikleridir. Çok
çeşitli tematik konular işlese de genellikle serbest uygulamalar Anadolu Uygarlıklarından
izler taşır. Bu uygarlıkların kendisi için bitmez tükenmez esin kaynağı oluşturduğunu belirten sanatçının çalışmalarında gerek yorum gerek stilize çözümlemeler görülür. Çoğu
zaman alıntıladığı kültür mirası örnekleri, bireysel estetik anlayışı içinde çağdaş seramik
sanatı formuyla eritmiştir. “Sanatçı kendi özel eğilimlerine göre, dünyayı görüş ve algılayış biçimine göre daha başka alanlardan da, hatta bize hiç de uygun görünmeyen alanlardan da yararlanabilir” (Timuçin, 2011).
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İkinci olarak modüler seramik yüzey uygulamalarıdır. Serbest uygulamalara oranla daha
büyük boyutlu seramik panolardır. Tunçalp’in, büyük boyutlu modüler seramik panolarının önemli örnekleri arasında Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü binası modüleri ön plana çıkar. Ayrıca projesini Vedat Dalokay’ın yaptığı Pakistan İslamabad Camii
modüler seramik panosu ayrıcalıklı işleri arasında yer alır. Tasarımını grafik sanatçısı
Mengü Ertel’in yaptığı modül, Çanakkale seramik fabrikasında şekillendirme, üretim ve
montajı Mustafa Tunçalp tarafından gerçekleştirilir.
Sanatçının bir diğer önemli modüler seramik panosu İstanbul 4. Levent Kale Seramik
Merkez binası zemin katı kaplamalarıdır. Sanatçının bu yazıda örnek olarak aldığımız
modüler pano dizisi özgün örnekleri arasındadır. Pano tasarımında Selçuklu mimarisi
zengin geometrik süslemelerinden esinlenilmiştir. Özellikle Selçuklu portallerinde çok
farklı formlarda sıklıkla kullanılan eş kenar üçgen, ana birimi oluşturur.
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Resim 10. Mustafa TUNÇALP “Selçuklu Üçgen Modül” DETAY
Üçgenler birbirlerinin katları olarak ölçülendirilmiş, çoğunluğu aynı boyutta yalın, alçak
ve yüksek rölyef katmanları olarak şekillendirilmiştir. Yüksek rölyeflerde iç bükey araştırmalar ışık kırılma yönlerini dış bükey yapılanmanın tersine taşımaktadır. Bu da Farklı
kaynaklardan gelen ışığın yüzeyde farklı görüntü oluşumlarına olanak sağlamaktadır.
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Resim 11-12. Mustafa TUNÇALP “Selçuklu Üçgen Modül” Kale Seramik merkez
binası İstanbul

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

Tunçalp, buradaki modüler seramik panolarında, modül kullanımının bütün inceliklerini
göstermiş, farklı görüntü efektlerini olağanın dışında yerleştirmiştir. Bir birimden çokluğa geçişin yaklaşımlarını anlamsal çözümlemeleri ile göstermiştir. “Bir sanat yapıtının
içeriği, kendi biçiminin anlamıdır. Onu oluşturan gösterge sisteminin anlam yüküdür, yapıtın tüm görüntüsel dokusu içinde barınan ve ondan çıkan manevi bildirimdir” (Kagan,
1993).
Bunun yanında büyüklü küçüklü modül bileşimleri ile sonsuz dizilimli farklı düzenlemelere gidilebilmektedir. Buradaki örnekte olduğu gibi yüzeyde farklı gruplamalar oluşturabilmektedir. Bu yönü ile hareketin yüzeyde dağılmasının beraberinde getirdiği ışık kırılma ve yansımaları izleyicide istemsiz bir uyarıcı etkisi uyandırmaktadır. Bu durum
çoklu birimlerden meydana getirilen modüler panoların önemli özelliklerindendir. Yalın,
net ve rölyefsiz modüller de bu etki olmadığı gibi tekrarın getirdiği bir sıradanlık gözlemlenir.
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Resim 13. Mustafa TUNÇALP “Selçuklu Üçgen Modül” Kale Seramik merkez binası
İstanbul.
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5 SONUÇ
Bu çalışmada isimleri geçen sanatçılarımızın modüler seramik pano uygulamalarında
öncü yaklaşımları, üretkenlikleri ve eserleri, çağdaş seramik sanatımızın seçkin örnekleri
arasında yerini almıştır. Sanatçılarımızın modüler seramik panoları, yüzyıllar öncesine
dayanan birikiminin günümüz mimarisine uyarlanmış çağdaş yorumlarıdır. Türkiye’de
modüler seramiğin mimari uygulamalarda ilk ve en çok örneklerini veren sanatçılarımız,
çağdaş seramik sanatı tarihimiz için yeni araştırmalara zemin oluşturacak kapsamda geniş
görsel kaynaklar sunmuşlardır. Yine bu çalışmaların önemli bir kültür değeri olarak korunması gerektiği, uygulandıkları binanın yenilenmesi sürecinde arkeolojik eser konservasyonu titizliğinde ele alınması, bina ile birlikte yok olmaması gerekliliğidir. Bu değerlendirmelerle birlikte mimari yüzeylerdeki modüler seramik uygulamaların görsel işlevi
sadece ortamı güzelleştirmek, beğeniyi kolaylaştırmak veya yüklendiği anlam ve duyguları beslemek değildir. Yeni buluşlar için başvurulması gereken ve yukarıdakiler gibi ilk
kaynak örnekler olarak yönlendirici olmasıdır.
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FAŞİZM SANATININ TOPLUMLAR ÜZERİNDEKİ AYNILAŞTIRMA ETKİSİ
Nesibe Hilal ÇAMAĞAÇ
Cumhuriyet Üniversitesi

Özet
Faşizm dediğimiz ideoloji tamamıyla kitle psikolojisini ele almaktadır ve kitleleri yönlendirmek adına eylemlerde bulunmaktadır. Faşizmi sanat bağlamında ele aldığımızda
sanat toplum içindir mantığıyla hareket edildiğini görmekteyizdir. Sanat var olan ideolojinin toplum tarafından kabul görmesi için kusursuz şekilde tasarlanmıştır. Sinemada gösterilen filmlerden, yapılan müziklerin tonlamalarından, insanı eyleme geçirme hareketi
sağlamasına kadar tamamen bir propaganda örneği teşkil etmektedir. Faşizmin öncülerinden olan A. Hitler, Mussolini gibi liderler bu propaganda sanatını kendi toplumları
üzerinde çok güzel şekilde uygulamayı başarmışlardır. Söylenilen marşlardan, sloganlara
kadar, izletilen sinema filmleri, tiyatro gösterileri ve daha birçok sanatsal alanda kendilerini sanata yön verme daha doğrusu kendileri ne düşünüyorlarsa toplumu da o alanda
yönlendirme faaliyeti olarak düşünmüşlerdir. Sanat faşizmde tamamen bireysellikten
uzak herkesin aynı şeyleri düşündüğü, herkesin aynı şeyleri anladığı ve algıladığı devletin
her şeyin üzerinde tutulduğu bir eylem haline bilinçli şekilde dönüştürülmüştür. Toplum
izlediği filmlerden de dinlediği müzikten de liderlerinin en yüce kişi olduğuna ve lider ne
düşünürse doğrunun o olduğu şeklinde bir propaganda sanatı ile karşı karşıyadır. Yani
sanat yoluyla bir toplumun fikir, algı ve anlam dünyası nasıl değiştirilir, masıl etkilenir
faşizm ideolojisindeki sanat bunun en büyük örneğini teşkil etmektedir. Sanat araç haline
getirilerek insanlar üzerindeki etkisi artırılmaya çalışılmıştır. Sanatın insanları etkileme
misyonu siyaset bilimi ile birleşerek tamamen stratejik bir hal almıştır.
Anahtar Kelimeler: Siyaset Bilimi, Psikoloji, Faşizm, Propaganda, Sanat, Toplum, Yönetmek.

THE HOMOGENIZING EFFECT OF FASCIST ART ON SOCIETIES
Abstract
The ideology we call fascism completely deals with mass psychology and takes actions
in order to direct the masses. When we consider fascism in the context of art, we see that
art is for society. Art is perfectly designed for the existing ideology to be accepted by the
society. It constitutes an example of propaganda, from the films shown in the cinema, the
toning of the music made to the act of mobilizing people. Leaders such as A. Hitler and
Mussolini, who are among the pioneers of fascism, have succeeded in applying this art of
propaganda on their own society very well. From the marches sung to the slogans, the
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movies, theatrical performances, and many other artistic fields, they thought of directing
themselves in art, or rather, directing the society in that field, whatever they think. In
fascism, art has been consciously transformed into an action that is far from individuality,
where everyone thinks the same, everyone understands and perceives the same things,
and the state is held above everything else. The society is faced with the art of propaganda
that their leader is the supreme person, from the movies they watch and the music they
listen to, and whatever the leader thinks is the truth. In other words, how a society's world
of ideas, perception and meaning is changed through art is affected. Art in the ideology
of fascism is the biggest example of this. It has been tried to increase the effect on people
by making art a tool. The mission of art to influence people has become completely strategic by combining with political science.
Keywords: Political Science, Psychology, Fascism, Propaganda, Art, Society, To Manage.

GİRİŞ
Siyaset dediğimiz kavram birçok alanla etkileşim halinde olan ve birçok alanı da etkileyen, yakından ilgilendiren bir kavramdır. Sanat bu alanların en başında gelmektedir. İnsanlar her zaman ideolojik bir arayış içerisinde olmuşlardır bundan dolayı da kendilerine
sunulan ideolojik aygıtlarla hareket etme arzusu içinde bulunmuşlardır. Sanat ise insanlara bu ideolojileri benimsetebilmek için tam bir biçilmiş kaftandır. Hayatımızın her alanında sanata dair izler görmemiz ve bunu toplumlara sanat aracılığıyla iletmemiz, aktarabilmemiz en etkili ve kolay yoldur. İdeoloji olarak faşizm, sanatı kendi kitlelerini
etkiyebilmek adına kullanan en önemli ideolojidir. Faşizm, sanatı tamamen bir propaganda üzerine oluşturmuştur ve yaptığı propagandalar ile insanlar üzerinde aynı etkileri
bırakabilmeyi, aynı şeyleri düşündürüp hissettirmeyi ve böylece bireysel düşünme yetisi
denen kavramı ortadan kaldırarak ‘tek tipli’ bir toplum meydana getirmek amacındadır.
Meydana getirdiği propaganda sanatıyla ise önemli kitlelere ulaşabilmiştir. Özellikle
2.Dünya Savaşı sürecine girildiği dönemde sanatın en güçlü propaganda araçlarından biri
olarak kullanıldığı görülmektedir. Birinci ve ikinci Dünya Savaşı ve süresince yapılan
propagandalar ise, halkın olağandışı durumları normal gibi kanıksaması, savaş koşullarına uyum sağlaması ve önceliklerini savaşın gerekliliklerine göre değiştirmesi gerektiği
mesajlarını iletmektedir. Propagandacılar bu amaca ulaşmak için savaşı hali hazırdaki
popüler kültürün içerisine yerleştirip geleneksel görsel şifreleri kullanarak tasvir etmişlerdir. Bu yüzden asker toplama afişleri sıklıkla reklâmlara veya film afişlerine benzer
biçimde tasarlanmış ve propaganda filmlerinde sinema oyuncuları, şarkıcılar, sporcu kişilikler kullanılarak savaş girişiminin resmi mesajlarının yayılmasını sağlamaya çalışmışlardır. (Korkmaz,2018). Bunun sonucunda sanatçılar sokakta sanatı ve siyaseti sanat üzerinden okumaya başlamışlar ve sanatın bizzat siyasetin kendisi olduğunu öne sürmüşlerdir. (Bozdağ, 2015: 95-127).
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Faşizm propagandalarında akılcı yaklaşımdan çok bireylerin inanç ve duyguları üzerinden hareket edilmiştir. Kullanılan propagandalarda devlet yapısı yüceltilmektedir. Devleti savunan, devletin yanında olan bir toplum yapısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Faşizm
önderin duygu ve düşünceleri etrafında şekillenen bir ideolojidir. Faşizmde liderin söylediği her şey toplum tarafından emir ve itaat olarak algılanır ve mutlaka yerine getirilmeye
çalışılır. Lider herkesin aynı şeyi düşünmesini, algılamasını ve eyleme geçirmesini istemektedir zaten propagandaların da en nihai amacı budur. Sanatı amaç olmaktan çıkararak
araç haline getirmek ve sanat aracılığıyla insanlar üzerinde kalıcı ve aynı etkiler yaratabilmek. Bu kalıcı etkileri ise bireysellikten tamamen uzak ‘aynılaştırılmış’ bir toplum yapısı oluşturabilmek adına yine kendi çıkarları doğrultusunda yön vermek önceldir. Faşizm
sanatın her alanında etkin kullanım göstermiştir. Müzikte bunların en başında gelmektedir. Kullanılan müziklerde tonlama, ritim, ezgi gibi pek çok unsur göz önünde bulundurularak insan duygularını harekete geçirecek şekilde tasarlanmıştır. Domenach yapmış
olduğu çalışmasında marşların, bireylerin kitle içerisinde erimesine, ortak bir bilinç yaratılmasına geniş ölçüde yardımcı olduğuna, ayrıca marşların grup olarak söylenmesi ile
birliktelik duygusunun pekiştirilmesinin sağlandığına dikkat çekmiştir. (Domenach,1995:
74). Kitleleri etkilemek o kadar önemli hale gelmiştir ki Almanya da o dönem kurulan
ve başında Dr. Joseph Goebbels’in bulunduğu Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı, İtalya’ da ise Faşist Müzisyenler Sendikası kurulmuştur. Müziğin insanların üzerindeki etkileyici gücü propaganda faaliyetlerinde kullanılmasının en önemli nedenlerindendir. İtalyan Faşizm anlayışında müzikle yapılan propagandalar da bireylerin düşüncelerini
kontrol altında tutmak, devlete itaat eden çoğunluklar yaratmak hedeflenmiştir. İtalyan
Faşizm politikalarında müziksel propagandalarda kültür birliğine dil ve tarih birliğine dayalı bir milliyetçilik söz konusudur. (Karaburun Doğan,2019:230-235).
Nazi Almayasında ise Hitler önderliğinde sanata farklı bir bakış açısı sergilenmiştir, insanlığın kültürel mirası olan sanata karşı yıkıcı olunmuştur. Nazilerin kendi amaçları için,
işgal ettikleri yerlerde öncelikle müzeleri ve sanat galerilerini yağmaladıkları ve birçok
sanat eserini, özellikle modern sanat eserlerini yakıp yok ettikleri ya da bu eserleri ortadan
kaldırmak için onları kendi değerlerinden çok daha düşük değerlere sattıkları bilinmektedir. Hitler, özellikle Picasso, Van Gogh, Gustav Klimt gibi birçok ressamın tablolarını ve
önemli birçok başka sanat eserini yozlaşmış olarak görür ve onların böyle olduklarını
göstermeye çalışır. Bu eserlerin bir kısmını ortadan kaldırır, bir kısmının ise 1937 yılında
Münih’te bir sergide sergilenmesini sağlar. Tabii onların burada sergilenmesinin temelinde iyi niyet aramak boşunadır. Amaç; onları kötülemek, onlarla alay etmektir. Söz gelimi, burada sergilenen resimlerin altlarına Hitler küçümseyici yazılar yazmış ve resimler
bu yazılarla sergilenmiştir. Bunun yanı sıra Naziler, sanatın özerkliğine karşı çıkmışlardır
ve kimi sanatçılar mevcut ahlak görüşüne uymayan sanat eserleri ortaya koydukları için
suçlanmış ve yargılanmıştır. (Erkek,2019:102). “Yozlaşmış Sanat” (Entartete Kunst)
sergisinde 700’den fazla modern sanat eseri sadece alay etmek ve kötülemek amacıyla
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sergilenmiştir. Modern çalışmalar yapmış yaklaşık yüz sanatçının çoğu özel koleksiyonlardan el konulmuş eseri, düzensiz ve genellikle çerçevelenmeden asılmış, resimlerin kenarlarına devlet müzelerinin resimleri almak için ödediği fiyat etiketleri yapıştırılmış, duvarlara modern eleştirmen ve sanatçıların resimler hakkındaki demeçleri yazılmıştır. Tüm
bunlara Hitler’in resimler için yazdığı küçümseyici altyazılarla, dışavurumcu sanatın
müstehcen, saçma, kutsal olgulara saygısız ve Afrika sanatına dayanan zencileştirici kökenleri olduğunu belirten sloganlar eşlik etmiştir. (Uçkaç,Altun,2010:35).

Görsel 1: Dejenere Sanat Sergisi 16
342

Görsel 2: Dejenere Sanat Sergisi-217

URL 1: “Dejenere Sanat Sergisi”. https://oldmag.net/wp-content/uploads/2016/03/Entartete-Kunst.jpg. (Erişim Tarihi 22.03.2016).
17
“Dejenere Sanat Sergisi-2”. https://manifold.press/images/content/manifold-ea-08-entartete-kunst.jpg. (
Erişim Tarihi 28.04.2017)
16
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Görsel 3: Dejenere Sanat Sergisi-318
Ancak onlar bütünüyle sanata karşı olmamışlardır ve bazı sanat eserlerini yüceltmişlerdir.
Mesela, Hitler, Linz’de bir müze kurmuştur ve faşizmi yüceltecek sanat eserlerini buraya
toplayarak kitlelere sunmuştur.
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Görsel 4: Führer Müseum19

“ Dejenere Sanat Sergisi-3” . https://www.themagger.com/wp-content/webpcpassthru.php?src=https://images.themagger.net/wp-content/uploads/2021/02/postkarte-heinrich-hoffmann-ausstellung-%E2%80%9Eentartete-kunst-mit-max-beckmanns-der-strand-archiv-haus-der-kunstmunchen.-633x435.jpg&nocache=1. (Erişim Tarihi 26.02.2021).
19
“Führer Müseum”. https://voxeurop.eu/wp-content/uploads/2020/04/hitler-exhibition.jpg. (Erişim Tarihi 15.10.2010).
18
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Görsel 5: Führer Müseum-220
Hitler’in bu dönemde kendi iktidarını sağlamlaştırmak ve devamını sağlamak için, kitleleri etkilemek ve onlara yön verebilmek için başta radyo olmak üzere medyayı ve sanatı
kullandığı bilinmektedir. Sovyetlerde 1920’lerin başlarından itibaren gelişmeye başlayan
devrim sinemasının hem de Charlie Chaplin’in yaptığı filmlerin kitleler üzerindeki büyük
etkisinin farkındadır. Bu nedenle hem kendi iktidarını hem de faşizmi yüceltmek için kurduğu Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanlığı bünyesinde sanata da el atar. Hitler,
oyunculuğundan etkilendiği bir kadın yönetmene, Leni Riefenstahl’a üç belgesel siparişi
verir. Bu filmler sırasıyla; İnancın Zaferi, İradenin Zaferi, Özgürlük Günü: Ordumuz adlı
filmlerdir. (Erkek,2019:103). Özellikle İradenin Zaferi filmi propaganda sanatını tam anlamıyla yansıtan bir film olmuştur. İradenin Zaferi filmin açılış sahnesinde Hitler Nürnberg’e ve oradan dünyaya “vahiy” getiren, bulutların içinden geçerek cennetten inen bir
elçi olarak sunulur. Film Hitler’in Tanrının Nazi Partisinin doğuşuna ve zaferine önceden
karar verdiğini ilan etmesiyle ve ‘Hitler Almanya’dır ve Almanya Hitler’dir’ ifadesiyle
zirvesine çıkar. Wagner ve milliyetçi şarkılar filmdeki duygusal etkiyi arttırır. Kamera
Hitler’i yüceltmek için alt açıdan, Nazi ordusunun görkemini yansıtmak için üst açıdan
çekim yapar. Kurgu özenli ve ritmiktir. İradenin Zaferi filmi ise, Propaganda Bakanı
Goebbels’in “uygar siyasi propagandanın “yaratıcı bir sanat” olduğu düşüncesini haklı
çıkarırcasına, tamamıyla propaganda sanatının inceliklerini ortaya sermekte ve “Bütün
Zamanların En İyi Propaganda Filmi” unvanını hak etmektedir. (Uçkaç Altun,2010:3031). Filmde verilmek istenen mesaja baktığımızda Alman devleti yüceltilmiştir ve Hitlerin Almanya için önemine vurgu yapılmıştır. Hitler o kadar kutsaldır ki filmde vahiy getiren bir peygamber figürü olarak yansıtılmıştır. Film en sonunda ‘Hitler Almanya’dır’
sözü ile zirveye çıkarılmıştır ve halkı için lidere yüklenen misyon açıktır. Lideri ne derse
20

“Führer Müseum-2”. https://i2.wp.com/arsizsanat.com/wp-content/uploads/2018/02/aaa_howethom_44930.jpg?resize=810%2C529. (Erişim Tarihi 06.02.2018).
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inanacak, itaat edecek söylediği her şeyi sorgulamadan yerine getirecek aynılaştırılmış
bir toplum yapısı meydana getirilmek istenmektedir. Sinema aracılığıyla da bu insanlara
başarılı bir şekilde yansıtılmıştır.
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Görsel 6: İradenin Zaferi Film Afişi21

21

“İradenin Zaferi Film Afiş”i https://upload.wikimedia.org/wikipedia/tr/9/96/Triumph_des_Willens_EN_afi%C5%9F.jpg. (Erişim Tarihi 26.04.2016)
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Görsel 7: İradenin Zaferi Filminden Bir Sahne22
Kitleler üzerinde o dönem itibariyle kullanılan en önemli propaganda araçlarından birisi
de afişlerdir. Propaganda afişleri özellikle kitlelerin dikkatini çekmek ve onlara kısa süre
içerisinde verilmek istenen ana mesajı nakletmek için kullanılmaktaydı. Bunun yanında
propaganda posterleri kitlelere yeni gelişen olayları anlatmak ve hatta kitleleri belli bir
konuda eğitmek ve bilinçlendirmek amacıyla da kullanılmaktaydı. Savaşlarda propaganda afişlerinin kullanıldığı ülkeler kendi toplumunu yüceltirken, düşmanlarını ise korkunç veya tam tersi gülünç bir şekilde topluma yansıtmaktadır. Propaganda afişleri ekseriyetle kitlelerin en sık bulunduğu sokaklardaki, binalardaki ve halka açık yerlerdeki duvarlara yapıştırılmakta ve periyodik aralıklarla yeni afişler ile değiştirilmekteydi. Yoldan
geçen kişiler, birkaç saniyelik zaman ayırarak baktıkları propaganda afişlerindeki bir resim, bir kelime veya bir sözden verilmek istenen ana mesajı algılayabilmekteydi. Özellikle savaş dönemde yapılan propaganda afişlerinde kullanılan resimler profesyonel ressamlara yaptırılmaktaydı. Nitekim, afişlerde kullanılan resimlerin profesyonelliği, afişin
değerini dolaylı olarak da kitleler üzerindeki ikna gücünü etkileyebilmekteydi.
(Çakı,2018:256-257). Gördüğümüz üzere kullanılan propaganda afişleri ile sanat sokağın
her köşesinde halkla iç içe, halkın istediği an bilgi sahibi olacağı şekilde konumlandırıl-

22

“İradenin Zaferi Filminden Bir Sahne”. https://ozlemkaraca.files.wordpress.com/2019/01/jjne1546780952893.jpg?w=720. (Erişim Tarihi 06.01.2019).
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mıştır. Sanat insanlara baktıkları zaman bireysel hazlar, farklı düşünceler yaratan, hissettiren bir bağlam olmaktan çıkmış herkesin baktığı zaman bilgi aldığı ve ‘aynı şeyleri’
algıladığı toplumsal bir araç haline getirilmiştir.
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Görsel 8: "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği" Konulu Propaganda Posteri23

23

“Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Konulu Poster”. https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQGjbT7IwKxfuK4qLYo4ZAYAJSDlCWGFzv-A&usqp=CAU. (Erişim Tarihi:
23.01.2018).
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Görsel 9: Asker Toplama Afişi 24
Gördüğümüz üzere faşizm ideolojisi kendi fikir ve algı dünyasını yaratabilmek adına sanatın pek çok alanında faaliyetlerde bulunmuştur. Kendi fikirlerine uymayan sanat eserlerini yok etmek, yağmalamak, küçük düşürücü şekilde seyirce ile buluşturmak bu yolda
ilk basamak olmuştur. Sonrasında sanat propaganda haline getirilerek bireysellikten tamamen uzaklaştırma yoluna gidilmiştir, faşizmin temelini oluşturan lider ve devlet üstünlüğü ele alınarak toplumda sanat aracılığı ile toplumsallık, toplumsal birlik kavramı yaratılmaya çalışılmıştır. İçeresinde bulunulan savaş döneminde tek çıkış yolunun faşizm
olduğu ve liderleri ne derse doğru olan ve yapılması gereken şeyin lideri takip etmek
olgusu olduğu kitlelere sanat yoluyla aşılanmaya çalışılmıştır ve başarılı sonuçlarda elde
edilmiştir, böylece kitleler üzerine ‘aynılaştırma’ misyonu yüklenmiştir. Toplum bireysellikten tamamen uzaklaştırılmış ve sanat aracılığı ile insanlar üzerinde aynı algıların,
aynı düşüncelerin, aynı eylemlerin yapıldığı bir duruma dönüşmüştür. Sanatın, sanat misyonu tamamen göz ardı edilerek toplumlar için bir araç haline dönüştürülmüştür. Bu açıdan ele aldığımız ‘sanat, sanat içindir’ anlayışının yanı sıra ‘sanat, toplum içindir’ algısı
ile hareket edilmiştir ve sanat topluma istenilen şeyleri dayatmak adına araç haline geti-

24

“Asker Toplama Afişi”. https://cdn.karar.com/gallery/2015/07/1501004/jointhearmy.jpg. (Erişim Tarihi
02.07.2015).

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

348

rilmiştir. Sonuç olarak faşizm ideolojisi sanatı, kitleleri etkilemek adına etkili bir propagandanda aracı haline getirmiştir. Sanat, siyaset bağlamında etkili şekilde kullanılmıştır.
Kitleler üzerinde de başarılı sonuçlar elde edilmiştir.
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URL-8: Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Konulu Poster”. https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQGjbT7IwKxfuK4qLYo4ZAYAJSDlCWGFzv-A&usqp=CAU. (Erişim Tarihi: 23.01.2018).
URL-9: “Asker Toplama Afişi”. https://cdn.karar.com/gallery/2015/07/1501004/jointhearmy.jpg. (Erişim Tarihi 02.07.2015).

350

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

BİREYSEL VE TOPLUMSAL YAŞANMIŞLIKLARIN SANAT PRATİKLERİNDE YER EDİNMESİ
Arş Gör. Dr. Ayşe KARABEY TEKİN
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Grafik Sanatlar Bölümü

Özet
Sanat, geçmişten bugüne çok sayıda farklı rol ve işlevi üstlenerek yaşam içinde deneyimlenen bir alan olarak kendini göstermektedir. Bu alanlar içinde yaşanmışlıkların bellekte
nasıl yer edindiğine dair kavramsal anlam sanat pratiklerinde geniş bir biçimde kendisine
yer edinir. Sanatçılar belleğin yapısını oluşturan sınırsız sayıda bireysel ve toplumsal anlatıların pratikler aracılığı ile temsili varlığını göstermek için en çekici biçimleri bulur.
Bu bağlamda farklı üretim alanlarında kişisel ve toplumsal yaşanmışlıkların bellekte bıraktığı imgeleri, geçmişin ve şimdinin dünyası hakkında sahip olduğu fikirler açısından
okumaya olanak sağlar. Ulusal ve uluslararası literatür taraması yapılarak oluşturulan çalışmada geçmiş yaşanmışlıkların farklı sanat üretim pratikleri üzerinden nasıl yorumlandığı ve bireysel olan yaşanmışlığın toplumsal olan ile toplumsal yaşanmışlığın bireysel
olan ile ilişkisinin birbirinden ayrılmadığını göstermeyi hedeflemiştir. Bu çalışma anımsama üzerinden sanat pratikleri gerçekleştiren Doris Salcedo, Refik Anadol, Chiharu
Shiota , Sarkis, Simon Norfolk, Nikhil Chopra gibi sanatçıların pratikleri üzerinden
anımsama eyleminin nasıl gerçekleştiği anlatılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bireysel Anlatı, Toplumsal Anlatı, Sanat Pratikleri, Anımsama

INCORPORATION OF INDIVIDUAL AND SOCIAL EXPERIENCES IN ART
PRACTICES
Abstract
Art manifests itself as an area experienced in life by taking on many different roles and
functions from the past to the present. The conceptual meaning of how experiences in
these areas take place in memory is widely included in art practices. Artists find the most
attractive forms to show the representative existence of an unlimited number of individual
and social narratives that form the structure of memory through practices. In this context,
it allows to read the images left in memory by personal and social experiences in different
production areas in terms of the ideas it has about the world of the past and the present.
In the study, which was created by conducting national and international literature reviews, it aimed to show how past experiences are interpreted through different art production practices and to show that the relationship of individual life with the individual
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is not separated from the social and the social life. This work explains how the act of
remembrance took place through the practices of artists such as Doris Salcedo, Rafik
Anadol, Chiharu Shiota, Sarkis, Simon Norfolk, Nikhil Chopra, who performed art practices through remembrance.
Keywords: Individual narrative, social narrative, art practices, recollection

GİRİŞ
Bireysel ve toplumsal yaşanmışlıkları inceleyen sosyal, kültürel ve beşeri bilimler alanlarında farklı disiplinlerin ilgi duydukları disiplinlerarası alanı oluşturan bir konu olarak
geçmiş yaşanmışlıklar şimdide yoğun bir biçimde dikkat çekmemektedir. Bu bağlamda
sanat yaşamın temsil edilme biçimleri ile ilişkilendirilirken bireysel ve toplumsal yaşanmışlıkların korunup zihinlerde canlı tutulmasında aracı bir role sahiptir. Sanattaki tüm
anlatım biçimleri bireysel ve toplumsal yaşanmışlıkları güncel teknolojinin gelişim ve
değişimleri çerçevesinde ele alarak izleyiciye okuma fırsatı sunar.
“Hiç kimse doğrudan şimdiki zamanın içinde yaşamaz: Hepimiz bireysel ve kolektif şeyleri ve olayları, belleğin birleştirici işlevi aracılığıyla derliyoruz (ister mitoslar söz konusu
olsun ister tarih). “Ben” dediğimizde, belli bir yerde belli bir yılın belli bir gününde belli
bir saatte doğan kişinin (anne babamıza ya da nüfus kütüğüne göre) doğal uzantısı olduğumuzu sorgulamaya açmadığımızda, tarihsel bir anlatıyı yaşamaktayız. İki belleğe dayanarak yaşadığımız için de (dün ne yaptığımızı anlattığımız bireysel bellek ile annemizin
ne zaman ve nerede doğduğunu bize anlattıkları kolektif bellek), sık sık bu ikisini birbiriyle karıştırma eğilimi gösteriyoruz, sanki annemizin doğumu hakkında (ve sonuçta Julius Caesar’ın doğumu hakkında da) çıktığımız son seyahat kadar “birinci elden” deneyimimiz varmışcasına (Eco, 2013,s. 168).
Hatırlanan veya hatırlanması istenen her yaşanmışlığın sanatsal alanda görünür hale gelip
alana özgü ifade biçimine bürünmesi sanatçı için geçmişle kurulan ilişkilerin temsilini
ifade eder. Bu çalışma da yaşanmışlıkların sanatçıların deneyimlerinin güncele dair anlatı
süreci ve somut olarak görünür kılınması eşliğinde bireysel ve toplumsal yaşanmışlıkların
imgesi olarak okunabilir.
Bu bağlamda acı ve travma odaklı işlere imza atan Kolombiyalı Heykeltıraş Doris Salcedo eserlerini şu sözleri ile anlatmaktadır. “Şiddet dolu bir ülkede yaşarken sanki şiddet
gerçekleşmiyor gibi davranamazsınız. İşte bu yüzden sanatın bir çeşit denge yaratması
gerektiğini düşünüyorum. Ticari olmayan bir yaklaşımla, tüm bu acımasız kayıpların dışındaki bir mekânda, anlam yaratabilecek bir sanat ortaya koyabilmek mümkün olabilir”
(http://www.sanatblog.com/doris-salcedo-hafiza-duraklari/).
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Resim1: Untitled (İsimsiz), Salcedo (http://www.sanatblog.com/doris-salcedo-hafiza-duraklari/)
Başka bir ülkede meydana gelen felaketlerin seyircisi olmak, gazeteciler diye bilinen profesyonel, uzman turistlerin bir buçuk asrı aşkın sürelik maceralarında gittikçe katlanan
birikimleriyle doğrudan ilintili olan, esaslı bir modern deneyimdir. Öyle ki, artık savaşlar
hepimizin oturma odalarında sükûnet içinde seyredilip dinlenen görüntü ve seslere dönüşmüş durumdadır. Bunun beraberinde getirdiği olgulardan biri, başka bir yerde gelişen
olaylar hakkındaki enformasyonun (ki bu enformasyonun adına haberler denmektedir)
aslan payının her zaman çatışma ve şiddet görüntülerine ait olduğudur ” (Sontag, 2004,
s. 17).
Salcedo’nun (Resim 1) Untitled ( İsimsiz) başlıklı çalışması, 13 Ağustos 1999’da barış
aktivisti, gazeteci ve satirist Jaime Garzón’un öldürülmesinden sonra gerçekleştirdiği kamusal bir müdahaleyi imliyor. Sanatçı bir grup sanatçı ve Garzón’un kardeşleriyle bir
araya gelerek gazetecinin evinden öldürüldüğü yere kadar ters çevrilmiş ve duvara çivilenmiş güllerden bir hat oluşturmuştur. Sanatçının çalışmalarında birçok unsur bir arada
bulunmaktadır. Yalnızca kendisinin algıladığı bir yaşanmışlıktan bahsetmeyip şehirde yaşanıyor ve yaşanmış olanların her izleyene ve orada bulunanlara dair bireysel ve toplumsal anısına ilişkin ilişkiyi zenginleştirmektedir.
Sanatçı Refik Anadol “Hatıralarımızı görüp onlara dokunabilir miyiz? Bize özel, başkasına aktarmamızın çoğu zaman tam anlamıyla mümkün olmadığı anılarımızı nasıl görünür kılabiliriz? Bizi biz yapan anılarımız olmadan ne yaparız?” (https://www.artfulliving.com.tr/sanat/baskalarinin-anilarina-dokunabilir-misin-i-14860) Tüm bu sorular eşliğinde 7 Şubat - 17 Mart 2018 tarihleri arasında Pilevneli Galeri, hatırlamanın maddiliği
konusundaki projesini “Melting Memories” “Eriyen Hatıralar” ileri teknoloji ve çağdaş
sanatın kesişiminden ortaya çıkan temsili olanaklara yeni bakış açıları sundu. Sergi (Resim 2) hafızanın ele geçirilmesinin zor sürecini veri koleksiyonlarına dönüştüren birçok
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disiplinlerarası projeyi sergileyerek, ziyaretçileri Sanatçının yaratıcı “hatırlama” vizyonuna yöneltti (https://refikanadol.com/works/melting-memories/?i=m).

354
Resim 2: Eriyen Hatıralar : Veri Tabloları / Melting Memories : Data Paintings, 2018
Özel yazılım, veri, 3840x2160, 4K, 2 kanallı ses sistemi, 9 dakika, döngü / Custom
software, data, 3840x2160, 4K, 2channel sound, 9 minutes, loop 517.50h x 632.50w
cm P.RA_014(https://refikanadol.com/works/melting-memories/?i=m)
Simon Norfolk’un Khronotopia: Afganistan isimli çalışması, modern Afgan manzarasının arkeolojisine ve sonrasının çarpıcı bir keşfi olarak Liverpool'daki Open Eye Gallery'deki fotoğraf sergisinde yirmi yıldan fazla süren çatışmanın etkilerini izleyicilere
sunmuştur. Sanatçı çalışmalarını (Resim 3) “Bu manzaralar benim çocuksu hayal gücümün Kıyameti veya Armageddon'u nasıl resmettiği; bir çöl gündoğumunum kristal ışığında yıkanmış devasa, Babil ölçeğinde mutlak bir yıkım” olarak açıklar( http://easternartreport.net/afghanistan-chronotopia-by-simon-norfolk/).
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Resim 3: Afganistan: Khronotopia (7 Eylül-19 Ekim 2002) Simon Norfolk(http://easternartreport.net/afghanistan-chronotopia-by-simon-norfolk/)
Bellek, mekân ve zaman üzerine çalışan başka bir sanatçı olan Sarkis, bu olgular ve aralarındaki ilişkiler üzerine yüksek derecede özgün metaforlar üreterek onları kişiselleştiriyor ve izleyiciyi açık ve çok yönlü bir okumaya davet ediyor.
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Resim 4: Sarkis, (https://www.artfulliving.com.tr/sanat/sarkis-yerlestirme-sanatininikonu-i-11078)
Sergilerini kurarken (Resim 4) hem kendi belleğini destekleyen hem de alışılmışın dışında kendi belleği olan objeleri bir araya getirerek majör cümleler kuran sanatçı zamana
ve onun içinde dönüşerek var olmaya karşı yüksek bir hassasiyet besler. Tıpkı arkeolojik
bir kazı yapar gibi tüm belleğini ve yerleştirmelerinin ruhunu bir araya getirerek her defasında izleyici üzerinde doyurucu bir etki bırakıp kendi çok özel anılarıyla bağlantılı olan
belleğini imgeleştirmektedir. Sonuç olarak Sarkis üretimini gerçekleştirdiği eserleri ile
izleyicilerin bireysel ve toplumsal belleğin süzgeciyle okumasını yapıyor
(https://www.artfulliving.com.tr/sanat/sarkis-yerlestirme-sanatinin-ikonu-i-11078).
Sarkis’in yapıtının kavramsal çerçevesi alman sanat ve kültür tarihçisi Aby Warburg’un
Leidschatz (ızdırap hazinesi) fikrinden etkilenmesi ile genişledi. Warburg bu kavramı
1928’de sanat yapıtı anlayışını toplumsal bellekteki korkunun üstesinden gelmenin ürünü
ve taşıyıcısı olarak tek bir formülde bir araya getirmek amacıyla geliştirmişti: “İnsanlığın
ıstırap hazinesi insanın serveti haline dönüşüyor.” Böylece sanat yapıtının kendisi de öncelikle insanın acı çekme deneyiminin arşivindeki bir belge olarak görülür. Warburg’a
göre tarihçinin rolü – buna sanatçının rolünü de dâhil etmeliyiz-, tutku ve duyguyla yüklü
geçmişin bellek dalgalarını algılamakla görevli bir sismograf gibi çalışmaktır (Fleckner,
2016, s.10).
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Resim 5: “Accumulation Searching For The Destination 2020” Chiharu Shiota
( Akdağlı,2021: 1103)
Kişisel duygu ve deneyimlerinden ilham alan Chiharu Shiota bireysel ilişkileri evrensel
olanlara kadar genişleterek mevcudiyete dair sorgulamaları beraberinde getirmektedir.
Japon kültüründe kırmızı iplik yaşamı ve insan ilişkilerini temsil eder. (Resim 5) Enstalasyondaki kırmızı iplerin valizlere bağlanması bir zamanlar bu valizlerin sahipleriyle
olan bağlantılarını temsil etmektedir. Enstalasyondaki valizleri kullanan sanatçı kullanılmış nesnelerin sahiplerinin biriktirdiği izleri hissetmesi ve geride kalan şeyleri düşündürmesi sebebi ile geçmişteki yaşanmışlığı ve şimdiye işaret eden nesneleri sanat aracılığıyla
onların kullanılmışlığı ve o varlık izleri içinde biriktirip bireysel yaşanmışlıkları muhafaza etmeyi düşündürür (Akdağlı,2021:1103 ).
Nikhil Chopra’da bireysel ve toplumsal yaşanmışlıklardan esinlenerek, performansı hem
kurgusal karakterler hem de kişiliğinin uzantıları olan kişileri benimseyerek tarihi, kimliği ve otoportreyi sorgulamak için bir yöntem olarak kullanıyor. Performansları, aile tarihlerini, kişisel anlatıları ve günlük yaşamı birbirine karıştıran bir hikaye anlatımı biçimini ortaya koymaktadır.
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Resim 6: Nikhil Chopra “Inventing a Future” in 2013, (“La Perle Noire”
https://www.galleriesnow.net/shows/nikhil-chopra-the-black-pearl/)
Sanatçı’nın (Resim 6) “La Perle Noire” isimli çalışmasının birkaç referansı vardır: "Siyah
İnci" takma adıyla 1920'lerde Paris'i fırtına gibi alan Josephine Baker'a bir saygı duruşudur. Chopra, 2011 yılında Pompidou Center sergisi 'Paris-Delhi-Bombay'daki performansında Baker olarak yer aldı. Bununla birlikte, pop kültürü, Jack Sparrow'un "Karayip Korsanları"ndaki gemisinin adına atıfta bulunması göz ardı edilmiyor. Her fırsatta kendi kişisel mitolojisinden veya kolektif tarihlerden türetilen özgün bir karaktere hayat veren
sanatçı, performanslarının, aile geçmişlerini, kişisel anlatıları ve günlük yaşamı birbirine
karıştıran bir hikâye anlatımı biçimi olarak görülebileceğine vurgu yapmaktadır. Gerçekleştirme süreci, onlara erişme, kazma, çıkarma ve sunma aracıdır (https://www.galleriesnow.net/shows/nikhil-chopra-the-black-pearl/).
SONUÇ
Bireysel ve toplumsal yaşanmışlıkların bellekle ilişkili olarak sanat pratiklerinde nasıl
yansıdığı ve sanat içinde nasıl aktarıldığı değerlendirme imkânı bularak sürekli biçimde
canlı tutulması sağlanabilir. Bu bağlamda yaşanmışlıkların anlatısında geçmişle ilişkili
olarak otobiyografik hikâyeler, tarihi olaylar, sosyolojik konular, birbiri içinde birbirini
destekler yönde öne çıkmıştır. Sanatçıların kullanmış olduğu dil ile bireysel ve toplumsal
yaşanmışlıkların sınırlamaları olmadan birbiri içinde çok katmanlı bir yapı içerisinde var
olarak çok sayıda yaşantının ortağı olan sanat pratikleri anlatım fırsatı bulmuştur. Sanatçıların deneyimleri ile birlikte bireysel ve toplumsal varoluş süreçlere ilişkin olgulara ve
olaylara kapı araladığı görülmektedir.
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SONG HANEDANLIĞI DÖNEMİ SERAMİK YASTIKLARI
Dicle ÖNEY25

Özet
Günümüzde kullanılan yumuşak yastıkların aksine Çin’de yaklaşık 1400 yıl önce kilden
üretilmiş yastıklar tercih edilmekteydi. Seramik yastıklar; Sui Hanedanlığı (581-618) döneminde üretilmeye başlanmış, Tang Hanedanlığında (618-907) popüler olmuş, Song Hanedanlığında (960-1279) ise en parlak dönemini yaşamıştır. Yaklaşık altı yüz yıllık üretim
geçmişine sahip olan yastıklar, çalışma kapsamında Song Hanedanlığı dönemi ile sınırlandırılarak sunulmaktadır. Song Hanedanlığı dönemi seramik sanatının renk, biçim ve
üslup özelliklerini yansıtan yastıklar, yaklaşık olarak 8-15 cm yüksekliğinde, 20-45 cm
uzunluğunda ve 10-15 cm eninde değişen ölçülerde üretilmiştir. Dikdörtgen, elips ve
çokgenlerin yanı sıra, fasulye, hayvan ve insan figürleri biçimlidirler. Seramik yastıklar;
sıcak yaz aylarında başı serin tutarak rahatça uyumayı sağlamak, yüksekliği ve sertliği ile
sağlıklı pozisyonda uyumak, özenle şekillendirilen saçların bozulmamasını sağlamak gibi
fiziksel özellikleri korumak amaçlı kullanılmıştır. Ayrıca, taşıdıkları bezeme ve figürler
ile toplumda, duygu ve düşüncelerin sözsüz, simgeler üzerinden aktarılmasına araç olmuşlardır. Bu hali ile kültürel miras taşıyıcıları olarak da değerlendirilebilecek olan seramik yastıklar çalışma kapsamında ayrıntılı olarak irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Seramik Yastık, Yastık, Song Hanedanlığı, Çin Seramikleri

GİRİŞ
Uzakdoğu, seramik sanatı tarihine büyük oranda katkısı olan coğrafi bir bölgedir. Özellikle Çin, geliştirdiği bünye, sır ve dekor teknikleri ile bin yıllardır diğer ülkelerin ilgisini
çekmiş, benzersiz örneklerin taklit edilmesi arzusu sayesinde seramik sanatında birçok
tekniğin gelişmesine sebep olmuştur.
Geliştirilen tekniklerin yanı sıra üretilen formlar da bir hayli ilginçtir. “Yastık” denildiğinde ilk akla gelen rahatlık ve yumuşaklık algısına zıt düşecek biçimde Çin yastıkları,
önceleri yeşim taşı, taş veya ahşap malzemelerden üretilirken Sui Hanedanlığı (581-618)
döneminde ilk defa kilden üretilmiştir. Bu üretim, Tang Hanedanlığında (618-907) popüler olmuş, Song Hanedanlığında (960-1279) ise en parlak dönemini yaşamış, Qing Hanedanlığı (1644-1911) döneminde ise popülerliğini yitirmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Seramik ve Cam Bölümü,
Serdivan/Sakarya. ORCID: 0000-0003-3139-2353 e-mail: dicleoney@sakarya.edu.tr
GSM. 0535 450 49 88
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Bu çalışmada, yaklaşık bin yıl süren seramik yastık üretiminde en parlak dönem olarak
nitelendirilen ve Çin’in tarihsel seramik üretim sürecine bakıldığında kendine has renk,
biçim ve üslup özellikleri ile ön plana çıkan Song Hanedanlığı dönemi ele alınmıştır. Üç
yüz on dokuz yıl boyunca varlık gösteren dönemin yastıkları, gerek renk, bezeme, teknik
ve üslup gerekse taşıdığı kültürel simgeler açısından önemlidir. Ayrıca, seramik yastıklar,
malzeme ve işlevsellik üzerinden değerlendirildiğinde kullanımına sıkça rastlanmayan
ürünlerdir. Araştırma kapsamında konu ile ilgili sınırlı sayıda akademik yayın olduğu
gözlemlenmiş, Türkçe yayına ise rastlanılmamıştır. Çalışmanın, özellikle seramik malzeme ve işlevsellik üzerinden yapılacak araştırmalara katkı sunması hedeflenmektedir.
Song Hanedanlığı Dönemine Genel Bir Bakış
Song Hanedanlığı 960-1279 yılları arasında hüküm sürmüştür. Kuzey Song ve Güney
Song olarak iki bölgeye ayrılmaktadır. Kuzey Song Hanedanlığı, 960 yılında, General
Zhao Kuangyin tarafından kurulmuştur. Henan bölgesindeki Bianjing şehri (günümüzde
Kaifeng) başkent olarak ilan edilmiştir. Erken dönemlerinde harcamaların kısıtlı olduğu
hanedanlık, on birinci yüzyılda gerçekleşen reform hareketleri ile ekonomi ve ziraat alanlarında hızlı bir gelişim göstermiştir. Güneyde pirinç, çay, pamuk ve şeker kamışı arazileri genişletilmiştir. Yüksek kaliteli kömür, altın, gümüş, demir, kurşun, kalay ve diğer
madenler işletilmiştir. Devlet ve özel işletmelerde, sırma, şile bezi, saten ve ipek gibi
tekstil ürünlerinin işlenmesine önem verilmiş ve desteklenmiştir. Kâğıt para basılmış, madeni para üretimi ise Tang Hanedanlığı döneminden on altı kat daha fazla arttırılmıştır.
Konfüçyüs felsefesi kuvvetlendirilmiş, Taoizm öğretisi Budizm’in önüne geçmiştir.
Okuryazarlığın artmasıyla entelektüel değişim desteklenmiş, bilimsel içerikli eserler, ansiklopediler ve eleştirel tarih gibi bilimsel yayınlar basılmıştır. Elit entelektüel yönetime
karşın, Song ordusu, bağımsız kraliyet düşmanlarına direnememiştir. İmparatorluk, güney Moğolistan tarafından yönetilen Qidan Liao, Nüzhen Jin, Tangut Xixia gibi bağımsız
imparatorlukların saldırısı sonucu yıkılmıştır. Güney Song Hanedanlığı 1127 yılında, hanedanlık mensubu Zao Gou’nun Nüzhen baskısından Hangzhou’na geri çekilmesi ile kurulmuştur. Çoğu kuzeyden kaçan, hızla artan nüfus, geniş bakır arazileri ve dağlık alanları
ekmiş, bir sulama şebekesi kurarak çeltik tarlalarına dönüştürmüştür. Tekstil üretimi desteklenmiş, üretimde makineler kullanılmaya başlanmış ve birçok işçi istihdam edilmiştir.
Deniz kıyısı boyunca geniş bir alan kayık yapımına ayrılmış, Hunan’da yolcu gemileri
inşa edilmiştir. Döneminde Avrupa’dakilerden daha büyük olan Quanzhou limanı,
Çin’den, elliden fazla ülkeye ticaretin yapılmasını sağlamıştır (Li H. , 1996, s. 131-132).
Güney Song Hanedanlığı ordusunun 1279 yılında Yamen Savaşı sırasında Yuan ordusuna
yenik düşmesiyle sonra ermiştir.
Dekoratif sanatlar Güney Song döneminde zarafet ve teknik mükemmelliğin zirvesine
ulaşmıştır. Resim gibi diğer sanat dallarında da İmparatorluk saraylarına ve halk kültürüne hitap eden iki farklı estetik düzey ortaya çıkmıştır. Birçok uzman görüşüne göre,
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Song döneminin dekoratif sanatları arasında en üstün olanı seramiktir (Department of
Asian Art, 2001).
Song dönemi seramik üretiminde en önemli figür geç Kuzey Song Hanedanlığı döneminde hüküm süren İmparator Huizong (1082-1135)’tur. Kraliyetin, günlük kullanım ihtiyacını karşılayacak ürünleri üretmesi için saray atölyeleri kurdurmuş, hükümdarlığı boyunca yapılan üretimler sonucunda geniş bir koleksiyon oluşmasına vesile olmuştur (Li
H. , 1996, s. 132).
Hanedanlık boyunca, birçok şehir ve bölgede devlet yönetimindeki uzmanlar tarafından
resmi fırınlar kurulmuştur. Baofeng’teki Ru fırınları, Henan ve Yuxian’daki Jun fırınları
ve Guan fırınları kuzey bölgesinde; güneyde Yuyao’da Yue fırınları, Xiuneisi ve Jiaotan
fırınları ise Güney Song Hanedanlığının başkenti olan Hangzhou’da kurulmuştur (Li H. ,
1996, s. 133). Song seramikleri, stil, fırın ve üretildikleri yerler gibi birçok kategoriye
ayrılabilir. Stillerin birçoğu aynı zamanda üretildiği yer ismi ile aynıdır. Örneğin; Cizhou
ürünleri-Cizhou tipi gibi. Üretimde odun yakıtlı, yüksek dereceye dayanıklı, genellikle
yamaca belli bir açı hesaplanarak inşa edilmiş, metrelerce uzunluğa sahip, odacıklı fırınlar kullanılmıştır. Bu fırınlara örnek olarak Jingdezhen porselen fırını veya ejderha fırınları verilebilir. Biçimlendirmede bünye olarak stoneware (pekişmiş bünye) veya porselen
kullanılmıştır.
Dönemin ürün renk skalası; baskın yeşil, kahverengi ve sarılardan, açık yeşil, krem veya
kirli beyaza kadar çeşitlilik göstermektedir. Fırça dekoru, kazıma, sigrafitto ve rölyef kullanılan başlıca dekor tekniklerindendir.
Günlük kullanıma hitap eden çay kâseleri, vazolar, ibrikler, farklı boyut ve biçimlerdeki
tabakların yanı sıra seramik yastıklar çoğunlukla üretilmiş ürünler arasında yer almaktadır.
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Harita 1: Song Hanedanlığı Seramik Üretim Merkezleri ve Fırın Alanları
Kaynak: (Kerr, 2004, s. 9)
Seramik Yastıkların Kullanımı
Yapısı gereği sert bir malzeme olan seramiğin yastık olarak tercih edilmesinin birkaç sebebi bulunmaktadır.
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Eski dönemlerde, Çinli kadın ve erkeklerin saçlarını kesmeleri hoş karşılanmazdı. Ebeveynler tarafından verilen bedenlerindeki bir uzvu kesmek aile bireylerinden de uzaklaşmak olarak algılanmaktaydı. Ayrıca, erkeklerin saçlarını açık bırakmaları barbarlık olarak
kabul edildiği için saçları topuz yapmak mecburiydi (Wei, 2018). Saç toplama biçimleri
aynı zamanda statü göstergesiydi. Bu sebeple şekillendirme işlemi büyük bir uğraş ve
meşakkat gerektirmekteydi. Özenle şekillendirilen saçların uzun süre bozulmaması için
seramik yastıklar tercih edilmekteydi (Li & Li He, 2020).

Görsel 20: Piyade Askeri Saç Modeli M.Ö. 210 Görsel 21: Kadın Müzisyen
Tang Hanedanlığı Dönemi (618-907)
Kaynak: (Li & Li He, 2020)
Seramik yastıkların diğer tercih edilme sebebi ise Güney Çin’deki sıcak yaz gecelerinde
yatağı soğutmak ve başı serin tutmaktır. Özellikle üretimin yaygın olarak yapıldığı Tang
ve Song Hanedanlıkları dönemlerinde, edebiyatçılar tarafından kaleme alınan şiirlerde
seramik yastıklara övgü dolu sözler atfedilmiştir. Kuzey Song Hanedanlığına mensup şair
Zhang Lei, Usta Huang’a Teşekkürler adlı şiirinde seledon sırlı porselen yastık için;
“…Gong tarafından yapılan yastık güçlü ve mavidir; eski bir arkadaşım sıcağı yenmek
için bana verdi; odayı bir esinti gibi soğutur; uyurken başımı serin tutar” ifadesi yer almaktadır (Song Ceramic Pillows — So Much More Than A Cool Aid, 2018).
Seramik yastıkların kullanımına beden ve uyku ilişkisi açısından bakıldığında, farklı dönemlerde yazılmış metinlerde bulunmaktadır. Örneğin, bilgin Kao Lien tarafından 1591
yılında yazılan bir metinde; “…Öğütülmüş krizantem veya kırpılmış bitkiler gibi yumuşak tipte bir yastıkta uyursan bedenin hastalanabilir. Fakat ahşap, taş veya seramikten
yapılmış sert bir yastıkta uyursan gözlerin güçlenir ve yaşlandığında gece bile satır aralıklarını rahatlıkla okuyabilirsin…” ifadesi yer almaktadır (Wright, 1982, s. 81).
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Song ve Yuan hanedanları döneminde seramik yastıklar, günlük yaşamın ihtiyaçlarına
göre de sınıflandırılarak kullanılmıştır. Dönemin gelenek ve kültürünü gerek biçim gerekse bezeme olarak yansıtan bebek ve nilüfer çiçeği figürlü seramik yastıklar, anne babalar tarafından sıklıkla çocuklarına düğün hediyesi olarak sunulurken, mutlu bir evlilik
ve bol çocuk dileklerini de taşıyordu. Ayrıca, aslan veya kaplan figürlü yastıklar imparatorlara ve soylu erkeklere gücün ve liderliğin sembolü olarak sunulurken aynı zamanda
kötü ruhların haneden uzak tutulması amacıyla kullanılmaktaydı.
Seramik yastıkların tercih sebeplerinden biri de Budizm ve Konfüçyüs öğretilerinde sıklıkla rastlanılan simgelerin bezeme ve biçim olarak kullanılmasıdır.
Biçim ve Bezeme Türlerine Göre Seramik Yastıklar
Song Hanedanlığı döneminde üretilmiş olan seramik yastıklar; dikdörtgen, elips ve çokgenlerin yanı sıra, fasulye, hayvan ve insan figürleri biçimlidirler. Yaklaşık olarak 8-15
cm yüksekliğinde, 20-45 cm uzunluğunda ve 10-15 cm eninde değişen ölçülerde üretilmişlerdir. Dönemin ustaları tarafından her hangi bir kalıp veya çark kullanılmaksızın elle
şekillendirilmişlerdir. Bezeme ve renkler, üretildikleri yerlerin seramik üretim üsluplarına
göre değişkenlik göstermektedir. Cizhou, Henan, Hebei ve Jingdezhen başlıca üretim
merkezleridir.
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Görsel 22: Dikdörtgen Biçimli Yastık ve Alt Kısmında Yer Alan Mühür
Cizhou Ürün Grubu, Stoneware, 40,5 cm. uzunluğunda
Kaynak: http://www.alaintruong.com/archives/2018/11/27/36900208.html

Görsel 3’te verilen Cizhou tipi yastıkta, açık renk astarlı zemin üzerine kahverengi tonlarında fırça dekoru uygulanarak bir savaş sahnesinin resmedildiği, ön tarafında bambu
saplarının stilize edildiği görülmektedir. Sağdaki görselde ise yastığın alt kısmına basılmış, üreten ustaya ait olduğu düşünülen Zhang Jia Zao imzalı bir mühür bulunmaktadır.
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Görsel 23: Sekizgen Yastık
Cizhou Ürün Grubu, Stoneware, Sigrafitto dekorlu, 20,3 x 43,8 x 10,8 cm.
Kaynak: http://searchcollection.asianart.org/view/objects/asitem/search@/16?t:state:flow=d160a5d5-3eb1-401992bc-50875d6b5f91
Görsel 4’te verilen sekizgen yastık içten dışarı doğru belirli bir açıya uyarlanarak boyun
ergonomisine uygun olarak üretilmiştir. Şakayık çiçeği motifi sigrafitto tekniği kullanılarak resmedilmiştir. Astım, baş ağrısı veya doğum sancısını dindirmek için bir nevi ilaç
görevinde kullanılan şakayık aynı zamanda zenginliği, refahı ve iyi şansı sembolize etmektedir.
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Görsel 24: Şakayık Çiçeği Motifli Sekizgen Yastık
Cizhou Ürünü, Stoneware, Sigrafitto dekorlu, 28,2 cm genişliğinde
Kaynak: https://www.christies.com/features/Song-ceramic-pillows-a-triumph-of-cooling-and-ancient-artistry-7676-1.aspx
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Görsel 25: Şiir Bezemeli Yastık

Görsel 26: Keklik Tüyü Sırlı Yastık

Cizhou Ürün Grubu Stoneware, 18,2 x 25,8 cm. Cizhou Ürün Grubu, Stoneware,
24,3cm. eninde.
Kaynak: http://www.alaintruong.com/archives/2018/11/27/36900208.html
Görsel 6 ve 7’de görülen yastıklar Cizhou ürün grubunda yer alan benzer biçimli, farklı
sır ve dekor teknikleri uygulanmış ürünlerdir. Görsel 6’daki yastık açık renk üzerine kahverengi boya ile fırça dekoru uygulanmış tipik Cizhou ürünüdür. Diğer ürünlerden farkı
başın dayandığı kısma şiir yazılmış olmasıdır. Görsel 7’deki yastık ise Cizhou’da üretilen
tipik Temmoku sır örneklerinden olan Keklik Tüyü (Partridge Feather ) sırlıdır. Biri açık
diğeri koyu tonda olmak üzere iki farklı sırın üst üste fırça ile uygulanması sonucu ortaya
çıkmaktadır.

Görsel 27: Henan Bölgesi, Qingliangsi Kazı Alanında Bulunan Fasulye Biçimli Yastık

Ru Ürün Grubu, Stoneware, 17,2 x 8,3 cm
Kaynak: (Kerr, 2004, s. 31)
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Üretimi kısa bir dönemi kapsayan Ru ürün grubundan olan fasulye biçimli yastık, stoneware bünyeden yapılmış olup, lotus çiçeği motiflidir. Sarı, yeşil ve kahverengi renkler
ile sırlanmıştır.

Görsel 28: Fasulye Biçimli Yastık
Gingbai Ürün Grubu, Porselen, 10,6 x 17,8 x 11,2 cm
Kaynak: (Kerr, 2004, s. 101)
Görsel 9’da verilen fasulye biçimli yastık diğer bir örnektir. Gingbai ürün grubunda yer
almaktadır. Boynun oturacağı kısım diğer örneklerle kıyaslandığında abartılı biçimde içe
dönüktür. Başın oturduğu kısımda stilize erkek bebeklerin işlendiği rölyef tekniği uygulanmış, yan kısmında ise Çin mitolojisinde sıklıkla rastlanılan stilize aslan-köpek figürü
bulunmaktadır. Aslan-köpek figürü, Çin Budizm’inde koruyuculuk vasfına sahiptir. “Koruyucu aslan” veya “Koruyucu Köpek” olarak bilinen geleneksel figür, imparatorluk saraylarının, mezarlarının, tapınakların, devlet dairelerinin ve üst sınıfa mensup soyluların
evlerinin önünde bulunmakta, böylece bu mekânlarda yaşayan bireyleri tüm olası kötülüklerden korunduğuna inanılmaktadır. Bu sebeple figür, yastık gibi günlük yaşamda kullanılan birçok nesnede gerek bezeme gerekse biçimin kendisi olarak kullanılmıştır.

Görsel 29: Aslan Figürlü Yastık
Qingbai Ürün Grubu, Porselen, 21 cm. Kuzey Song Hanedanlığı
Kaynak: http://elogedelart.canalblog.com/archives/2010/05/25/18006326.html
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Görsel 10’da yer alan yastıkta koruyucu aslan, başın oturacağı yeri taşıyan kaide şeklindedir. Figür ağzında bir top taşımakta, sağ ayağının dibinde görünen yavru aslan ile oynuyormuş gibi adeta anın dondurulduğu bir hareketi ifade etmektedir. Ayak kısmındaki
plakada ve başın oturacağı üst plakada stilize lotus çiçeği rölyef biçiminde işlenmiştir.
Lotus çiçeği motifi yastıklarda sıklıkla kullanılmaktadır. Budizm inancına göre; her insan
mükemmeldir, aydınlanma potansiyeline sahiptir ve ışığa ulaşması an meselesidir. Budistler, kişinin Nirvana’ya - insanların erişebileceği en yüksek bilinç durumuna - ulaşana
kadar varlığını birçok reenkarnasyon yoluyla binlerce kez yeniden doğmanın gerekli olduğuna inanırlar. Bu nedenle, Buda bazen bir Lotus çiçeğinin üzerinde otururken tasvir
edilir, tıpkı kirli ve çamurlu suda büyümeye başlayan ancak üstesinden gelmeyi başaran
Lotus çiçeği gibi, maddi dünyaya hakim olan acıyı yenen ve aydınlanan kişiyi sembolize
eder (Binghamton University). Bu sebeple, yastıklarda bazen bezeme bazen de biçimin
kendisi kaide olarak şekillendirilmiştir.
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Görsel 30: Lotus Taşıyan Çocuk Figürlü Yastık
Ding Ürün Grubu, Porselen, 16,5 x 20,3 x 8,3 cm. Kuzey Song Hanedanlığı
Kaynak: http://searchcollection.asianart.org/view/objects/asitem/search@/6?t:state:flow=72bd594c-dbfe-4a68-871e-79b6a1f9c7f3
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Görsel 11’de verilen yastıkta, lotus çiçeğini taşıyan bir erkek çocuk bulunmaktadır. Figür
ve kaidesi yalın çizgilerle, başı taşıyan üst kısımda ise daha yoğun çizgilerle lotus çiçeği
detaylandırılmıştır.
Erkek çocuk, birçok toplumda olduğu gibi Çin’de de soyun devamlılığını ve doğurganlığı
temsil etmektedir. Özellikle monarşi gibi yönetim biçimlerinde aynı aileye mensup bir
bireylerin yönetimi devralması beklenmektedir. Bu nedenle erkek çocuk hanedanlık için
çok önemlidir. Saraylarda ve soyluların evlerinde erkek çocuk tasvirli seramik yastıklara
sıklıkla rastlanılmaktadır.

Görsel 31: Erkek Çocuk Figürlü Yastık
(Ding Ürün Grubu) Porselen, 31 x 13,2 cm. Kuzey Song Hanedanlığı
National Palace Museum, Taipei, Tayvan
Kaynak: https://artsandculture.google.com/asset/ting-ware-white-ceramic-pillow-inthe-shape-of-a-child-unknown/QAE-47iznhHLsA
Görsel 12’de gösterilen yastıkta, çiçek ve rozet motifli bir kaidenin üzerine uzanmış bir
erkek çocuk tasvir edilmiştir. Figür, mutlu ve huzurlu bir ifadeye sahiptir. Bu tür yastıklar,
yeni evli çiftlere hediye edilerek, birçok erkek çocuk doğurması beklenen kadınlar tarafından kullanıldığı düşünülmektedir.

Görsel 32 Kadın Figürlü Yastık
Jingdezhen Qingbai Ürün Grubu, Porselen, Seledon Sırlı, 22,9 x 11,1 cm,
Güney Song Hanedanlığı
Kaynak: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/42482
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Figürlü yastıklar arasında nadir de olsa kadın temalı olanlar bulunmaktadır. Görsel 13’de
verilen yastığın kaidesini, uzanır vaziyette elini başına dayamış bir kadın figürü oluşturmaktadır. Figürün ortasında yer alan lotus çiçeği başın dayanılacak kısmına bağlantı sağlamaktadır. Yastığın üst tarafında alçak rölyef tekniği ile kazınmış girift lotus çiçeği motifleri bulunmaktadır. Yastıkta, indirgen atmosferde açık yeşil rengini alan demir oksit
içerikli seledon sırı kullanılmıştır.
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Görsel 33: Kaplan Biçimli Yastık
Stoneware, 16,5 x 37 x 10,8 cm, Kuzey Song Hanedanlığı
Kaynak: (Kerr, 2004, s. 72)
Figürlü yastıklar arasında aslan veya kaplan tasvirlerinin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Bu örneklerde kaplan, Görsel 14’te olduğu gibi genellikle yüz üstü uzanmış, ön
ayaklarının üzerine başını dayamış biçimde tasvir edilmektedir. Yüz kısmı daha detaylı
işlenmiş, beden kısmı ise stilize edilmiştir. Açık renk zemin astarı üzerine kahverengi ve
koyu sarı sıraltı boyaları ile fırça dekoru uygulanmış, kaplan figürünü tamamlayan serbest
beden çizgileri ve çiçek motifleriyle bezenmiştir. Kaplan, erkekliğin, gücün ve liderliğin
sembolüdür.
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Görsel 34 Ruyi Motifli Yastık
Ding Ürün Grubu, Stoneware, 24 cm. eninde, Kuzey Song Hanedanlığı, The Mark
Lam Koleksiyonu
Kaynak: https://onlineonly.christies.com/s/pavilion-online-chinese-art/rare-dinggreen-glazed-carved-indian-lotus-ruyi-shaped-pillow-343/47432
Diğer yastık örneklerinden biri de Ruyi biçimli veya motiflilerdir. Çince’de “hey şey yolunda gidiyor” anlamına gelen Ruyi, tören asası olarak kullanılmıştır (Heng, 2019). Çin
halkı tarafından iyi şans ve uzun ömrün sembolü olarak saygı görmektedir. Görsel 15’de
görünen Ruyi biçimli yastık, üst kısmına kazıma dekoru ile çiçek motifleri işlenmiş, şeffaf yeşil sırlı, Ding ürünüdür.
SONUÇ
Song Hanedanlığı dönemi boyunca, farklı biçim ve türlerde, birden çok üretim merkezinde üretilen yastıklar gerek işlevsellik gerekse estetik düzey açısından seramik ürün
gruplarının içerisinde özel bir yere sahiptir.
Dönemin seramik ustalarının biçimlendirme, dekorlama, sırlama ve pişirme tekniklerini
ustaca uyguladıkları seramik yastıkların her biri heykel niteliği taşımaktadır. Yastıklara
olan ilginin en yüksek düzeyde olduğu dönemde, talepler doğrultusunda binlerce üretim
söz konusu olduğunda ustalık giderek artmış ve mükemmellik seviyesine ulaşmıştır. Çin
kültüründe seramiğin bir imtiyaz nesnesi olarak görülmesi, imparatorluğa hitap eden ve
dolayısıyla imparatorluk destekli üretim merkezlerinin kurulması ve yaygınlaşmasına vesile olmuş böylelikle gelenek yüzyıllar boyunca sürdürülmüştür.
Bu geleneğin bir parçası olan ve üretimi yaklaşık bin yıl süren seramik yastıklar başta
Çin’deki birçok müzede olmak üzere dünyanın diğer ülkelerinde bulunan müzelerde ve
özel koleksiyonlarda sergilenmektedir.
Çalışmada, Çin’in Song Hanedanlığı döneminde üretilen seramik yastıklar incelenmiştir.
Araştırma kapsamında edinilen bilgiye dayanılarak, hem Çin’in diğer hanedanlık dönem-
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lerinde hem de Uzakdoğu’nun Kore ve Japonya gibi ülkelerinde eş zamanlı seramik yastıkların üretildiği ve bu üretimlerinde biçim ve üslup açılarından çok zengin araştırma
alanı olduğu sonucuna varılmıştır. Her biri bir kültür mirası niteliği taşıyan seramik yastıkların, günümüz araştırmacılarına ilham vereceği ümit edilmektedir.
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Özet
Göstergebilim yapısalcı dilbilim unsurlarıyla geliştirilen anlam bilim yöntemidir. Gösterge
bilimin amacı anlamın üretilme, algılanma ve anlaşılma süreçlerini kavramsal bir çerçeve ile
ortaya koymaktır. Bu süreç mantık temelli yöntemler kullanılarak belirli bir yol izlemeyi
gerektirir. Bu çalışmanın amacı, çağdaş sanatın önemli isimlerinden olan Joseph Beuys’un
1958’de tasarlamış olduğu ancak 1985’te hayata geçirdiği Şimşek Aydınlığında Işıldayan Geyik
isimli çalışmasının aşamalı katmanlardan oluşan ve görsel dizgeleri çözümlemeye yarayan Paris
Göstergebilim Okulu’nun benimsediği, Greimas’ın çözümleme anlayışı ile incelemektir.
Araştırma nitel araştırma tekniğiyle yürütülerek betimsel tarama modeli ile desenlenmiştir.
Araştırma sonucunda sanatçının Şimşek Aydınlığında Işıldayan Geyik isimli çalışmasının zengin
göstergeler barındırdığı ve her göstergenin temelinde; sanatçının yaşamına, dünya görüşüne,
vermek istediği mesajlara dair izler olduğu görülmektedir. Ayrıca eserinde kullandığı
malzemelerin doğa ile ruh arasındaki ilişkiyi simgelediği anlaşılmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Göstergebilim, Gösterge, Joseph Beuys, Şimşek Aydınlığında Işıldayan Geyik

JOSEPH BEUYS' "LIGHTNING AND THE DEER IN HIS LIGHT"
EXAMINING THE INSTALLATION WORK WITH SEMIOTICS METHOD
Abstract
Semiotics is a semantic method developed with structural linguistics elements. The aim
of semiotics is to reveal the processes of producing, perceiving and understanding
meaning with a conceptual framework. This process requires following a certain path
using logic-based methods. The aim of this study is to analyze the work of Joseph Beuys, one
of the important names of contemporary art, named The Deer Shining in the Light of Lightning,
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which was designed in 1958 but implemented in 1985, with ,adopted by the Paris School of
Semiotics which consists of gradual layers and serves to analyze visual systems, Greimas's
understanding of analysis. The research was carried out with the qualitative research technique
and designed with the descriptive survey model. As a result of the research, the artist's work titled
"The Deer Shining in the Light of Lightning" contains rich indicators and on the basis of each
indicator; It is seen that there are traces of the artist's life, worldview, and the messages he wants
to give. In addition, it is understood that the materials he uses in his work symbolize the
relationship between nature and spirit.

Keywords: Semiotics, Sign, Joseph Beuys, Deer Shining in the Light of Lightning

GİRİŞ
Göstergebilim yapısalcı dilbilim unsurlarıyla geliştirilen anlam bilim yöntemidir. Gösterge bilimin amacı anlamın, algılanma ve anlaşılma süreçlerini kavramsal bir çerçeve ile
ortaya koymaktır. Bu süreç mantık temelli yöntemler kullanılarak belirli bir yol izlemeyi
gerektirmektedir.
Farklı okullar ve kuramcılar tarafından birçok göstergebilim yaklaşımı geliştirilmiştir.
Bunlardan biri Algirdas Julien Greimas’ın kurucusu olduğu Paris Göstergebilim
Okulu’nun benimsediği ve geliştirdiği çözümleme anlayışıdır.
Bu çözümleme süreci doğal dillerden farklı olarak yapay bir dil ve değişen anlamlamalar
içermektedir (Ünal, 2016, s:380).
Greimas göstergebilim çözümleme yöntemi eserin sadece biçimsel özellikleri değil düz
anlamlarının yanı sıra yan anlamsal boyutlarını da çözümlemeye dahil etmektedir. Greimas’a göre bir metin en derinden yüzeyine üç aşamadan oluşmaktadır. Derin yapı ve yüzeysel yapı dizimsel ve anlamsal olarak birbirine bağlanmaktadır. Üç ayrı düzeyin eklemlenmesinden oluşmuş bu yapay dil, aşamalar şeklinde uygulanmaktadır (Soydan, 2007,
s.9).
Sanat eserlerinin barındırdıkları yan anlamları açığa çıkarabilmek ve doğru anlamlandırabilmek için çözümlemek gerekmektedir. Sanatçı özellikle kavramsal çalışmalarda soyut
imge ve düşünceleri farklı malzeme ve elemanlarla, yapı olarak daha öznel duran şekillerde izleyiciye aktarmaktadır. Böylece sanatçının zihinsel süreçleriyle ve uygulamalarıyla başlayan bu süreç seyircinin algılamasıyla devam etmekte ve eser bu şekilde amacına ulaşabilmektedir. Birçok sanat eseri gösterdiğinden çok daha fazladır. Çalışmalarında, aksiyonlarında sembolik imgeleri, göstergeleri, mitolojik elemanları çok sık kullanan çağdaş sanatın önemli isimlerinden biri de Joseph Beuys’tur. Sanatçının eserlerinde
kullandığı imgeler her ne kadar öznel gibi görünseler de kökleri sanatçının yaşamına,
yolculuk yaptığı, benimsediği toplumlara ve kişilere kadar uzanmaktadır. Sanatçının
günümüzde hala bu kadar konuşulur ve tartışılır olmasının en önemli sebeplerinden biri
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de, yaşamının, aksiyonlarının, çalışmalarının hala çok fazla yan anlam barındırmasıdır.
Bu durum sanatçının gizemini korumakla birlikte farklı yorumlamaları da beraberinde
getirmekte ve eserlerinin yan anlamlarının açığa çıkarılması, doğru anlaşılabilmesi için
detaylı incelenmesi ihtiyacını doğurmaktadır.
Bu bağlamda araştırmaya konu olan Beuys’un 1958’de tasarlamış olduğu ancak 1985’te
gerçekleştirdiği Şimşek Aydınlığında Işıldayan Geyik isimli çalışması aşamalı katmanlardan oluşan ve görsel dizgeleri çözümlemeye yarayan Paris Göstergebilim Okulu’nun benimsediği, Greimas’ın çözümleme anlayışı ile analiz edilmiştir.
YÖNTEM
Araştırmada göstergebilim kuramı, Joseph Beuys’un yaşamı ve sanat eserleri ile ilgili
literatür taraması yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma tekniği kullanılmış ve çalışma
betimsel tarama modeliyle desteklenmiştir. Sanatçının çalışmasının göstergeler açısından
değerlendirilebilmesi için öncelikle göstergebilim kuramları ve bunlar arasından araştırmada tercih edilen Greimas’ın göstergebilim çözümleme yöntemi açıklanmış ardından
Joseph Beuys ve sanat anlayışı hakkında kısaca bilgi verilmiş son olarak sanatçının Şimşek ve Aydınlığında Geyik İsimli eseri incelenmiştir.
BULGULAR Ve YORUM
1.Ferdinand de Saussure
İsviçreli bilim adamı Ferdinand de Saussure, göstergebilimin öncülerindendir. Saussure
göstergeleri gösteren ve gösterilen olarak ikiye ayırmıştır. Bunlar bir kağıdın arkası ve
önü gibi bir araya gelerek göstergeyi oluşturmaktadır. Kavramı gösterilen yerine koyan
Saussure göstereni işitsel imge olarak tanımlamıştır. Örneğin masa kelimesi gösteren,
işitsel bir imge iken masanın görüntüsü gösterilendir. İşitsel imge de gösterilen yani masanın zihindeki görüntüsü gibi zihinseldir. Saussure’e göre göstergebilim toplum bilimin
içinde olan göstergeleri yorumlama bilimidir. Göstergebilim kavramının Yunanlıların Semion Fransızların Semiologic kavramlarının da temeli olduğunu savunmaktadır. (Ünal,
2016, s:382-383).
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Gösterge

Gösteren
Anlam

Gösterilen

(Göstergenin Nesnel Varlığı)

Anlamlandırma

(Zihinde Oluşan Kavram)

Görsel 1.Saussure’nin gösterge tablosu
Umberto Eco semion kavramının özne dışında başka bir şekilde bulunan, şekil ve biçim
açısından farklı olsa da özneyi temsil eden imgeler, simge ve semboller olduğunu vurgulamaktadır (Ünal, 2016, s:380).
2.Charles Sanders Peirce
Amerikalı felsefeci Charles Sanders Peirce ise göstergebilimi felsefe ve mantıkla yorumlayıp, göstergebilimin çözümleme yöntemlerini mantık üzerine oturtan ve gösterge bilimini kavram olarak ilk kez kullanan kuramcıdır. Peirce Saussure’nin aksine göstergeyi
öznenin zihin ürünü olarak görmektedir. Saussure’e göre toplumcu bir göstergeler bütünü
yerine bireyci gösterge üzerine yoğunlaşmıştır. Bireysel yorum olmadan sözel ve işitsel
imgelerin yeterli olmamasından bahsetmektedir. Peirce’in anlam öğeleri nesne-yorumlayan-özne arasında bulunmakta ve yorumlayıcı göstergenin ilk zihin bağlantısını üreten
konumdadır. Gösterge aynı zamanda gösteren olmaktadır. Nesne göstergenin yerini tutmaktadır. Gösterge bir gönderme sağlarken yorumlayıcı etkiye uygun bir anlam bütünlüğü sağlamaktadır (Civelek ve Türkay, 2020, S: 776-777).

Gösterilen(Yorumlayıcı)

Gösteren(Biçim)

Gönderge(Nesne)

Görsel 2.Peirce’in Gösterge Tablosu
3. Algirdas Julien Greimas
Fransız göstergebilimci Algirdas Julien Greimas gösterge bilimi özerk bir tasarı halinde
ortaya koymuş ve Paris Göstergebilim Okuluyla bu tasarıları çalışmalara dökmüştür. Paris göstergebilim okulu ise bu tasarıları çalışmalara dönüştürmüştür. Paris göstergebilim
topluluğu çalışmalarını devam edecek sürekli değişim ve gelişime açık bir tasarı olarak
sunmuşlardır. Göstergebilim anlam ve anlamlama olgusuyla hareket etmektedir. Bu an-

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

378

layış 1960’tan günümüze devam etmiş ve kurucusu dil bilimci Greimas olan Paris Göstergebilim Okulu’nda benimsenmiştir. Greimas’ın çalışmaları sayesinde göstergebilimin
önemli bir bilim dalı olması sağlanmıştır. Greimas ‘ın göstergebilim yöntemi tüm anlamlı
bütünlenmenin incelenmesine yönelik genel bir tasarı olarak hazırlanmıştır. Bu sayede
sadece yazınsal metinler değil, aynı zamanda resim, enstalasyon çalışmaları, performans
sanatları gibi dil dışı göstergelerin çözümlenmesine katkı sağlamıştır (Soydan, 2007, s.8).
Göstergebilimin biçim/töz tasarısını Greimas dil dışı dizgelere uygulamıştır. Bunu aşamalı çözümleme metoduyla yapmıştır
3.1. Greimas’ın Göstergebilim Çözümleme Yöntemi
Greimas’ın çözümleme yöntemi üç aşamadan oluşmaktadır.
a.Betisel Düzey(söylem düzeyi-anlatısal düzeyi)
b.Anlatısal Düzey
c.İzleksel Düzey


a.Betisel Düzey

İncelenen metnin (eserin) göstergeleri gerçek dünyadaki karşılıkları yani nesnel formlarıyla ifade edilir. Göstergebilim çözümlemesinin en kolay aşamasıdır. Doğrudan gerçek
hayattaki nesnelerle ilişkilendirilir. Betimsel düzey çözümleme için gereken her şeyi bulundurmaz. Ancak kendinden sonraki düzeylere temel niteliği taşır. Bu düzeyde eser, kişizaman-uzam gibi birincil değerleri ile öne çıkarılır. Reel bir yapıdan, eleştiriden bahsedilir. Göstergebilimci çözümlemeye söylem düzeyden başlar. Metinde yer alan kişi ve nesnelerin sürem ve uzamından bahsedilir. Betisel düzeyin söylem düzleminden sonra anlatısal düzeye geçilir. Buradaki anlatısal düzey aşama olan anlatısal düzeyden farklı olarak
betisel düzeyin alt basamağıdır. Burada düz anlam ve yan anlam şeması oluşturulur kullanılan göstergeler iki boyutuyla ele alınır (Soydan, 2007, s.10).

Gösterge

Düzanlam

Yananlam

Enstalasyon çalışmalarında nesne-mekan-süreç ve izleyici ile beraber biçim, formu değerleri ortaya konulur. Ele alınan göstergelerin düz anlamsal boyutları nesnel şekilde
ifade edilir. Bu düzey anlatısal düzeyin temelini oluşturur. Sonuç olarak betisel düzey
eserin belli kesitleri ayrılmış halidir.

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

379



b.Anlatısal Düzey

Bu düzeyde betimsel düzeyde oluşturulan kavram ve olgular incelenir ve aralarındaki tutarlılıklar sorgulanır. İlk aşamada yapılan çözümlemelerin eksik yanları giderilir. Metnin
en belirgin söylemleri göstergeleri saptanır ve bunlar üzerinde daha detaylı çözümlemeler
yapılır. Anlatı düzeyinde okuyucu metnin içeriğinden çok metni ortaya koyma çabasına
yoğunlaşır. Biçimsel bir çözümleme vardır. Betisel düzeyde sanat eserinde göstergeler
analiz edilir. Anlatısal düzeydeyse anlatının işleyiş biçimi ele alınır. Greimas’ın eyleyenler şeması anlatı izlencesini gerçekleştirir (Kuzu, 2004, s.39).
İletişim Ekseni
Gönderen

Nesne

Alıcı

Özne

Engelleyici

İsteyim Ekseni

Yardımcı

Edim Ekseni
2.Greimas’ın Eyleyenler Şeması

o

İletişim Ekseni (gönderen-nesne-alıcı)

Gönderici, nesne ve alıcı arasındaki ilişki iletişim ekseni ile gösterilir. Bu eksen de iletimaktarım ve alım gibi durumlar ortaya çıkar. Gönderici özneye görev verir. Verilen görevden yarar sağlayan taraf alıcıdır ancak özne kendi isteği ve kararıyla da harekete geçebilir.
o

İsteyim Ekseni(özne-nesne)

Nesne ve özne birlikteliği bu eksende oluşur. Özne ve nesne arasındaki ilişkidir. Özne ve
nesne bağlantısı güçlüdür ve ayrı düşünülemez. Özne işe katılan başroldür. Başrol yani
kahramanın sahip olmayı istediği soyut ya da somut şey veya kimse de nesnedir. Bunun
sonucu özne dahil olmadan iletişim gerçekleşemez. Özne nesnenin alıcıya ulaşmasını
sağlar
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o

Edim Ekseni(yardımcı-özne-engelleyici)

Edim ekseni öznenin hedefine ulaşması için yardımcılar, ulaşamaması için ise ortaya çıkan engelleyiciler arasındaki ilişkiyi gösterir. Bu ikisi özne ile aynı anda bulunmayabilir.
Yardımcı ve engelleyiciler bazen tek başlarına bazen de ikisi bir arada olabilir. Özne edim
ekseninde gücüne erişir (Kuzu, 2004, s.38).
3.2.Greimas’ın Anlatı İzlencesi
Anlatısal düzey sanatçının betisel düzeyde oluşturduğu kavram yapılarını anlatı izlencesini uygun şekilde eyleyenlerine dönüştürdüğü aşamadır.

Sözleşme/Eyletim

Edinç

Edim

Tanıma ve Yaptırım

Başlangıç durumu

Dönüşümle

Dönüşümle

Bitiş durumu

1.Evre

2.Evre

3.Evre

4.Evre

3.Anlatı İzlencesi
1.Evre sözleşme ya da Söyletim: Anlatı izlencesi bu evre ile başlar. Gönderici ile özne
arasında sözleşme bulunur. Bu evrede gönderen ile özne arasında bir ilişki vardır. Bazen
gönderen de özne de aynı kişi ya da nesne topluluğu olabilir. Özne gönderenin baskı ya
da fikirlerini kendi süzgecinden geçirerek uygulamaya geçirir (Kuzu, 2004, s.38).
2. Evre Edinç: Özne nesneye hükmeder. Bunun için donanımlar sağlar. Bu süreçte öznenin ilgili alanda yetkinliğe sahip olması gerekir ve eyleyenler tarafından engellenme
süreciyle karşılaşması ihtimaline hazır olmalıdır.Gönderen bu evrede bulunmaz, işlevi
sonlanır ve özne daha aktiftir. Bir sonraki evre edim için gereken hazırlıklar bu evrede
yapılır(Kuzu, 2004, s.38).
3.Evre Edim: bu evrede özne performansı gerçekleştirir öznenin edimi yüksekse hedefine ulaşır. Edim düşükse hedefine ulaşamaz.Asıl eylemin gerçekleştiği evre edim evresidir(Kuzu, 2004, s.38).
4.Evre Tanınma ve Yaptırım: Öznenin edimi gönderen tarafından değerlendirilir eğer
gönderici de özne de aynı kişiyse değerlendirmeyi öznenin kendisi bizzat yapar. Öznenin
performansı başarılı başarısız ya da ödül ceza şeklinde bir yaptırımla karşılaşabilir. Ancak
sanat eserlerinde kesin sonuç ve yargılara varılmayabilir. Anlam da göstergeler gibi kavramsal ya da soyut şekilde olabilir(Kuzu, 2004, s.38).
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c.İzleksel Düzey
İzleksel düzey eserin çalışmanın derin boyutuyla ilgilenir. Gösterdiği bilim çözümlemenin son aşamasıdır. Çalışmanın asıl değerine ulaşıldığı aşama izleksel düzeydir. Bu düzeyde soyut çözümlemeler söz konusudur ve en aktif kişi göstergebilimcidir. Temel yapıyı keşfediş ve zihindeki yeni tasarı bu evrede oluşur. Sonuçta göstergebilimci yüzeyden
derine, biçimden içeriğe, en alt düzeyden zirveye doğru bir yol izleyerek yönünü tayin
eder. Anlatının soyutlaştırılması çözümlemeyi güçleştirir.
Yazınsal metin ile sanat eseri incelemeleri birbirinden farklıdır. Sanat eserleri incelenirken en önemli aşama izleksel düzeydir. Sanatçının duygu ve düşüncesi aracılığıyla biçim
verdiği eser soyut kavramlar ve göstergeler içerir.
Göstergebilimsel Dörtgen
Greimas’ın göstergebilimsel dörtgen modeli ile birbiriyle bağıntı içinde olan göstergelerin ayrı olarak da anlamlar içerdikleri ve bir araya gelerek anlamlı bir bütüne dahil olabildikleri sistemli olarak çözümlenmektedir. Bu sebeple anlam bağıntıdan ayrılıktan doğar ilkesi güçlenir. Bu şekilde bağıntılar birbirini destekler şekilde bütünü oluştururlar
(Karacaoğlu, 2019, s.60)
4- Joseph Beuys, Yaşamı ve Sanat Anlayışı
Beuys 1921 yılının Mayıs ayının 12’sinde Kiefeld’de dünyaya gelmiştir. Ancak Beuys
kendini genelde çocukluğunu geçirdiği ve savaş dönemine kadar yaşadığı Kleve’e ait hisseder. Ailesinde sanatla ilgilenen kimse olmayan, otoriter bir baba ve babasına oranla
daha çekingen yapıdaki annesiyle yaşamıştır (Kara, 2004:17).
Kara (2004), psikolog Donald Kuspit’in Beuys’un ebeveynleri ile arasında yakın ilişki
kuramamasının sanatçının kişiliğinde tehdit ve baskı hissine sebep olduğunu düşündüğünden bahsetmektedir. Depresif bir çocukluk geçiren sanatçı yaklaşık beş yaşlarındayken ilk intihar girişimine kalkışmıştır. Yaşamının kritik dönemlerinin savaş zamanlarına
denk gelmesi ve aynı zamanda aile ilişkilerinin de çok iyi olmaması Beuys’un kişiliğini,
ruh halini ve sanatçı kimliğini büyük ölçüde etkilemiştir. Güvenlik ve özerklik yerini
şüphe öz benlik algısının düşüklüğü ve karşıtlık gibi duygulara bırakmıştır.
Tüm bu olumsuzluklara karşı savunma mekanizmaları oluştururan Beuys yaşadığı ağır
depresyonları her seferinde üretme, doğaya ve diğer canlılarla bir olma isteğine bırakır.
Hayatında önemli bir yeri olan doğa, bitkiler ve hayvanlarla ilgilenmek Beuys’un belkide
kendisi için geliştirdiği en büyük savunma mekanizmasıdır (Kara, 2004:14 ).
1940’ta Heidenburg’dan mezun olan Beuys, Kara (2004:19)’a göre aynı dönemlerde
heykel sanatına ilgi duymuştur. Alman ekspresyonist William Lehmbruk’un bulduğu röprodüksiyonuyla heykel kavramına yoğunlaşmıştır. Rudolf Steiner’ın ‘Almanlara Çağrı ve
Uygarlaşan Dünya’ adlı kitabı da bu dönemlerde Beuys’u etkilemiştir (Kara,2004:18).
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Beuys, 1940’ta askere alınır ve hayatının başka bir dönüm noktası gelmiş olur. Beuys
savaş yıllarını büyük bir deneyim olarak görür ve bu tecrübenin kaçınılmaz olduğunun
düşüncesindedir. Askerde savaş uçaklarında radyo operatörü olarak görev yapan Beuys
1941’den 43’e kadar bu görevi yapmıştır. 1943’te Kırım’da uçağı düşürülmüş ve yanındaki pilot arkadaşı ölmüş fakat Boys kokpitden fırlayıp ölümden kurtulmuştur. Bu kazadan sonra ağır şekilde yaralanan Beuys bir grup Tatar göçmen tarafından bulunur. Sekiz
gün boyunca tatarlar Beuys’u peynir ve sütle besteyi yaralarını keçe ve yağ ile sararlar ve
bu ya hayvanlardan elde edilen iç yağıdır (Kara, 2004:20).
Kimilerince hala tartışma konusu olan şey; Beuys’un bu öyküyü kendisinin kurgulamış
olmasıdır. Bu öykünün gerçeklik sorgulamalarından ziyade Beuys’un hayatına olan etkisi
daha önemlidir. Beuys’un bu öykünün etkisi ile ilerleyen dönemlerde organik malzemeye
olan ilgisi artarken keçe ve yağı da birçok çalışmasında kullanacaktır.
Beuys’un sanat anlayışı yaşam ve sanat arasındaki köprünün oluşturulması ı̇ le ilgilidir.
Bu yüzden yaptığı işlerde referansı sürekli kendi yaşamıdır. Sanatı yaşamından beslenen
bir organizmadır.
Aynı zamanda toplumu ve doğayı çıkarları doğrultusunda kullanan emperyalist ve kapitalist politikalara karşı sanatın bir silah olarak kullanılmasını, düşüncelerin eyleme geçmesini savunur (Akbulut, 2016:92).
Doğu mistisizmine ilgisi başlayan Beuys eserlerinde de bunu vurgulamaktadır. Hatta kendisini sanatçı olarak değil şaman olarak tanımlamıştır. 1960 yıllarına kadar Şamanistik
çizimleri, performatif çalışmaları ve holistik sanat anlayışıyla kendini göstermektedir.
Beuys’un eserlerinde birçok hayvan kullanmasında, ilgi duyduğu mistik inanışlarda hayvanların ruhlarının kutsal kabul edilmesinin etkisi olduğu söylenebilir.
Şamanizm ve Kelt kültürünün birçok ortak yanı vardır. İkisi de doğanın ve hayvanın kutsallığına inanır. İki kültürde de dini liderler vardır. Şamanizm’de Şaman, Kelt Kültüründe
Druid Rahipleridir. Aralarındaki fark ise şamanların doğuştan seçilmiş olduklarının düşünülmesi ve bunun için özel bir eğitime ihtiyaç duymamalarıdır. Druid rahiplerinin ise
bunun için en az yirmi yıl kadar eğitim almaları ve toplumun akıllı zeki bilge olarak gördükleri kişiler olmalarıdır. Aynı zamanda şamanlara toplumda druid rahipler kadar saygı
gösterilmez (Delibaş,2013:7).
Kelt Kültüründe yer alan Holistic, spiral ve dairesel formlar dönüşümü yeniden doğuşu
temsil eder. Beuys’da sanatında bu formları oldukça sık kullanır. Enstalasyon çalışmalarında da biçim ve form olarak spiral dairesel formlar Beuys’un çalışmalarını tamamlar.Beuys İrlandalı yazar James Joyce’un Ulysses isimli eserini okuyunca çok etkilenir.
Onu Kelt topraklarına seyahate çıkaran ve batının pagan temelli mistik inanışına yönelten
şey de budur. İrlanda, İskoçya, İzlanda gibi soğuk topraklara seyahatler yapan Beuys,
buralarda gördüğü Kelt kültüründen ve Kelt Kültürü elemanlarından çok etkilenir. Sana-
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tında 1960’tan sonra yavaşça Kelt Kültürü sembolleri yer edinmeye başlar. Her daim yenilenmeyi değişmeyi ve hareket etmeyi temsil eden bir yaşamı ve sanat anlayışı olmuştur
(Delibaş,2013:17).
1921-1986 yılları arasında yaşayan Beuys yaşamı boyunca birçok alana ilgi duymuştur.
Bu yüzden çok yönlü, deneyimli ve hareketli bir kişiliktir. Bunların yanı sıra farklı yaklaşım ve biçimlerde değerlendirildiğinde renkli görünen kişiliği aslında karmaşık ve çok
yönlü bir yapıya sahiptir. Beuys’la ilgili yapılan her çalışma onun farklı bir yanını ele alır
ve görünür ki bir çok alana duyduğu ilgi Beuys’u diğer insanlardan ayıran farklı ve anlaşılması zor bir karakter haline getirmiştir. Son zamanlarda araştırılan hipotezlerden biri
olan biofilik kişilik Beuys’u da tanımlayabileceğimiz bir durumdur. Beuys ‘Biyofili’ temelli bir yaşama sahiptir (Kara, 2004, s.1-2).
Steiner’ın 1923 yılında arılar ile ilgili verdiği dersler ve arı kolonisinin insan topluluklarıyla ilişkisinin incelendiği gelişim modeli Beuys’u çok etkilemiştir. Arıların balmumu,
kristalize petek ve bal üretme sistemleri Beuys’a süreç yönelimli heykel fikrinde temel
oluşturmuştur. İnsanların da arilar gibi dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu ve bal
üreten petek inşa eden arılar gibi yeri gelince bir arada çalışarak kolektif bir toplum anlayışıyla daha iyi işler başarabileceğini düşünür. Sosyal heykel kavramı ve bir toplumsal
organizma fikri buradan gelişir(Hopkins,2018:101).
Tüm bunların etkisiyle oluşan eserlerinden biri olan Şimşek ve Aydınlığında Geyik çalışması beuys’un 1958-1985 yılları arasındaki birikiminin, değişiminin yansımasıdır.
Delibaş’a (2008:73) göre tasarısını 1958’de yaptığı, 1985’te gerçekleştirdiği bu çalışma
otobiyografik biz özet niteliğindedir.
Göstergeler açısından da çok zengin olan bu enstalasyon çalışması Beuys’un çok yönlü
biofilik kişiliğinin de bir yansımasıdır. Kullandığı nesnelerin yan anlamları çok çeşitli
olmakla birlikte hepsi temellerine Beuys’un yaşamından, ilgi alanlarından ve etkilendiği
kültürlerden almaktadır.
5- Şimşek ve Aydınlığında Geyik
1.Betisel Düzey
Beuys bu çalışmayı 1958’de tasarlamıştır. Çalışmayı ölmeden hemen önce 1985’te hayata
geçirme fırsatı bulmuştur. Bu enstalasyon çalışmasında bronz, demir ve alüminyum ile
birlikte 35 tanesi geçmiş dönem yaratıklarını andıran, 39 farklı ama birbirleriyle ilişkili
eleman kullanmıştır. Kavramsal olarak hayvan, yeryüzü ve ölüm temalarını barındırdığı
söylenebilir.
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Görsel 1-2. J. Beuys, Üzerine Düşen Yıldırımın Parlaklığıyla Işıldayan
Erkek Geyik, 1985
1.a.Söylem Düzeyi
Bu aşamada göstergeler betimsel düzeyin ilk aşaması olan söylem düzeyinde nesnel olarak incelenir. Yani kişi ve nesnelerin sürem ve uzamından bahsedilir.
Çalışma boş bir odada köşeden başlayarak, izleyiciye doğru zemine yerleştirilmiş birçok
farklı elemandan oluşmaktadır. Çalışmada bulunan göstergeler/elemanlar şunlardır: orta
yerde duran alüminyum yapı, farklı büyüklükte ve şekillerdeki kil kümecikleri, solda bulunan üç tekerlekli el arabası, el arabasının üstünde bulunan küçük bir çekiç, sağda tripot
ve üzerinde fotoğraf makinasını andıran dikdörtgen bir kutu, dikdörtgen kutu üzerinde bir
pusula, odanın köşesinde bulunan ve tavandan aşağı sarkan yıldırım biçimli bir yapı.
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Görsel 3. J. Beuys, Üzerine Düşen Yıldırımın Parlaklığıyla Işıldayan
Erkek Geyik, 1985
Alüminyum Yapı-Geyik: Beuys alüminyumla kaplanmış, tahtalardan oluşan bir temsili
geyik formu kullanmıştır. Üstte alüminyum kaplı tahta, altta ikisi yarım daire ikisi çeyrek
daire olarak toynakları andıran ayak temsili formlar vardır. Bu yapı çalışmanın orta yerinde durmaktadır. Alüminyum rengi gümüşe benzeyen esnek bir metaldir. Bu özellikleriyle uzay ve havacılık sanayinde çok kullanılmıştır
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Görsel 4. J. Beuys, Üzerine Düşen Yıldırımın Parlaklığıyla Işıldayan
Erkek Geyik, 1985
Kil Kümecikleri: Kil doğada sık görülen farklı kahve tonlarında bulunan bir tür toprak
çeşididir. Beuys değişik spiral formlara getirdiği otuzdan fazla kil parçasını Alüminyum
yapının etrafında dağınık şekilde yerleştirir. Alüminyum formu yani geyiği çevrelemiş
gibi durmaktadır.
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Görsel 5. J. Beuys, Üzerine Düşen Yıldırımın Parlaklığıyla Işıldayan
Erkek Geyik, 1985
Tripot ve Pusula: sağda üç ayaklı bir metal tripot, üzerinde dikdörtgen biçiminde fotoğraf makinasına benzeyen bir yapı ve onun üzerinde bir pusula vardır.

Görsel 6. J. Beuys, Üzerine Düşen Yıldırımın Parlaklığıyla Işıldayan
Erkek Geyik, 1985
El Arabası: Solda üç tekerlekli küçük bir el arabası ve üzerinde bir çekiç vardır.
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Görsel 7. J. Beuys, Üzerine Düşen Yıldırımın Parlaklığıyla Işıldayan
Erkek Geyik, 1985
Yıldırım Formu: Odanın köşesinde tavandan aşağıya kancayla asılı Yıldırım formunda
bir yapı vardır. Bu yapı çalışmanın boyut olarak en büyük ve önemli elemanlarından biridir.
2.b.Anlatısal Düzey
Bu aşamada göstergelerin düz anlam ve yan anlam şemaları oluşturulur. Göstergeler
nesne, mekan, süreç ve izleyici ile beraber biçim form, değerleri ortaya konulur. Yukarıda
bahsettiğimiz ve söylem düzeyinde açıklanan göstergeler bu aşamada şema olarak iki boyutlu şekilde ele alınacaktır (düzanlam-yananlam).
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GÖSTERGE
Alüminyum
yapı(geyik)

DÜZANLAM
Çalışmanın orta yerinde
iki yarım iki çeyrek üzeri
alüminyum
kaplanmış
tahta yapı üzerinde alüminyumla kaplı düz bir
tahta
bulunmaktadır.
Manyetik etkisi bulunmayan, ışıkta parlayan, hafif
bir metaldir,

YANANLAM
Beuys’un geyik temsili için alüminyum kullanmasının birçok sebebi vardır.
Geyik formunu uçağa benzeten Beuys
2.Dünya Savaşı’na, kendi geçmişine ve
formda alüminyum kullanarak Hitler dönemi Almanya’sının alüminyum üreterek birinci sırada olması gibi olgulara
dikkat çeker. Aksiyonlarında ve desenlerin de en çok kullandığı hayvanlardan
biri geyiktir. Boş özellikle hayvanları iki
dünya arasında, görünen ve görünmeyen
bağlayan bir köprü olarak görür.
Delibaş’a (2013,:74) göre Kelt Kültürü
efsanesi Dagda sekiz Çatallı savaş sopası
geyiklerin boynuzlarına benzer. Bu imge
yeniden doğuşu temsil eder ve her yıl
ağaç dallarının büyümesi gibi geyiklerin
boynuzları da büyüyüp şekil almaktadır.
Kara’ya (2004:66) göre boş geyik boynuzlarının duygusal bir dışavurumu olarak görmekteydi. Kanın gained vücudu
dışında başının üzerinde boynuzlarında
dolaşması tıpkı içten dışarıya bir sağaltım gibi bir dönüşümü temsil etmekteydi. Her yıl bir dal daha büyüyen boynuz var tıpkı Beuys’un kendisinin ve sanat anlayışının sürekli yenilemesini değiştirmesi gibi bir devingenlik gösteriyordu.

Yıldırım
Odanın köşesinde tavanformu (üçgen dan sarkan üçken yapı
yapı-kanca)
kancayla sabitlenmiştir.
Düz ucu gökyüzüne geniş
açısı ise yeryüzüne doğ-

Gökyüzünün enerjisini Yıldırım’la yeryüzünün enerjisini ise kil parçalarıyla ortak bir zeminde buluşturur. Yeniden doğuş için gereken doğanın hareketini sağlamaktır. Yıldırım doğanın hareketi için
transformatör, katalizör görevi görür.
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rudur. Voice birçok çalışmasında baston kullanmıştır.Burada da üçgen
yapıyı tavandan zemine
sarkıtan ve onu tutan bastona benzer kanca kullanmıştır.

Ayrıca kancanin eğik şekildeki ucu geleceği, düz sabit ucu geçmişi temsil eder.
Gelecek farklı alternatiflere sahiptir ve
hareketlidir fakat geçmiş doğrusal bir
zamanı temsil eder.

El arabası ve Metal küçük el arabası üç
çekiç
tekerleklidir ve üzerinde
Küçük bir çekiçle çalışmanın solunda durmaktadır.

Delibaş’a (2013:81) göre Beuys üç tekerlekli el arabasıyla Germen mitolojisindeki Tanrı Odin’in oğlu olan Thor efsanesine dikkat çeker. Beuys bunu Keltlerin Dagda efsanesine benzetir. Thor’un
arabasını keçiler çeker ve Beuys da üç tekerlekli el arabasını keçi figürleri ile ilişkilendirir. Kelt mitolojisinde Dagda’nın
kutsal savaş aleti sekiz Çatallı savaş sopası iken Thor’un da gök gürültüsü çekici yani cücelerin kutsal ateşte dövdüğümiz ‘Mjöllnir’ (parçalayıcı) adını verdiği silahı vardır. Bu çekiç Yıldırım çıkarabilen, hedefi vurduktan sonra tekrar
sahibine dönen bir yapıdadır.

Kil kümecik- Kil yeryüzünde verimli
leri
bir yapıya sahip toprak türüdür. Kurak havada sertleşip sıkışan yağışlı havada iste çözünüp genişleyen bir yapıdadır. Farklı
kahverengi tonlarda bulunur. Çalışmada da farklı
şekillerde ve büyüklüklerde yıldırım ve geyik
formunun etrafına saçılmış şekilde kullanılmış
elemanlardır.

Kil yeryüzünün enerjik döngüsünü
temsil eder. Spiral formlar şeklinde kullanılması Kelt Kültürü’nde yeniden doğuş şeklinde yorumlanmaktadır. Kil yerin altında döngüsel hareketlerle sıkışır
ya da genişler. Toprağın alt üst oluşunu
temsil eder. Beuys da bu çalışmada yaşam, ölüm ve yeniden doğuş ı̇ çin toprağı
yani kili kullanmıştır. Değişik metalleri
kile sokarak şekiller verip primitif canlılara benzeterek geyik ve şimşek formunun etrafına yaymıştır. Bu yapılar geyikle kıyaslayınca henüz evrimini tamamlamamış organizmalar şeklindedir.
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Ayrıca yeryüzünün dişil karakterini temsil eden kil burada da yıldırımdan aldığı
enerjiyi yaratma edimi ile ortaya çıkaran
bir yapıyı temsil eder.
Tripot ve Pu- Çalışma içinde sağda üç
sula
ayaklı metal bir tripot bulunur. Üzerinde fotoğraf
makinesini andıran dikdörtgen bir yapı ve onun
üzerinde de ibresi kuzey
manyetik kutbunı gösteren bir pusula bulunur.

Kara’ya (2004:69) göre metal üç
ayaklı tripot ve üzerindekiler Boothia
Felix isimli Kuzey Amerika’da bulunan
ve 78°’ye çıkabilen bir yarım adayı işaret
eder. Bu bölge kuzey kutup bölgesinin
10° aşağısındadır.Pusulaların kuzey ibresinin burayı gösterdiği yer, yer altındaki çekim kütlesidir.
Delibaş’a (2013) göre Tripotun üç
ayağı Einstein’ın izafiyet teorisini (kütleenerji-çekim), Steinar’ın toplumsal düzen için 3 ilkesini (ekonomik hayatta
sosyalizm-hukuk-devlet önünde bireysel
özgürlük) ve Hristiyanlığın üçlü kavramlarını (Baba-oğul-kutsal ruh) düşündürür.

4.Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Tam Metin
Kitapçığı

392

2.Anlatısal Düzey
2.a. Eyleyenler Şeması
İletişim Ekseni

Gönderen

Nesne

Alıcı

İsteyim Ekseni

Yardımcı

Özne

Engelleyici

Edim Ekseni
Gönderen: Beuys’un mistik ve temel güçlere olan ilgisi, çalışmalarıyla fikirleri temsil
etmek yerine teşvik etme isteği ona eylemlerini gerçekleştirme sebebinin ortak amacını
sunar.Beuys’u(özne) harekete geçiren komut kendi sağaltımından gelir buradan gelir.
Nesne
: Enstalasyonun kendisi ve iletmek istediği mesaj nesneyi temsil eder. Bu çalışmada nesne doğadaki elemanların aralarınki enerji ve ölüm, yaşam ve yeniden doğuş
kavramlarının döngüselliğinin mitolojik ifadesidir.
Alıcı
: Gerçek sanatın diyalog olduğunu ileri süren Beuys iletişimin gücüne inanır.
Çalışmalarını toplum ve toplumsal birliktelik için tetikleyici unsurlar olarak görür. Bu
çalışmanın da muhattabı ani bir yıldırımla ışıldayan geyik ve çevresindeki primitif canlılara şahit olan izleyicidir. Sanatçı şahit olmuşçasına dönüştürdüğü bu eserine izleyicisini
de ortak etmek istemiştir.

Yardımcı : Özneye yani sanatçıya en büyük yardımcı olarak tüm yaşamının birkimi diyebiliriz. Aynı zamanda farklı kültürlere olan ilgisi(Germen, Kelt, Şaman vs.), mitoloji ve
temel güçlere olan merakı çalışmasının beslendiği en büyük kaynaklardır
Özne : Özne eseri sanki tanık olduğu doğa üstü bir anı heykel modellemesi gibi ortaya
koyansanatçıdır.(Daha önce bahsedildiği gibi gönderen ve özne aynı kişi ya da kişiler
olabilir. Yani eylemin yapılmasını isteyen ve eylemi gerçekleştiren aynı elemanlardır)
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Engelleyici: Eserin etkisi bu çalışmada belki de tek ve küçük bir engelleyicidir.Eser ilk
bakışta komplike bir his uyandırmaktadır fakat tam da Beuys’un isteğinin bu olduğu söylenebilir. Beuys insanların düşünmelerini, taşlarını hareket ettirmelerini istemektedir.Yani dinamik ve hareketli zihnin sağlıklı birey ve toplum için önkoşul olduğuna inanır.

Özne-Nesne bağıntısı: Beuys’un (özne) vermek istediği mesaj evrenseldir ancak yöntemi
kendi birikimli ve mistik sanat anlayışına aittir. Sanat ve hayat arasındaki köprüye yaşam,
ölüm ve yeniden doğuş gibi ağır imgeleri yüklemiştir. Bunların her birini basit nesnelerle
kurduğu güçlü bağlantılarla başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Özne nesne bağıntısının gücünü oldukça açık bir şekilde göstermiştir.

2.b. Anlatı İzlencesi
1.Evre- Sözleşme da da Eyletim
2.Evre- Edinç
3.Evre- Edim
4.Evre- Tanınma ve Yaptırım

1.Sözleşme ya da Eyletim
Beuys çalışmalarında çeşitli elemanlarla doğa ve insan arasındaki enerji ve ilişkiyi kendi
sanat diliyle ve genellikle hayvanları kullanarak ortaya koyar. Bazı kültürlerde ve mistik
inanışlarda hayvanların ruhların koruyucusu olduğu düşünülür. Geyik de Kuzey Avrupa
mitolojisinde tüm hayvanların koruyucusu olarak bilinir. Özellikle erkek geyiğin böyle
bir doğa üstü gücü olduğuna inanılır. Beys da bu çalışmada geyik, keçi ve solucan benzeri
primitif hayvanları kullanarak yeniden doğuş ve enerji kavramlarına yer verir. Buradan
yola çıkarak Beuys’un (öznenin) sözleşme evresini kendisiyle, kullandığı ve ruhların koruyucusu olduğuna inandığı hayvanlarla(keçi geyik ve ilkel yapıdaki hayvan şekilleri bazı
kaynaklara göre hayvan dışkıları), mistik sembol ve imgelerle gerçekleştirir. Beuys bu
çalışmaya fiziksel olarak katılmasa da her bir imge ve nesnede varlığını hissettirir. Nesneleri anlamlandırırken her detay Beuys’un yaşamına, fikirlerine bağlanır.
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2.Edinç
Öznenin nesneye hükmetmesi, donanım sağlaması evresidir. Bu evrenin en temel mantığı
öznenin konuyla alakalı ilgili ve bilgi sahibi olmasıdır.
Bu evrede Beuys’un kuzey Avrupa topraklarına seyahatleri çalışmada kullanılan imgelerin temellerini oluşturur. Kelt kültürüne olan ilgisi, incelemeleri çalışması açısından oldukça önemli bir yer tutar. İlk tasarısı 1958 yılına ait olan çalışmanın edinç çevresi 27 yıl
sürmüştür denilebilir. Bu çalışma Beuys’un sanat hayatının, anlayışının özü niteliğindedir. Doğaya hayvanlara, ilkel inanç ve mistik güçlere olan ilgisi ve yatkınlığı çalışmayı
göstergeler açısından beslemiştir. Kuzey Avrupa mitolojisine, Kelt Kültürüne, doğaya ve
hayvanları olan ilgisi ve araştırmaları ayrıca 2.Dünya Savaşı’na katılmış olması kullandığı her nesneye ve nesnelerin temsil ettiği her fikre aşina olduğunu ve edim evresi için
gerekli olan eyleme geçme donanımlarını sağladığını gösterir.
3.Edim
Bu evre öznenin harekete geçtiği ve işini ortaya koyduğu evredir. Beuys donanımlı ve
birikimli sanat anlayışıyla 1985 yılında eserini sergilemiştir. Yapıt bir mekan içinde kurgulanmıştır. Yapıtta sağda üzerinde dikdörtgen yapılı ve onun üstünde de pusula bulunan
bir tripot, solda keçi figürleri ile ilişkilendirdiği üç tekerlekli bir el arabası, ortada geyiği
temsil eden alüminyum bir yapı, etrafında primitif canlıları, solucanları andıran şekilde
spiral kil kümecikleri, odanın köşesinde ise tavan kirişinden sarkan ve en büyük yapıyı
oluşturan üçgen bir form yani yıldırım formu bulunmaktadır Beuys edim aşamasında çalışmasını okuyucunun zihnini yeni fikirlere teşvik edecek şekilde sergilemiştir.
4.Tanınma ve Yaptırım
Bu evre nihai aşamadır. Burada öznenin edimi gönderen tarafından sorgulanır ve bir sonuca varılır.
Bir çok çalışmasında olduğu gibi bu çalışmasında da Beuys sosyal heykel kavramıyla
eserini bütünleştirmektedir. Ona göre herkes sanatçıdır, her şey sanatın malzemesidir. Bu
yüzden çalışmalarında kullandığı her şey hem bireylere hem de topluma hitap edecek
anlamlar içerir. Kendi bireyselliğini toplumu kolektifleştirebilmek için kullanan sanatçı
toplumu yaratıcı düşünceyle canlandırmayı amaçlamaktadır. Bu eseri de yine doğanın
ruhla olan bağının, doğanın yaratıcı enerjisinin ruhu canlandırıp geliştirdiğinin bir kanıtı
gibi sunmaktadır.
Yıldırım gibi bir doğa olayının gökyüzünün enerjisini yeryüzüne aktarmasını ve bu olayla
birlikte doğanın hareketinin canlanmasını geyik figürünün parlamasıyla ortaya koymuştur. Birçok kültürde kutsal sayılan geyik özellikle boynuzlarıyla yeniden doğuşu temsil
etmektedir. Bir ağacın dalları gibi uzayan ve çoğalan boynuzlarıyla birlikte özellikle erkek geyikler ruhların ve diğer hayvanların koruyucusu olarak bilinir. Geyiğin yıldırımla
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parlaması ve etrafındaki diğer canlılara göre daha parlak ve üstün durması onu geri kalanların koruyucusu olarak göstermektedir. Beuys doğanın enerjisi ile ruhun ilişkisini yıldırım ve ışığında parlayan geyiğin ruhuyla ortaya koymuştur.
3.İzleksel Düzey
Beuys bu çalışmayı doğanın ruhla olan bağının ve yaratıcı enerjisinin ruhu canlandırıp
geliştirmesinin bir kanıtı gibi sunar. Hayvan, doğa, ruh bağını kurgularken bunu doğal bir
alan yaratarak gerçekleştirir.
Kullandığı spiral formlar, hayvan figürleri ve diğer imgeler farklı kültürleri bir araya getirdiği gibi(Germen, Kelt, Şaman, doğu -batı.) aynı zamanda kendi yaşamının da farklı
dönemlerini yansıttığını gösterir. 2. Dünya Savaşı’nda görev almasına ve savaş dönemi
Almanya’sına alüminyum geyik formu üzerinden ışık tutması, seyahatler yaptığı ve kültüründen etkilendiği Kuzey Avrupa Topraklarını pusulanın ibresinin Kuzey Manyetik
Kutbunu göstermesi ile ifade etmesi gibi yaşamından aldığı enerjiyi eserlerine yansıtmış,
sanat ve hayat arasında kurmak istediği köprüde başrol olmuştur.
Çalışma Beuys’un ani ve hızlı gelişen doğa üstü bir olaya tanıklık ettiği ve bunu seyircisiyle paylaştığı gibi bir izlenim uyandırır. Fiziksel olarak çalışmada yer almamış olsa da
sanatçının ruhu da tıpkı şimşekte ışıldayan geyik gibi ana şahitlik etmektedir. Geyik aydınlanmasıyla etrafında bulunan diğer canlıların koruyucusu olduğunu ve onlarla kıyaslayınca daha üst bir konumu işaret etmektedir. Etrafa saçılan killer hayvan dışkılarını da
andırmakla birlikte henüz gelişimini tamamlayamamış birtakım canlılara benzemektedirler. Solda bulunan keçi figürüyle ilişkilendirilen el arabası ve çekiç ise Thor efsanesindeki
gibi sadık ve mütevazı, efendisini bekleyen bir işçi gibi durmaktadır.
Geleneksel sanatta ortaya çıkan ürünün aksine kavramsal sanatta süreç odaklı bir sanat
anlayışı hakimdir. Beuys da estetik hazdan uzaklaşarak seyircinin de yaratıcı sürece dahil
olmasını istemiştir ve bu süreç odaklı bir eylemdir. Teatral nitelikteki bu çalışmalarını
Beuys ‘sosyal heykel’ olarak ifade etmektedir (Uz ve Uz, 2018: 48).
Beuys’a göre her insan bir sanatçıydı ve geleceğin sosyal yapısını ve sanatını şekillendirmek isteyen herkesin de sanatçı olabileceğini söylemiştir (Antmen, 2010: 211).
Çalışmalarının genel amacı sosyalist yapının materyalist yabancılaşma ve sömürmeye
karşı üstün gelmesidir. Bunun için çalışmalarında kullandığı birçok nesne ve hayvan figürleri birbirlerini destekleyen ortak amaca hizmet eden bir topluluk halinde bulunurlar.
Beuys da insanların bir araya gelerek sağlıklı ve kolektif şekilde yaşamalarını ı̇ stemiştir.
Bunun için örnek alınacak ve korunacak unsurların doğada olduğunu savunmuştur.
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Greimas Karşıtlık Dörtgeni

A1YAŞAM

Karşıtlık

A2

ÖLÜM

Â1Â

Â2
Karşıtlık
A1- Â1:Çelişik
A2-Â2:Çelişik
A1-Â2:Alt Karşıtı
A2-Â1:Alt Karşıtı
A1-A2:Karşıtlık
A2-A1:Karşıtlık

A1- Yıldırımla parlayan geyik/yeniden doğuş, yaşam
Â1- Yıldırımla parlamayan geyik// enerjinin eksikliği/ölüm
A2- Yıldırımla parlamayan spiral formlu kil kümecikleri / enerjinin eksikliği/ölüm
Â2- Yıldırımla parlayan spiral formlu kil kümecikleri/yeniden doğuş, yaşam

SONUÇ
Görsel kültürün geliştiği, kitle iletişim araçlarının televizyon, internet, reklamcılık ve pazarlama tekniklerinin hızla geliştiği ve haliyle göstergelerin de bir o kadar hızla arttığı
günümüz dünyasında göstergebilim önemli ve ilgi duyulan bir bilim alanı olmuştur. Saussure’den sonra birçok alanda gelişen göstergebilim kuramları her metnin (yazılı, görsel,
işitsel) belli yöntem ve tekniklerle okunabileceğini göstermiştir. Buna sanat eserleri de
dahildir. Sanat eserlerindeki semboller ve kodlar ne kadar çok soyut imge taşırsa çözümlemesi de o kadar uzun sürmektedir. Sanat eserleri sanatçının duygu ve düşüncelerinin
çeşitli malzeme, form ve biçimlerle yaratıcı şekillerde ortaya koyduğu işlerdir. Bu yüzden
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göstergebilimci ile metin (eser) arasında sanatçı, sanatçının yaşadığı toplum, etkilendiği
görüşler ve kültürler, kullandığı teknikler gibi birçok etmen yer almaktadır. Bu da göstergebilimci için bazen meşakkatli bazen de macera dolu bir yolculuk demektir. Bu araştırmada da görüldüğü üzere metnin taşıdığı göstergelerin iki boyutlu anlamlarını(düzanlamyanlam) çıkarırken neredeyse tüm referanslar sanatçının yaşamından alınmıştır. Sanatçıyı
ve eserlerini tanıdıkça göstergeler sırasıyla anlamlarına kavuşmuştur.
Joseph Beuys’un çalışmaları oldukça zengin göstergeler barındırmaktadır. Her gösterge
temelinde sanatçının ruhuna, isteklerine ve vermek istediği mesajlara dair izler taşımaktadır. Birbirinden ayrı ve farklı gibi duran birçok öğeyi kendi yaşamı, ilgi alanları ve sanat
anlayışı çerçevesinde bir araya getiren sanatçı, aynı amaç doğrultusunda farklı eylemlerle
işler ortaya koymaktadır. Ayrıca asıl sanatın düşünsel eylem, düşüncenin plastik, konuşma eyleminin ise heykel sanatı olduğunu savunan sanatçı diyalogun değiştirici, geliştirici ve iyileştirici gücünü aksiyonlarında kullanmıştır.
Beuys’un çalışmalarının genel amacı sosyalist yapının materyalist yabancılaşma ve sömürmeye karşı üstün gelmesidir. Çalışmalarında sömürülen insanlar, doğa, yeniden doğuş, enerji gibi temaları ele alan sanatçı sanatıyla düşünce eylemine geçmeyi amaçlamaktadır. Bunun için çalışmalarında kullandığı birçok malzeme ve hayvan figürleri birbirlerini destekleyen ortak amaca hizmet eden bir bütünlük oluşturmaktadır. Beuys insanların
bir araya gelerek sağlıklı ve kolektif şekilde yaşamalarını ı̇ stemekte ve böylece örnek alınacak ve korunacak unsurların doğada olduğunu savunmaktadır.
Beuys’un Şimşek ve Aydınlığında Geyik isimli bu enstalasyon çalışması göstergeler açısından zengin olan çalışmalarından biridir. Eser incelendiğinde, Beuys gösterge olarak
kullandığı alüminyum yapıyla Kelt kültüründe kutsal kabul edilen geyiği, kil kümecikleri
ile primitif canlıları, kanca ve tavandan sarkan üçgen form ile yıldırımı, tripot ve pusula
kullanarak soğuk Kuzey Avrupa topraklarını, çekiç ve el arabasıyla da Thor ve Dagda
efsanelerine dolaylı göndermelerde bulunduğu anlaşılmaktadır. Sanatçı bu şekilde göstergeler ve gösterilenler açısından çok zengin bir enstalasyon çalışması oluşturmuştur.
Göstergebilim çözümleme yöntemlerinin sanat eserlerinde uygulanmasının artması sanatın ve sanatçının daha iyi anlaşılması, eserlerin toplumda daha iyi kavranabilmesi anlamlarına gelebilirken, bu anlamda bir alternatif olan Greimas’ın kuramı, nesneleri/göstergeleri çözümleme ve anlama üzerine bütüncül bir yöntem sunmaktadır.
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Öz
Modern yaşamın ortasında büyüyen çocuklar için taze fikirler üretmek, yaratıcı ve değişime açık fikirler geliştirmek için sanat önemli bir rol üstlenmektedir.
Gündelik hayatımızda yaşadığımız toplumsal sorunlar her yaşta bireyin hayatına doğrudan etki etmektedir.
Günümüzde hâkim olunan teknolojik ilerlemelere rağmen tüm dünyayı tehdit eden iklim
krizi karşısında Arazi Sanatı hareketinin gerekliliği doğanın yararı için büyük önem taşımaktadır.
Bireyin çocukluk yaşlarda bunun önemini kavraması açısından doğa ile temas kurulmasında köprü görevi gören sanat etkili olanaklar sunmaktadır.
Bu kapsamda gerçekleştirilen bu çalışmanın ana amacı, ilkokul çağındaki çocukların doğada sanat yapmalarına imkân sunan çeşitli sanatsal uygulamalar aracılığı ile doğayı tanımaları, anlamaları ve doğanın korunmasına yönelik bilinçli birey yetiştirmeye katkı
sunmaktır.
Gerçekleştirilen bu sanatsal uygulamalar ile bireyin çevreye duyarlılığında Arazi Sanatının gerekliliği ve belirli aralıklarla uygulanmasının elzem olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, çocuk, arazi sanatı

THE IMPORTANCE OF LAND ART IN THE CONTEXT OF CHILD ENVIRONMENT RELATIONSHIP
Abstract
Art plays an important role in producing fresh ideas and developing creative and open to
change ideas for children growing up in the middle of modern life.
The social problems we experience in our daily lives directly affect the life of the individual at any age.
Despite the technological advances prevailing today, the necessity of the Land Art movement in the face of the climate crisis that threatens the whole world is of great importance
for the benefit of nature.
For the individual to comprehend the importance of this in childhood, art, which acts as
a bridge in contact with nature, offers effective opportunities.
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The main purpose of this study, which was carried out in this context, is to help elementary school children get to know and understand nature through various artistic practices
that enable them to make art in nature and to contribute to raising conscious individuals
for the protection of nature.
With these artistic applications, it was concluded that the necessity of Land Art and its
application at certain intervals are essential for the individual's sensitivity to the environment.
Keywords: Art, children, land art
GİRİŞ
Arazi sanatı, doğada var olan malzemelerden (taş, toprak, bitki örtüsü, ağaç dalları vb.)
yararlanarak oluşturulan ürünlerden oluşmaktadır (Artincontext, 2021).
Bu sanatın temelinde mekana özgülük önemli bir kriter oluşturmaktadır. Ancak bu durum,
sanatçıların eserlerinin geniş izleyici kitlesiyle buluşmasını sınırlandırmaktadır. Bu
nedenle sanatçılar, doğada yarattıkları eserlerini fotoğraflarla belgeleyerek çeşitli sanat
galerilerinde sergileyerek daha fazla izleyiciye ulaşmasını sağlamışlardır (Artincontext,
2021).
Arazi sanatının temelinde sorgulama, karşı çıkma vardır. Arazi sanatı hareketine göre
sanat, yalnızca görsel olarak sunulması gereken bir kavram olmamalıydı. Doğanın varlığı,
önemi ve bunun insan yaşamındaki vazgeçilmezliği, sorgulanması gereken önemli bir
konuydu. 1960’larda sanatın metalaştırılmasına karşı gerçekleştirilen ve doğaya dönüşü
teşvik eden eserlerle şekillenmeye başlamıştır (Artincontext, 2021).
Arazi sanatı hareketi, ilk olarak 1960’larda ve 1970’lerde ilk olarak Amerika’da ortaya
çıkmıştır. Kavramsal Sanat ve Minimalizmin bir alt dalı olarak var olan Land Art (Arazi
Sanatı), bir karşı çıkış, bir özgürleşme hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Sanatın
metalaşmasını vurgulamak amacıyla müze ve galeriler gibi geleneksel sanat sergileme
biçimlerinden uzak bir hareket olarak ortaya çıkmıştır (Artincontext, 2021).
Amerika’da ortaya çıkan Land Art (Arazi Sanatı), daha sonra diğer ülkelere de
yayılmıştır. Zaman zaman Çevre Sanatı olarak da ifade edilen arazi sanatı, Kavramsal
Sanat hareketinin bir parçasını da oluşturmaktadır (Artincontext, 2021).
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Görsel 1:Ayala Reznik, The Earth Goddess serisinden, 2018, Postmodertimes
Ayala Reznik'in The Earth Goddess serisinden (2018) bir eser ; Postmodertimes , CC BYSA 4.0 , Wikimedia Commons aracılığıyla
Arazi sanatında, geleneksellikten uzak, sanatçıyı özgür kılan bir olumlama hâkimdir.
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Kübizm, Minimalizm ve De Stijl gibi modern sanat akımların ilham alan Arazi Sanatı ile
ilişkilendirilen birçok sanatçı Kavramsal Sanat içerisinde de yer almıştır (Artincontext,
2021).
Çevresel sorunların çıkışı çok eskilere dayanmaktadır. 1950’ler ve 1960’larda çevresel
sorunlar ortaya çıkmaya başlayınca Çevre Sanatı daha da önem kazanmaya başlamıştır.
O zaman sanatçıları insan, doğa ve çeşitli ekolojik sorunlar arasındaki ilişkiyi
sorgulamaya ve çevresel sorunlar karşısında endişelerini çeşitli sanatsal yaratılarıyla ifade
etmeye çalışmışlardır. Geçmiş ve bugün arasında bir değerlendirmeye gidecek olursak
Çevre Sanatı, Arazi Sanatı ve Kavramsal Sanat arasında güçlü bir benzerliğin ve gücün
olduğunu söylemek mümkündür (Christie’s Education, 2019).
Artan çevresel sorunlar karşısında sanatçıların yapıtlarının amaç ve kapsamı da değişiklik
göstermiştir. Örneğin Naziha Mestaoui’nin Sanal Ormanı adlı bu eseri (Görsel 2), yok
olup gitmekte olan dünyamızın durumu karşısında güçlü bir haykırış olarak ifade
edilebilir.
Dijital sanatın öncülerinden ve aynı zamanda mimar olan sanatçı Naziha Mestaoui, Sanal
Ormanı adlı bu çalışmasında, sanal ormanları şehir alanlarına yansıtmaktadır. Dünyanın
yok edilmesinin ardında yatan gerçekleri ifade eden bu eserde, izleyiciler dijital ağaçlara
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akıllı telefonları aracılığıyla bağlanarak kalp atışlarındaki ritme paralel olarak
büyümelerini sağlamışlardır. İnsan yaşamıyla doğanın varlığı arasında güçlü bir
etkileşime dikkat çeken sanatçı, ikim krizine dikkat çekmesiyle sanatını icra etmiştir
(Christie’s Education, 2019).

Görsel 2: Naziha Mestaoui, Sanal Ormanı
Artan iklim sorunları, bu alanda gerçekleştirilen Land Art (Arazi Sanatı)’ı da daha
popüler hale getirmiştir (Land Art For Kids, 2015).

Görsel 3: Robert Samithson, Spiral İskele,1970
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Giderek ticarileşen bir sanat piyasasında doğaya yönelerek yaratılan çalışmaların
metalaştırılamayacak hale getirilmesi arazi sanatçıları için büyük önem taşımaktaydı.
Robert Smithson’un Spiral İskele adlı bu çalışması (Görsel 3), ABD’nin Utah Eyaletinde
Büyük Tuz Gölü’nde 4 hektarlık bir alanı üzerinde oluşturulmuştur. Utah’ın Büyük Tuz
Gölü’ne dökülen 6000 tondan fazla bazalt kayadan oluşan 1500 fitlik bir girdaptır.
Smithson, bu devasa çalışması için, göldeki bazı organizmaların istila ettiği suların
‘domates çorbasının rengi’ olabileceğini ve bunun ilgisini çektiğini belirtmiştir. Sanatçı,
bu çalışması için şu ifadelerde bulunmuştur: “Boyut bir nesneyi belirler, ancak ölçek
sanatı belirler. Ölçek açısından bakıldığında Büyük Kanyon olarak adlandırılabilir. Güneş
sisteminin uçsuz bucaksızlığını üstlenecek bir oda yapılabilir.” (Battaglia, 2020).
Sanatçının bu çalışması, on yıllar boyunca gölün kendisinde gerçekleşen değişimlere
paralel olarak süreç içerisinde genişlemiş, daralmış ve su altında kalmaya maruz
kalmıştır. Ancak süreç içerisinde suların çekilmesiyle birlikte, değişen hali ile kuru
arazide ziyarete açık bir durumdadır (Battaglia, 2020).
Bireyin gelişimi için doğada bir sanat atölyesi işlevi gören Arazi Sanatı, her yaşta birey
için çeşitli olanaklar sunmaktadır (Rebić v.d., t.y.).
Doğayla paralellik gösteren Arazi Sanatı, doğada gerçekleşen değişimlerden etkilenir.
Dolayısıyla varlığı ve yokluğu doğrudan doğanın var oluşuna bağlıdır. İnsanların doğaya
verdikleri zararların sonuçlarını düşünmeye zorlar.
Mekânın bireyde aidiyet duygusu yaratma bakımından gerekliliği, çevre sanatının alanını
daha da genişletmektedir (Solberg, 2016).
Çocuk çevre ilişkisi kapsamında Arazi Sanatı, çocukların çevreyi tanımalarını, çevresel
sorunlara duyarlı olmalarını ve doğanın sanat ile olan ilişkisine doğrudan katılımı gerçekleştirmek amacıyla birkaç ilkokul öğrencisinin katılımıyla birtakım sanatsal faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Aşağıda bunlardan örnekler verilmektedir (Wei, 2020).
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Görsel 4: (İlkokul öğrencileri), Malatya, Türkiye, 2021
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Görsel 5: (İlkokul öğrencileri), Malatya, Türkiye, 2021
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Çocuklarda çevre bilincinin geliştirilmesi, çevrenin korunması ve geliştirilmesine duyarlı
yetişkin bireylerin yetiştirilmesinin temellerini oluşturacaktır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde bilinçli toplumların oluşturulması küresel çevresel sorunların yaratılması ve
bunların çözümü konusundaki etkililiği açısından göz ardı edilemeyecek bir durumdur
(Wei, 2020).
Çocukluk yaşlarda geliştirilen bu tür eğitimsel faaliyetler, yaşam boyu öğrenmeye eşlik
eder. İnformal bir eğitim sonucu olarak hayatın geneline yansıyan bir fayda sağlar (Traverso, 2014).
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Görsel 6: (İlkokul öğrencileri), Malatya, Türkiye, 2021
Bireyin gelişimi için doğada bir sanat atölyesi işlevi gören Arazi Sanatı, her yaşta birey
için çeşitli olanaklar sunmaktadır (Rebić v.d., t.y.).
Çevre Sanatı, bir sanat eserinin yalnızca kapalı mekânda sergilenmeye mahkûm bir değer
olmadığını göstermektedir. Doğa ve sanatın birbiriyle iç içe olduğunu ortaya koymaktadır
(Efthymia v.f., 2012).
Özgür alanda, herkes tarafından yapılabilme imkânı sunan, sınırlara hapsolunamayan
geniş çerçeveli bir alandır (Efthymia v.f., 2012).
Sanat, küresel iletişimi ve anlayışı teşvik eden bir araçtır ve eğitimcinin kültürel ve
çevresel konularla ilgili her şeyi daha iyi açıklamasına yardımcı olur (Kastner & Wallis,
1998). Sadece doğayı ve çevreyi önemsemeyen, aynı zamanda halkın çevre bilincini de
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önemseyen bir sanat türüdür (Stathopoulou, 1997; Krug, 1997; Mantere, 1992, Efthymia
v.f., 2012).
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Görsel 7: (İlkokul öğrencileri), Malatya, Türkiye, 2021
Bir alan olarak Çevre Sanatı, birçok yönden kategorize edilebilir. Zamana göre: çoğu
Çevre Sanatı yok olmak ya da dönüşmek için tasarlanırken, bazıları uzun ömürlü alt yapı
sağlamak, toplulukları eğitmek ya da güçlendirmek ya da toprağı iyileştirmek için yüzyıllarca sürecek şekilde tasarlanmıştır (Bower, t.y.).
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SONUÇ
Arazi Sanatı, çocuğun doğayla temasında önemli bir alan oluşturmaktadır. Küreselleşen
teknolojik dünyada her geçen gün doğadan uzaklaşan, çevresel sorunlara duyarsız olan
bir neslin yetişmesi günümüzün endişe verici problemlerindendir.
Özellikle son yıllarda yaşanmakta olan küresel iklim sorunları, tüm dünyada felaketlere
sebep olmakta ve birçok alanda önlem alınması gereken hayati sorunların başında gelmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında alınacak önlemler açısından gerçekleştirilen disiplinle narası çalışmalarda sanatın bu yöndeki çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Çoğunlukla Çevre Sanatı olarak eşleştirilen Arazi Sanatı, bu hedefler doğrultusunda etkili
bir uygulama alanı yaratmaktadır. Bu çalışmada bunun doğrudan örneklerini içeren birtakım sanatsal faaliyetler ile bu konuya katkı sunulmaya çalışılmıştır. Doğaya karşı duyarlı birey yetiştirmek ve sanatın bu yöndeki etkilerini uygulamalı olarak analiz etmek
amaçlı ilkokul öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilen birtakım sanatsal uygulamalarla
Arazi Sanatının etkililiği vurgulanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda Arazi Sanatının çocuklar üzerindeki olumlu etkisi gözlemlenmiş ve bunun okullarda daha sık uygulanması gerekliliği sonucuna varılmıştır.
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Öz
Doğa ve çevreyi tanıma, öğrenme ve doğanın korunmasında, duyarlılık kazanmaya katkı
sunan disiplinler arası sanatsal uygulamalar bireyin bilişsel ve duyusal gelişimi açısından
büyük önem taşımaktadır.
Günümüzde doğadan uzak bir yaşam sürdürmekte olan birey/toplum için sanatın bu yöndeki işlevi bireyin gelişiminin yanı sıra doğanın korunmasına da katkı sunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, birtakım sanatsal etkinlikler aracılığı ile çocuklarda, doğanın insan
yaşamındaki anlam ve önemine dair duyarlılık kazandırma, doğanın korunması konusunda bilinç oluşturma ve doğada sanat yapma imkânı sunarak bireyde yaratıcı fikirlerin
geliştirilmesine katkı sunmaktır.
Çocuklar tarafından doğada gerçekleştirilen bu sanatsal uygulamalar ile çocuğun çevresini tanımasında, çevreyi koruma açısından bilinçlenmesinde, doğaya saygı duymasında
ve çocuğun bilişsel ve fiziksel gelişimi açısından, doğada eğlenerek sanat yapmanın kalıcı
öğrenmeye olan etkisi sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sanat, çocuk, sanatsal uygulamalar
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THE ROLE OF ART IN CHILDREN'S KNOWING THE ENVIRONMENT

Abstract
Interdisciplinary artistic practices, which contribute to gaining sensitivity in recognizing
nature and the environment, learning, and protecting nature, are of great importance for
the cognitive and sensory development of the individual.
Today, the function of art in this direction contributes to the protection of nature as well
as the development of the individual for the individual/society living a life away from
nature.
This study aims to contribute to the development of creative ideas in the individual by
providing children with the opportunity to gain awareness about the meaning and importance of nature in human life, to raise awareness about the protection of nature, and to
make art in nature through several artistic activities.
With these artistic practices carried out in nature by children, it has been concluded that
making art by having fun in nature is effective in children's recognition of their own environment, awareness of the environment in terms of protection, respect for nature, and
permanent learning in terms of cognitive and physical development of the child.
Keywords: Art, children, artistic practices
GİRİŞ
Çevre Sanatı, doğal malzemeler kullanılarak doğada yapılan sanat eserlerinden oluşmaktadır. Çevre Sanatı alanı, doğadan ilham alan oldukça çeşitli bir alan yaratmaktadır. İklim
politikası, kentsel gıda üretimi, ulaşım altyapısından çocukluk eğitimi ve giyim tasarımına kadar toplumun tüm yönlerini ekolojik bir perspektiften araştıracak bir perspektif
sunmaktadır (Bower, t.y.).
Çevre Sanatı, Kavramsal Sanat hareketinin bir parçasını da oluşturmaktadır
(Artincontext, 2021).
Doğayla iç içe bir bütünlük içerisinde gerçekleştirilen bu sanat alanı çoğunlukla doğanın
bir yansıması olarak ifade edilmektedir. Sanat ve doğa ilişkisinde ilk olarak akla gelen
şey doğanın resmedilerek izleyiciye sunulması olarak gelir. Dünyaca bilinen ünlü peyzaj
ressamları arasında Vincent Van Gogh, Monet, Cezanne ve diğerleri gelir (Iberdrola, t.y.).
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Görsel 1: Claude Monet, Argenteuil yakınlarındaki Haşhaş Tarlası, 1875

Ancak Çevre Sanatı, eskilerin gelenekseli yansıtma biçiminden çok daha fazlasını ifade
etmektedir. İnsanoğlunun çevreye verdiği tahribatın, doğanın güzelliğini yok ettiğini,
doğanın bozulan dengesinde doğayı resmedecek güzelliklerin birer birer yok olduğu
gerçeğini sorgulamayı görev edinmektedir. İnsanların aşırı tüketim sonuçlarından küresel
ısınma ile birlikte ormansızlaşma, okyanusların zarar görmesi gibi yeryüzünün yapısını
ciddi biçimde sarsan bu olaylara karşı bir hareketliliğin, bir karşı çıkışın oluşturulmasında
Çevre Sanatı, sanat yapmanın ötesinde bir ihtiyaç haline gelmiştir (Iberdrola, t.y.).
Doğaya yönelerek, sanatın ticari yönünü reddeden başlıca Çevre Sanatçıları arasında
Andy Goldsworthy, Herman de Vries, Joseph Beus, Robert Smithson ve Andrew Rogers
yer almaktadır (Iberdrola, t.y.).
Çevre Sanatı, doğadan ilham alan bir sanatsal harekettir diyebiliriz. Paleolitik dönemde
mağaralara yapılan resimlerde bunu görmek mümkündür. Her ne kadar eskiden doğadan
ilham alan bir sanat olsa da dönemin şartlarına göre şekillendirildiği gerçeği göz ardı
edilmemelidir.
Kara Sanatı olarak da ifade edilen Çevre Sanatı, manzara ve sanatın birbirine bağlı olduğu
ve sanat eserinin sadece doğaya yerleştirilmediği, doğadan çizildiği bir sanat hareketini
ifade eder. Doğa Sanatı, herkese hitap edebilen, çeşitli yorumlara atıfta bulunabilen bir
alan sunmaktadır. Doğada bulunan malzemelerin birleşimiyle gerçekleştirilen bu sanat
alanı özellikle çocuklar için verimli bir ortam oluşturmaktadır. (Efthymia v.d., 2012).
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Modern yaşamın her geçen gün dünyanın doğal dengesi üzerindeki olumsuz etkiler
yaratmaktadır. Yakın zamanda çözümü güç sorunlar doğuracağı gerçeği, günümüzde
yaşanan seller, orman yangınları, buzul erimeleri ve kuraklık gibi birçok felaket
örneğinden de anlaşılabilmektedir. Doğadan uzak yeni nesillerin yetişmesi, doğanın insan
yaşamı üzerindeki etkilerinden habersiz ve yaşanan doğa olaylarına duyarsız
kalmaktadırlar. Tüm insanlığın yaşam mekanizmasını oluşturan doğanın varlığına ve
bunun önemine dikkat çekmek gerekmektedir. Doğanın doğal dengesini bozan yapay
etkiler karşısında toplumun bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konuda
gerçekleştirilen birtakım siyasi demeçlerin yanı sıra birçok çevreci sanatçıların
önderliğinde gerçekleştirilen sanatsal eylemler de büyük katkı sunmaktadır.
Amacı gezegenin karşı karşıya olduğu tehlikeler hakkında farkındalık yaratmak ve
gezegenin korunmasına teşvik etmek olan Çevre Sanatı, iklim sorunlarının yaşanmaya
başlandığı günümüz dünyasında daha da anlam kazanmaktadır. Toplumun bu konuda
bilinçlenmesi açısından Çevre Sanatı büyük önem taşımaktadır (Iberdrola, t.y.).
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Görsel 2: Olafur Eliasson, Buzdağı, Tate Modern ve Bloomberg
Dünya genelinde hızla eriyen buzullara dikkat çekmeye çalışan İzlandalı sanatçı Olafur
Eliasson’ın Buzdağı adlı çalışması, insanların iklim değişikliğiyle yüzleşmesini
amaçlamaktadır (Christie’s Education, 2019).
Grönland’ın Nuup Kangerlua fiyordundan alınan buz kütleleri Tate Modern ve
Bloomberg genel merkezlerinin önüne dev eritme blokları yerleştirilerek gerçekleştirilen
bu sıra dışı kurulumda benzersiz bir sanat yaratılmıştır (Christie’s Education, 2019).
Son yıllarda artan küresel doğa felaketleri, insanları bu konuda düşünmeye yönlendirmiş,
çeşitli kurum ve kuruluşları acil önlemlere yönlendirmiştir. Doğanın korunması sosyal,
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siyasi, coğrafi, ekonomik birçok alanın sorumluluğunda olduğu gibi sanatın da odak
noktalarından birini oluşturmaktadır. Güzel ve estetik kaygısını çoğunlukla doğadan
aldığı ilhama dayandıran sanat, genellikle doğa ile iç içe bir gelişim içerisinde yerini
almaktadır (Traverso, 2014).
Bu çalışmada bu kapsamda gerçekleştirilen birtakım çevresel sanat uygulamalar ile
ilkokul çağındaki çocuklara doğanın anlam ve önemi kavratılmaya çalışılmıştır
(Traverso, 2014).
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Görsel 3: (İlkokul öğrencileri), Malatya, Türkiye, 2021
Bu tür kolektif çalışmaların uygulanmasında çocuklar için elverişli ortam sağlayan Doğa
Sanatı, yeni yaratıların oluşturulma sürecini oldukça kolaylaştırabilmektedir.
Uygulanan bu metodolojide öncelikle çocuklara doğanın anlam ve önemi anlatılmış,
karşılıklı fikir alış-verişinde bulunulmuştur. Sonrasında doğanın iyi bir şekilde
gözlemlenmesi ve doğada mevcut malzemelerden neler yapılabileceğinin zihinsel bir
tasarımı yapılıp bu doğrultuda uygulama aşamasına geçilmiştir.
Bir sonraki aşamada ise çocukların ortaya koydukları bu çalışmalar üzerinde ortak fikir
alış-veriş yapılarak bir değerlendirme sürecine geçilmiştir.
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Görsel 4: (İlkokul öğrencileri), Malatya, Türkiye, 2021
Doğada gerçekleştirilen bu tür kültürel etkinlikler, çocuklarda doğaya karşı duyarlılık kazandırmanın yanı sıra eğlenerek öğrenme, yaratıcılık ve işbirliği geliştirici duyguların
oluşturulmasına da imkân sağlamaktadır (Traverso, 2014).
Doğada gerçekleştirilen Çocuklarda bu tür kültürel uygulamalara katılımı arttırıcı uygulamaların gerçekleştirilmesi çocukta çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Gündelik hayatta sürdürülen bir yaşama olumlu katkılar sağlamada bilinçli birey yetiştirilmesi açısından Çevre Sanatı, kapsamı oldukça geniş bir disiplindir.
Bireye sağlıklı kimlik oluşturulması, doğa, kültür ve geleneklerde sağlıklı bağlantılar geliştirmeye katkı sunan Çevre Sanatı, doğrudan bireyin hayatının bir parçası olması açısından verimliliği daha kolay sağlanabilmektedir.
Doğa Sanatı, çocukta pratik becerilerin geliştirilmesi açısından uygulanabilirliği kolay bir
alan kapsamaktadır (Solberg, 2016).
Günümüzde doğadan uzaklaşan, kopan çocukların sayısı her geçen gün daha da
artmaktadır.
Doğanın güzelliklerinden mahrum, doğanın insan yaşamındaki öneminden habersiz,
doğaya verdikleri zarardan habersiz kitlesel bir çoğunluğun parçası olan çocukların bu
yönde bilinçlendirilmeleri elzem bir durum olmuştur.
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Yapılan bir araştırmaya göre yeni neslin önceki nesillere göre oldukça doğadan kopuk bir
yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur.
(Larson ve ark., 2011; Panjur, 2005; Tucker, 2006, Wei, 2020)
Çevre Sanatı, çocukta çevreye karşı merak duygusu geliştirme, bağlılık ve duyusal
deneyimlerini geliştirmelerine katkı sunmaktadır.
Öğrenciler dokunsallıklarını geliştirebilir, gerçek dokuları, boyutları ve rengi hissederek
ve gözlemleyerek stereognostik ve görsel duyular doğaya dayalı sanat etkinlikleriyle
geliştirilebilir (Plevyak & Mayfield, 2010, Wei, 2020).
Çevreyle daha derin bir etkileşimden elde edilen rafine duyular öğrencilere yardımcı
olabilir (Wei, 2020).
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Görsel 5: (İlkokul öğrencileri), Malatya, Türkiye, 2021
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Görsel 6: (İlkokul öğrencileri), Malatya, Türkiye, 2021
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SONUÇ
Çevre Sanatı, çocukta çevre bilinci oluşturma, doğaya saygı duyma, doğanın korunmasına farkındalık uyandırma, duyusal deneyimlere katılımı sağlamak ve sanatsal yaratıcılığı sağlama gibi birçok yarar sağlayan bir alanı kapsamaktadır.
Yaşadığı çağa tanıklık eden sanat, her dönem çağın nabzına göre şekillenmiştir. Günümüzde yaşanmakta olan iklim sorunları da çağımızın önemli sorunlarının başında gelen
ve tüm dünyayı tehdit eden sorunlardır. Çevre Sanatının bu süreçte popülaritesine ulaşması sanat açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. İnkâr edilemez bir şekilde yükselişte olan Çevre Sanatı, çağın sorunlarına hizmet eden önemli bir disiplin alanı
oluşturmaktadır.
Çevre Sanatı, bireyin toplumsal rolünü gerçekleştirmesine, doğaya saygı duymasına ve
günümüzde artan küresel iklim sorunlarının çözümüne ilişkin geniş kapsamlı uygulamaların bir parçası olma imkânı sunar. Çevreye duyarlı, bilinçli birey/toplum oluşturmada
büyük rol üstlenen Çevre Sanatı, özellikle çocukların çevresel duygularının geliştirilmesi
açısından verimli bir alan sunmaktadır. Bu çalışmada doğrudan doğayla iç içe gerçekleştirilen sanatsal uygulamalar aracılığı ile bu durumun gerçekliği ve günümüzde artan iklim
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sorunları karşısında bilinçli birey geliştirilmesindeki rolü açısından Çevre Sanatının gerekliliği önemli ölçüde gözlenmiştir.
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OSMANLI SARAY MUTFAĞININ TÜRK KÜLTÜR DIPLOMASISINDEKI
ETKISI:“SARAYIN LEZZETLERI” BELGESEL SERISI ÜZERINDEN GASTROMILLIYETÇI YAKLAŞIMIN DEĞERLENDIRILMESI

Doç.Dr. Şeyda Barlas Bozkuş
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Öz
Çalışmanın temel amacı, Osmanlı Saray Mutfağı'nın Türk gastronomi kültürünün ulusal
tanıtımındaki rolünü TRT 2'de yayınlanan "Sarayın Lezzetleri" adlı belgesel serisi üzerinden incelemektir. Günümüzde gastrodiplomasi aralarında kamu diplomasisi, yemek
endüstrisi, turizm ve milli marka yaratımı gibi süreçlerinde içinde bulunduğu geniş bir
ölçekte ilgilenilmesi gereken bir yaklaşımdır. Milli mutfak kültürünün tanımlanması yerel
yiyeceklerin belirlenmesi gastro-diplomasi bağlamında şekillenen bir olgudur. Bu
bağlamda, Türk mutfağının kültürel temelleri milli kimliğin inşası sürecinde çağdaş dünya mutfakları arasında kendinden söz ettirmeye çalışmaktadır. Çalışmanın ana eksenini
milli mutfak kültürü üzerinden şekillenen yerel Osmanlı yemek kültürü oluşturacaktır.
Modern Türk mutfak kültürünün, Osmanlı Saray mutfağına dayalı olarak anlatılması,
uluslararası turizm reklam kampanyalarının gastromilliyetçi eğilimin olması görülmesi
son dönem Türkiye’nin ulusal kimliğinin bir ögesi ve kültür diplomasisinin önemli bir
aracı olarak mutfak kültürünün "TRT 2 Sarayın Lezzetleri" belgeselinde nasıl temsil
edildiği, medya metinleri üzerinden gerçekleştirilen gastromilliyetçi söylemin içeriği ile
ortaya konulmaya çalışılacaktır. Osmanlı Saray Mutfağının uluslar arası alanda hangi
nasıl bir söylem ve yemek sunumu ile tanıtılmaya çalışılması bu kapsamda ele alınacaktır.
Anathar Kelimeler: Gastrodiplomasi, gastromilliyetçilik, kültür diplomasisi, Sarayın
Lezzetler Belgesel, Türk mutfak kültürü
THE INFLUENCE OF OTTOMAN PALACE CUISINE ON TURKISH CULTURAL DIPLOMACY: EVOLUTION OF GASTRO-NATIONALIST APPROACH THROUGH "YEREL LEZZETLER" DOCUMENTARY SERIES
Abstract
This conceptual paper articulates the role of "Ottoman Palace Cuisine" in Turkish gastrodiplomacy by providing an analysis of "Sarayın Lezzetleri" documentary. Today, gastrodiplomacy is positioned within the public diplomacy spectrum and covers food, tourism
and national branding. National cuisine plays an important role in identified local food
culture in gastro-diplomacy. At this point, the cultural roots of Turkish cuisine become a
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controversial issue in constructing national identity as a part of modern food culture. Ottoman cuisine which is a part of modern Turkish culinary culture is to be evaluated gastronationalist attitudes. International tourism advertising campaigns, Turkey strategically
takes pains to present Ottoman heritage being a part of modern Turkish culture. In this
sense, the paper calls for dynamic concepts and identity of Turkish culinary culture in
critical discourse analyses of the “Saray Lezzetleri” television programming that has been
produced Turkish State channel TRT 2. The following questions are thereby important:
What are the discourses of gastro-nationalism in the culinary field in Turkey?, In what
forms is Ottoman Palace Cuisine reacted to and represented in the international arena?.
Keywords: Gastrodiplomacy, gastronationalism, cultural diplomacy, Sarayın Lezzetleri
Documentary Series,
1. Giriş
Ulusal mutfakların uluslararası organizasyonlarda ve turizm faaliyetlerinde tanıtılması günümüzde sıklıkla rastlanan kültürel diplomasi faaliyetlerinden biridir. Küreselleşmenin kültürel alanda yoğun olarak yaşandığı dünyamızda medyanın kültürlerarası tanıtımdaki rolü her geçen yıl daha fazla önem kazanmaktadır. Çalışmanın temelini, son yıllardaki Türk kültür politikası bağlamında merkezde yer alan Yeni Osmanlıcılık söylemi
üzerinden yapılacak gastromilliyetçi bakış açısı oluşturacaktır. Bu bağlamda, Türkiye’nin
ulusal kimliğinin bir ögesi ve kültür diplomasisinin önemli bir aracı olarak mutfak kültürünün medya metinlerinde nasıl temsil edildiği ve bu temsil mekanizmasının medya metinleri üzerinden hangi kültürel kodlar üzerinden yaklaşıldığı irdelenecektir.
Son yıllarda turizm faaliyetlerinde ülkelerin yerel mutfak kültürleri halkla ilişkiler
ve reklam alanında sıklıkla kullanılmıştır. Ülkelerin medya tanıtımlarında tercih edilen
kültürel semboller yemeklerin sunumlarında kullanılarak görsel olarak düzenlenmiştir.
90’lı yıllardan itibaren yerel mutfak kültürünün “mega event” olarak adlandırılan
olimpiyatlar, dünya spor yarışmaları, siyasi zirveler, küresel toplantılar gibi büyük
olaylarda kullanılması ülkelerin tanıtım stratejilerinin bir parçası şeklinde gelmiştir.
Küresel boyutta tanıtımlara ev sahipliği yapmak isteyen ülkeler kültür diplomasisi altında
milli mutfak kültürlerinin dünyaya tanıtımında gastrodiplomasiden faydalanmaktadırlar.
Çalışma kapsamında oluşturulan hipotez, Türkiye’nin kültür diplomasisi hedefleri
doğrultusunda ulusal mutfak kültürünün medya metinlerinde gastromilliyetçi söylem
üzerinden izleyiciye aktarıldığıdır. Bu kanaat ışığında belirlenen örnek üzerinden sorulacak temel sorular: Türkiye medyasında Osmanlı saray mutfağına yönelik gastromilliyetçi bir bakış yansıtılmakta mıdır? Sarayın Lezzetleri belgeselinde modern Türk
mutfağının yemek reçetelerinde hangi tarihi unsurlar ön plana çıkarılmaktadır?, Medya
metinlerinde kullanılan yemek görsellerinin ve sofra düzeninin gastromilliyetçi söylemin
içeriği ile uyumlu mudur?, Medyada yer alan gastromilliyetçi söylem ile Türkiye’nin gastrodiplomasi faaliyetlerindeki hedefleri uyumlu mudur? sorularına yanıt aranacaktır.
2. Gastrodiplomasi Bağlamında Türk Muftak Kültürü’nün Dünya’da Tanıtımı
Türkiye’de gastronomi alanı uluslararası turizm faaliyetlerinin önem kazandığı 90’lı
yıllarda önem kazanmıştır. Milli değerlerimize evrensel boyutta farkındalık kazandırmak
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amaçlanmıştır. Küresel kültürel ağların dışında milli bilincin uyanışıyla birlikte kültürel
anlamda bir tür öze dönüş olgusu yaşanmış, bu ortamda yemeklerin kökenleri de
araştırılmaya başlanmıştır. 1981-1995 yılları arasında hem devlet hem de amatör araştırmacılar tarafından düzenlenen yemek kültürü sempozyumları yemek tarihine ilgiyi
artırmıştır (Samancı, 2012: 234).
Türkiye’nin gastrodiplomasi alanında kendini ifade edilebileceği faaliyetleri ise
2000’lerin başında gerçekleşmeye başlamıştır. 2004 NATO İstanbul Zirvesi, hem İstanbul hem de Türk / Osmanlı kültürü ve mutfağı açısından küresel imaj oluşturma çabaları
için bir dönüm noktası olmuştur. Zirve kapsamında Topkapı ve Dolmabahçe Sarayı’nda
verilen akşam yemekleri, Batı Avrupa’nın gözünde değişen Türkiye’yi veya değişen Türk
mutfağını anlamamıza yardımcı olacaktır. Hazırlanan yemeklerde Türk mutfağının hem
Osmanlı hem de modern bir dünya mutfağı olarak gösterilmesi amaçlanmıştır. Geleneksel
Türk-Osmanlı mutfağı sunmak yerine hem malzemeleriyle hem de yapılış biçimleri ve
sunumlarıyla modernize edilmiş bir mutfak sunulması amaçlanmıştır. Geleneksel ve
moderni harmanlayan lezzetin kendisi ile birlikte tabaktaki minimalizm ve yemeğin estetiği, küresel trendlere katılım için gerekli görülmüştür (Karaosmanoğlu, 2007: 430431).
Türkiye’nin gıdayı bir tanıtım ve iletişim aracı olarak kullandığı gastrodiplomasi
etkinliklerinden biri de 2015 Milano EXPO olmuştur. “Gezegeni Besleme, Yaşam İçin
Enerji” temasını kullanan fuarda Türkiye, gerek tasarımı gerekse sunumlarıyla en dikkat
çekici köşelerden biri olmuştur. Türkiye’nin “Geleceğin Gıdası İçin Tarihin İrdelenmesi”
temasıyla katıldığı fuarda, gıda ve beslenme konusunda 12 bin yıllık Anadolu tarihine
vurgu yapılmıştır (Batu, 2018).
Bu uygulama, hem gastrodiplomasinin iletişim ve tanıtım boyutunu karşılaması hem de
devletin kurumsal yapısı ile dahil olduğu bir gastrodiplomasi faaliyeti olma özelliği
göstermiştir. Türkiye’nin en uzun soluklu ve en somut sonuç veren gastrodiplomasi uygulaması ise, 2008 yılında ABD’de başlatılan “Gezici Türk Kahvesi Kamyonu Projesi”
olmuştur. Türk kahvesi, Güney Kore’nin “Kimchi” örneğinde olduğu gibi Türk toplumunun uzun yıllar hem kullanılan malzeme hem de yapılış teknikleri bakımından belirli
bir istikrarı korumuş ürünlerinden biridir. Proje 7 yıl içerisinde olgunlaşarak, farklı
coğrafyalara yayılarak farklı iletişim araçlarıyla da zenginleşmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığının turizmde markalaşma hedefiyle hayata geçirdiği “Turkey: Home” Projesi de
gastrodiplomasi çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir. Proje kapsamında Türkiye’nin kültür, sanat, yiyecek ve içecek, sağlık ve sıhhat ve UNESCO başlıklarında
markalaşma araçları ve girişimlerinin tanıtıldığı “hometurkey.com” sitesi oluşturulmuştur (Kul, 2019).
Son zamanlarda, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı ilgili kurumlarla eşgüdüm
içinde Türkiye’nin gastrodiplomasi stratejisinin belirlenmesine ilişkin “Pozitif İletişim
Kampanyaları” başlığı altında çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Ekim 2020’de
Gastrodiplomasi 1. Komite Toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıda gelecek yıllar için belirlenecek gastrodiplomasi stratejisinin hazırlanması çalışmaları görüşülmüştür
(www.iletisim.gov.tr). Yapılan çalıştayda gelecek on yıla ilişkin gastrodiploması tabanlı
tanıtım stratejisinin alt yapısı hazırlanmış. yapılabilecek olası faaliyetlerin planlı
çıkartılmıştır.
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Türkiye’nin Anadolu’da yaşayan eski uygarlıklardan gelen kültür aktarımının
yoğunluğu düşünüldüğünde sembolik kültürel taşıyıcılığın en güçlü coğrafyalarından biridir. Anadolu toprakları sadece Türk kültürünün değil; kendinden önce gelen Bizans ve
erken dönem uygarlıkların da dünyada temsilcisi durumdadır (Barlas Bozkuş, 2010).
Türk kültür ve geleneğinin Osmanlı geleneğinden gelen kültürel doku ile birlikte popüler
kültürün Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyasında yumuşak güç olarak etkili
olduğunu söylemek doğrudur (Sancak, 2016).
Türk kültürünün uzun süredir bu topraklarda var olması aynı zamanda gastromilliyetçiliğin söyleminin merkezinde yer alan önemli bir olgudur. Türk mutfak kültürünün
Osmanlı mutfağı çerçevesinde değerlendirilmesi çağdaş mutfak kültüründe modern
sunumlarda da etkili olmaktadır. Osmanlı-İslam kültürünü merkeze alan kültürel tanıtım
programlarında verilen tarihsel kodlar Türk kültürünün tanıtımında da kullanıldığı
görülmektedir.
3. Gastromiiliyetçilik Çerçevesi Üzerinden Milli Mutfak Kültürünü Okumak
Mutfak ve yemek kültürü, kültürün ve ulusal kimliğin bir dışavurumudur. Çünkü
yemek kültürü, kullanılan malzemeden yemeğin tüketimine kadar bir toplumun kimliğinden izler taşır. Bu açıdan yemek kültürü, kim olduğumuzun, kendimizi ve ulusu nasıl
hayal ettiğimizin önemli bir parçasıdır (Mendel ve Ranta, 2014: 414). Mutfak ve yeme
içme faaliyetleri her gün düzenli olarak gerçekleştirilen, hayatın içerisinde olmazsa olmaz
bir yere sahip dinamik bir unsurdur. Bu nedenle yemek yapmak bir ulusun kimliğinin en
etkili ifade biçimlerinden biri olarak karşımıza çıkar (Kul, 2019: 50).
Günümüzde küresel yiyecek ve ticaret sistemi içerisinde, mutfakta kullanılan
malzemeler birçok toplumda aynı olsa da önemli olan, aynı malzemelerle farklı sonuçlar
çıkarmaktır ki bu da mutfağı bir kültür ve kimlik öğesi haline getirmektedir (Nirwandy
ve Awang, 2014: 327). Brillant-Savarin’in de ifade ettiği gibi, ulusal mutfak ulusların
kendilerini tanımlamalarının önemli bir yoludur (Chapple-Sokol, 2013: 161). Claude
Lévi-Strauss ise, yemeğin sembolizminin kendisinden daha fazla şeyi ifade ettiğini, kimlik inşa etmede ve belirlemede önemli rolü olduğunu belirtmiştir (Lévi-Strauss, 1968 akt.
Karaosmanoğlu, 2017, 115). Hatta zaman zaman devletler ulusal kimliklerini dünyaya
yansıtmak istedikleri biçime göre ulusal mutfaklarına bilinçli olarak belirli unsurları dahil
ederken kimi unsurları ise reddetmektedirler. Kısacası mutfak kültürleri, ulusların
kendilerini küresel platformda ifade etmesinde ve kendi değerlerini aktarmasında kabul
edilir bir güce erişmiştir.
Türkiye’nin uluslararası platformda kültür diplomasisi aracılığıyla kültürel kimliğini olumsuz veya yanlış algılardan uzak, güçlü ve kendi lehine olacak biçimde
aktarabilmesi için kültürel sermayesinin temel unsurlarından olan ulusal mutfağını konumlandırma biçimi önem arzetmektedir. Bu bağlamda öncelikli olarak yerel platformda
ulusal mutfağın ve yemeklerin kavramsallaştırılması, standardize edilmesi, bu biçimde
topluma aktarılması gerekmektedir. Bu aşamada hem geleneksel hem de yeni medya bu
amaca en uygun zemini oluşturmaktadır. Devletlerin ulusal çıkarlarını gerçekleştirme,
etkinlik kazanma, yabancı aktörleri kendine çekme, uluslararası gündemi şekillendirme
ve egemenlik sağlama fırsatı elde edebilmesi de diplomatik ilişki ve kültürel iletişim
kurma becerilerini gerekli kılmaktadır (Chapple-Sokol, 2013: 174). Kısacası ulus
devletlerin bu küresel mutfak rekabetine katılma motivasyonu, diğer uluslarla aynı
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düzeyde egemenlik iddia etme çabası olarak da anlaşılabilir (Wilk, 1993: 303 akt. Kim,
2019).
Gastrodiplomatik girişimler ile Türk mutfağı tüm dünyaya tanıtılarak farklı
kültürlerle etkili iletişim, etkileşim ve karşılıklı anlayış sağlanması, ülkemiz ile ilgili
olumlu imaj yaratılması mümkündür (Türker, 2018:24). 1980’lerden itibaren Türkiye’de
artan turizmin verdiği motivasyonla mutfak kültürüne ağırlık verilmeye başlanmıştır.
Ulusal bir Türk mutfağı oluşturmaya yönelik kamuoyu ilgisi, Türk mutfağının
zenginliğini ortaya koyan çalışmaları doğurmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun 700. kuruluş yılı 1999’da Türkiye’de ve Avrupa’da konferanslar, sergiler ve basılı yayınlarla
kutlanırken Osmanlı mutfağı da yeniden tasavvur edilmiştir. Dönem itibarıyla Osmanlı
mutfağı yeni bir kavram olarak mutfak dünyası gündemine katkı sağlamaya başlamıştır.
Son 30 yıl içerisinde Osmanlı mutfağı üzerine kitapların yayınlanması ve Osmanlı tarzı
restoranların yükselişi ile Türk mutfağı yeniden kurgulanırken Osmanlı geçmişine atıfta
bulunulması meşru hale gelmiştir (Samancı, 2019: 156-157).
2000’li yıllardan itibaren Türk-Osmanlı mutfağına yönelik bireysel çalışmalar
yürüten şeflerin de öncülüğünde modern bir üslup tercih edilmeye başlanmıştır. Geleneksel Türk-Osmanlı mutfağı yerine kullanılan malzemelerden yapılış ve sunum biçimlerine değin modernize edilmiş bir mutfak ortaya konmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda
Osmanlı mutfağının çok yağlı ve yoğun kalorili olarak akıllara yerleşen yemekleri yerine
sağlıklı bir mutfak; görkemli, gösterişli ve oryantalist sunum yerine minimalizm ile gelenekseli bir araya getiren sade ve estetik sunum biçimlerinin tercih edilmesiyle küresel
eğilimleri ön plana çıkaran modern bir mutfak amaçlanır. Dikkat edilmesi gereken bir
nokta ise klasik Türk ve Osmanlı yemeklerinde yemeğin dokusunu bozmadan, modern
teknik ve bilgilerle yeni yorumların katılmasıdır (Karaosmanoğlu, 2019:154).
Çalışma kapsamında ulusal mutfak kültürünün diplomatik alanda kullanımında
karşımıza temel iki kavram çıkmaktadır. Çalışmanın ana çerçevesinde kullanılacak gastrodiplomasi ve gastromilliyetçilik kavramları sıklıkla birbirine karıştırlmaktadır. Bu
nedenle her iki kavramın kapsamının iyi çizilmesi gerekmektedir. İlk kavram olarak
önceki bölümde ele alınan gastrodiplomasi, bir ülkenin sahip olduğu mutfak kültürünün
kültürlerarası etkileşim aracı ve çekicilik unsuru olarak kullanılmasıdır. Uluslararası politikada diplomasi alanında etkinliği sınırlı olan orta büyüklükte devletler olarak nitelendirilebilecek ülkelerin, güçlü kültürel kimliklerini ve bu kimliklerinin mutfak hallerini
diplomasiye uyarlayarak gösterme gayretinin bir yansıması olarak gastrodiplomasi ortaya
çıkmıştır (Rockower, 2014).
Gastromilliyetçilik ise mutfak kültürünün geldiği ülkenin milli değerleri
çerçevesinde ele alınması kültürel kod ve sembollerin bağlı olunan milli kültürle sınırlı
tutulmasıdır. Kültür diplomasisi dahilindeki gastrodiplomasi alanı özellikle 21. yy’da
ülkelerin ilgi gösterdiği ve yoğun faaliyet gerçekleştirdiği bir alan olmuştur. Bilhassa
uluslararası platformda bilinirlik kazanma, iyi bir imaj oluşturma, algıları yönetme ve
etkinlik kazanma amaçlarıyla devletler diğer kültürel unsurlarının yanı sıra ulusal mutfaklarını ön plana çıkarmışlardır. Türkiye de bu alanda kendine yer edinmek için ulusal
mutfağını aktif bir şekilde kullanabilmek için stratejiler ve eylem planları geliştirmektedir. Türkiye’nin gastrodiplomasi için araçsallaştırdığı üst dil olan Osmanlı saray
mutfağıdır. Gelenekse kodlarla şekillenen bu anlatı dili özellikle medya metinleri
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incelendiğinde hem görsel hem de yazınsal olarak öne çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun payitaht merkezli olarak ele alınan gastromilliyetçi yaklaşım içerisinde oryantalist unsurları da taşımaktadır.
Son yirmi yılda özellikle turizmde yeni tanıtım kampanyaları yürüten ülkelerin
sıklıkla başvurduğu mutfak kültürü küresel ölçekte yapılan reklam kampanyalarında
önemli bir yer tutmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2015 yılında tanıtımına
başladığı “Turkey Home of” turizm kampanyasında Türk yeme-içme kültürüne ait simit,
Türk kahvesi, çay, baklava, lokum ve şerbet gibi kolay tüketim unsurlarının görsel
reklamlarda sıklıkla kullanıldığı görülmektedir (Barlas Bozkuş, 2018).

Resim 1& 2: Turkey Home of Campaign: Simit ve Baklava Turkey Tourism 'Home
Of' Campaign - Hazel Thompson
Mutfak kültürünün hızlı tüketim alışkanlıkları arasında yer alan içecek ve
yiyeceklerin geleneksel sunum şekillerinde yansıtıldığı kampanyanın görsellerinde oryantalist esintilerin yanı sıra Osmanlı kültüründen gelen semboller de kullanılmaktadır.
Özellikle Türk bayrağının her afişte kırmızı bir şerit üzerinden gerçek boyutuna göre
küçültülerek kullanılması bir marka sembolüne işaret etmektedir. Türkiye’nin milli
tatlarının en az tarihi ve doğal güzellikleri kadar önemli olduğunu bu kampanya üzerinden
anlamlandırmak mümkündür.

Resim 3 & 4: Turkey Home of Campaign: Çay ve Kahve Turkey Tourism 'Home Of'
Campaign - Hazel Thompson
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Türkiye’nin gastrodiplomasideki üst dili olan “Osmanlı Saray Mutfağı”nın oryantalize edilmesi, belirli tür ve içerikteki yiyeceklerle ve uygulamalarla sınırlandırılmıştır. Sonuç olarak da Türk mutfağının potansiyelinin yeterince kullanılamamasına neden olmaktadır. Gastrodiplomasi alanında THY’nin 1983 yılından itibaren
çıkardığı Skylife magazinin yemek kültürü tanıtım sayfaları medya metinleri arasında
oldukça etkin bir yere sahiptir. 1980’lerden günümüze kadar gelen süreçte Türk
Mutfağının uluslarası platformalarda tanıtılmasında etkin rolü olan derginin gastronomi
editörlüğünü Türkiye’nin önde gelen yemek uzmanları üstlenmiştir. Derginin tarihsel
yönden Osmanlı mutfak kültürünü incelediği sayıları salt bir gastromilliyetçilik üzerinden
okumak mümkün değildir. Ağırlıklı olarak çıkan yazılarda İstanbul ve Türk mutfağı
kavramsallaştırılmaları kullanılmaktadır (Aslan 1993; Başaran 2010 &2012). Yıllar içerisinde Osmanlı Mufak kültürünü temel alan yazıların sayıları gittikçe artarak İstanbul
veya Türk Mutfağı olarak hyapılan adlandırılmaların yerini “Osmanlı Saray Mutfağı”
almaya başlamıştır (Barlas Bozkuş, 2021).
Gastromilliyetçi söylem bu çalışmada ise, Türkiye’nin uluslararası alanda potansiyel
bir kültürel diplomasi unsuru olan ulusal mutfağının, öncelikli olarak kendi ulusal platformunda nasıl kavramsallaştırıldığı, standardize edildiği ve topluma sunulduğu yönünden incelenecektir. Bu bağlamda, kültürel diplomasi, yumuşak güç, ulusal kimlik, yemek
kültürü, gastromilliyetçilik kavramları bu çerçeve üzerine inşa edileceği kavramlar
olacaktır.
4. Sarayın Lezzetleri: Osmanlı Mutfak Kültürünün Türk Mutfağı’nın Oluşumu
Çerçevesinde Yorumlanması
Sarayın Lezzetleri televizyon serisi TRT 2 ekranlarında her pazar günü yayınlanan
30 dk kısa belgesel türünde hazırlanan bir yemek kültürü programıdır. Genel olarak televizyon seyircisinin alışık olduğu stüdyo çekimlerinin dışında yemeğin var olduğu
yaşatıldığı ve kuşaktan kuşağa aktarıldığı bölgelere gidilerek yapılan çekimler oluşturulan belgesel çalışması bir bakımdan katılımcı etnografik çalışmadır. Ahçıbaşı ve kültür
araştırmacısı Yunus Emre Akkor’un hazırlayıp sunduğu program yurt dışında Samit Nosrat’ın Tuz, Yağ, Asit,Isı (Salt Fat Acid Heat) adlı kitabının Netflix Amerika için 4 bölüm
olarak çekilen yemek belgesel televizyon dizisine andırmaktadır. Sarayın Lezzetleri
sadece bir yemek sunumu program olarak tasarlanmamıştır. Aksine yemeğin yerel kültür
üzerindeki etkisini sözlü, tarih, coğrafya, etnografya ve kültürel antropolojininde içinde
olduğu geniş bir sahadan belgesel serisini bakmak gerekmektedir.
Serinin tanıtım filmi 23 Şubat 2019’da yayınlanmış olunup ilk belgesel 22 Mart
2019 tarihinde TRT 2 ekranlarında ve youtube üzerinden yayınlanmıştır. Toplamda 65
bölüm yayınlanmış belgesel ilk bölümü Trabzonla başlamış son bölümde ise Artvin
yöresi mutfağına yer verilmiştir. Çalışmanın kapsamı nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış Bursa ve Edirne ve İstanbul’un yer aldığı bölümler çalışma
kapsamında incelenecektir. Konunun temel olarak üç şehirle sınırlandırılmasının nedeni
Osmanlı kültürel yapısında bu şehirlerin tarihi açıdan yapılandırıcı bir rol üstlenmesi ve
coğrafi olarak da Avrupa yakın olmalarıdır.
Belgeselin yapım aşamasında büyük oranda dış çekimler kullanılmaktadır. Her hafta
programa konuk olan şehirlerin havadan tarihi ve doğal güzellikleri gösterildikten sonra
akşam yemeğinde yapılacak menu için üç ayrı çekim gerçekleştirilmiştir. İç mekan
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çekimleri çoğunlukla konu alan kentin tarihsel, kültürel veya sanatsal değerinin tanıtıldığı
bölümleri kapsamaktadır. Yemek çekimleri için mümkün olduğunca doğal mekanlar ve
kırsal alanlar tercih edilmiştir. İstanbul gibi tarih ve kültür mirası açısından güçlü şehirlerde ise Osmanlı kültürünün iz düşümü ekranlara yansıtılmıştır.
Yemek tariflerinin verildiği ve Osmanlı mutfağının kültürel açısından sembolik anlatımının yapıldığı bölümlerde ise belgeselde tarihi süreç içerisinde Anadolu mutfağı ile
kaynaşan saray mutfağından kesitler sunulmaktadır. Yemeklerin hazırlandığı ocak ve
tezgah kısmı kolay taşınabilen ahşap malzemeden hazırlanmış üç ayrı bölümden oluşur.
Kullanılan mutfak gereçleri ağırlıklı olarak bakırdır. Yemek sunumlarında belgeselin ana
temasına uygun olarak seçilen çini tabaklar, tahta kaşıklar, o bölgeye ait desenli kumaş
ve benzeri örtülerle yapılarak yemeğin içerikle görsel olarak bütünleşmesi sağlanmıştır.
Her bölümün sonunda yemeklerin ve kültürel tanıtımın yapımında emeği geçen konuklarla birlikte oturulan sofra ise düzenleme olarak oldukça sade görünümündedir. Türk
misafirperverliğinin yansıtıldığı yemek sofrası aynı zamanda bereket ve huzur bir mekanı
olarak belgesel çekiminde tahayyül edilir.
4.1.Van Dijk’ın Söylem Analizi Bağlamında Sarayın Lezzetleri’nin Betimsel İncelemesi
Sarayın Lezzetleri belgeselinin metinleri oldukça didaktik içeriğe sahiptir. Görsel
olarak mekanlarla örtüşen metinler her bölüm için ayrı hazırlanmıştır. Uzun anlatımlara
yer verilen belgeseldeki gastromilliyetçi söylemine ele almak amacıyla teorik bir arka
plana yer verilecektir. İletişim çalışmalarında söylem analizi sık kullanılan nitel yöntemlerin başında gelmektedir. Metine dayalı yapılan medya analizlerinde okuyucuya verilecek mesajın kodları, üst-alt-yan anlam çerçevelerini incelemesi amacıyla kullanılan
dilsel yapı içerisinde sosyo-kültürel yapı ve ideolojiyi de barındırır. Bu çalışmada ağırlıklı
olarak kültürel çalışmalar alanında da sıklıkla kullanılan Van Dijk’ın söylem analizi
üzerinden incleme yapılacaktır. Sarayın Lezzetleri belgeselinin anlatısı çerçevesinde
yapılacak incelemede temel alınacak soruların başında Anadolu mutfağının yerel özelliklerinin Osmanlı saray mutfağına aktarılma sürecindeki kültürel kodların ve sembollerin
yemek tarifleri üzerinden nasıl anlatıldığıdır. Ahçıbaşı ve kültür araştırmacısı olan program sunucusu Yunus Emre Akkor’un yemek tarifleri sırasında sıklıkla Osmanlı mutfağı
ve padişahları üzerinden alıntılara yer verilmiştir.
Çalışma, Hollandalı iletişim teorisyeni Van Dijk’ın eleştirel söylem analizi
çerçevesinde metindeki dikkat çeken söylemlerin yazıya aktarımı yapılacaktır. Dijk’ın
söylem analizinde ele aldığı ideoloji belgesel çerçevesinde oluşturulan gastromilliyetçi
bakış açısı üzerinden irdelenecektir. Makro ve mikro yapı üzerinden temellendirilen yaklaşımda söylemin güç ilişkileri üzerinden ideolojiyi ürettiği medya metinlerininde de bu
durumun kodlandığı varsayımı üzerinden gidilecektir.
4.2.1 Sarayın Lezzetleri: İstanbul
Belgesel serisinin 8. bölümü olan İstanbul diğer Anadolu şehirlerinden farklı olarak
İmparatorluğu en uzun sure başkentlik yapmasının getirdiği ihtişamı ve gücü çekimlerde
yansıtmıştır. Programın genelinde şehrin Asya ve Avrupa kıtları arasında birleştirici
rolünden bahsedilmiştir. Havadan yapılan çekimlerde İstanbul Boğazı, tarihi yarımada
başta olmak üzere şehrin Osmanlı hakimiyeti boyunca önemli mekanlara ev sahipliği
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yaptığı belirtilmektedir. Belgeselin ilk durağını balıkçı pazarı olarak belirlenerek İstanbul’un kıyı şehri olma özelliğinden kaynaklanan zengin deniz mutfağından bahsedilmektedir. İstanbul sofrasının merkezinde deniz ürünlerini ele alarak başlayan program coğrafi olarak iki arasında yer alan iki denize komşu şehrin tarihsel süreç içerisinde
yemek kültürüne olan yansıması üzerinde durulmaktadır.
“Osmanlı döneminde hem lüferin avlanması hem de pişirilmesi önemli bir kültür.
Sonbahar akşamlarında ellerinde kandillerle sandallarla olta ile lüfer avına çıkar. Avladıkları lüferleri hemen oracıkta pişirir; afiyetle yerlermiş…. Eski yıllardan itibaren lüfer
balığı boğazda bulunur. İstanbul ile özdeşleşmiş olan Lüferin latince anlamı da “Boğaz”
demekmiş. Lüfer aslında ismi ile müsnesna bir balık” (Akkor, 2019).
Yukarıda yer aldığı üzere söylemin merkezinde hikayesel anlatının yer aldığı belgesel metinlerinde yer yer halk deyimlerine de yer verilmektedir. En çok sevilen ve tercih
edilen saray tariflerinin verildiği İstanbul bölümünde yemek reçetelerinin kaçıncı yüzyıla
ait olduğuna ve saray lezzetlerinin tarihsel arka planına da bakılarak metinler
zenginleştirilmektedir. Yemek reçeteleri dışında Osmanlı kültüründe yer etmiş önemli
sosyal ve kültürel olgulara da yer verilen belgeselin ilerleyen bölümlerinde Türk
kültüründe “siftah” kavramına değinilmiştir. Fatih Sultan Mehmed’in birliği pekiştirmek
amacıyla başlattığı ticari bir geleneğin günümüz Türkiye’sine geçişinden söz edilmektedir.
“Osmanlı mutfağında deniz ürünlerinin kullanımı İstanbul’un fehinden sonra daha
sık rastlamaktayız. Lüfer mutfağın en çok kullanılan balığıdır. Genellikle günlük olta ile
yakalanan lüfer mutfağın vazgeçilmeziydi” (Akkor, 2019).
Bu girişle başlayan lüfer pilavının tarifinin verildiği belgeselin 8. bölümü büyük bir kısmı
İstanbul’un başkent olması ve Osmanlı imparatorluğu için kültürel ve tarihsel önemi
üzerinden gidilmiştir. Topkapı Sarayı’nın kültürel açıdan rolünün günümüzde Türkiye’si
üzerindeki etkisinin anlatıldığı bölümlerde Osmanlı kültürünün başlangıç noktasını
sarayın mutfak kültürü olduğu sıklıkla vurgulanmaktadır.
“İstanbul’un imparatorluk geçmişi şu cümlelerle aktarılmaktadır: “Başta hanedan
üyeleri olmak üzere sarayın binlerce çalışanına hizmet eden “matbah-ı amire” Osmanlı
hükümdarlığı içinde “mutfak imparatorluğu’dur aynı zamanda” (Akkor, 2019).
Belgesele de kendi adını veren Osmanlı saray mutfağı hakkında derinlemesine bir
tarihi analiz sunulmuştur. Günümüzde kadar gelen Osmanlı mutfağında kullanılan tarihi
değere sahip tüm eşyaların sergilendiği bir alan olarak düzenlenen mutfak bölümü tarihin
nasıl yeniden inşa edildiğini göstermek açısından önemli görseller sunmaktadır. Yüzyıllar
içerisinde yenilenen alan hakkında tarihi anektodlar da kullanmıştır. Kanuni Sultan
Süleyman döneminde çıkan yangında yanan mutfak bölümü 1574’te yılında tekrar Mimar
Sinan tarafından yapılmıştır. Gerek 15. Yüzyıldan kalan sefer tasları gerekse 19.yüzyıl
saray mutfağının sunum açısından ayrılmaz parçası olan hanedan porselenleri
koleksiyonuna bugün matbah-ı amire gümüzde ev sahipliği yapmaktadır. Yapımcı Yunus
Emre Akkor’a göre (2019), Osmanlı kültür ve tarihinin yaşatılması açısından Topkapı
Sarayı baba ocağının emanetlerini saklayan ana kucağından farksızdır olarak görülmektedir.
Saray Lezzetlerinin İstanbul bölümünün devamında Osmanlı mutfak kültüründe
bakırcılık geleneğinden bahsederek günlük hayatta mutfak kültüründeki bakırın önemi
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vurgulanmıştır. Programda verilen yemek tariflerinin Osmanlı kültüründen mutlaka bir
parça taşıması amaçlanmıştır. Levrek ızgara yapıldığında Osmanlı saraylarında kömür
ateşinde pişirilirken kullanılan defne yaprağının kullanılması onun verdiği aromanın sultanlar tarafından çok sevildiği belirtilmiştir. Yine balığın servisinde Osmanlı mutfağında
balığın yanında kullanılan tarator ile servis edilmiştir. Saray defterlerine yazılan
malzemelerden hanedanın günlük hangi ürünleri tükettiği araştırılarak günümüze yemek
alışkanlıklarına yeni bir bakış açısı sunumak amaçlanmaktadır.
Akkor, padişahların sefere çıkarlarken kendi başahçılarını yanlarında götürdüklerini belirterek, yanların tüm sefer boyunca yetecek erzak, canlı hayvan ve baharatları da aldıkları
belirtilmiştir. Osmanlı sarayının 17. yüzılda kayıt altına alınan 1300 saray ahçısının
olduğu belirtilerek saray mutfağının sadece hükümdar ailesinin,enderun ve askeri
birliklerin dışında birçok vakıf da İstanbul için yoksullara yemeklerini bu mutfaktan
karşılamıştır. Bu nedenle Osmanlı saray mutfağı devasa boyutlara sahip bir imparatorluk
mutfağı olduğunu göstermiştir. Burada oluşturulan tariflerin sadece İstanbul mutfağını
değil aynı zamanda tüm imparatorluk için kapsayıcı olduğunun altı çizilmiştir.
Saray’ın Lezzetleri’nde tatlısız bir Osmanlı sofrası olması düşünülmediği için her
yemek tarifinden sonra servis düzenine uygun olarak saray tatlısı veya şerbet ikram etmek
programda gelenek halini almıştır. Osmanlı saray mutfağının çalışanlar için hazırlanan
akşam yemeği sofrasının program için görsel olarak bir benzeri düzenlenmiştir. Tahta
kaşık, sini, çini ve bakır sunum tabakları ile dekore edilmiştir. Osmanlı mutfak kültürünün
sade bir düzen içerisinde sunulan akşam yemeği masası ahşap sandalye ve masa ile uyum
içinde sunulmaktadır. Her bölümün sonunda kullanılan kapanış sunumu ise şu şeklide
yapılmaktadır:
“Sarayın lezzetlerini kaşık kaşık tadarken aslında bir lokma huzurdur yudumlanan.
Bugün sultanların damak zevkine uygun olarak zamanın aşçıları tarafından hazırlanan
yemeklerle sofranızı taçlandırdık” (Akkor). İstanbul bölümü, Sarayın Lezzetleri belgesel
serisi içinde gerek tarih gerekse şehrin yüzyıllardır beraberinde kültürel değerleri
yansıtma da oldukça başarlı bir sunum ve söylem oluşturulmuştur.
4.2.2 Sarayın Lezzetleri: Bursa
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olması nedeniyle Anadolu kültür tarihinde
Bursa ayrı bir tarihsel öneme sahiptir. Türbeleri, Ulu Cami, medrese, han ve kervansarayları ile erken dönem Osmanlı mimarisine ışık tutmaktadır. Beylikten devlete geçiş sürecinde ilk Osmanlı boylarını yerleştiği Bursa şehri kendi kültürel hazinesi imparatorluk
kültürüne aktarmıştır. Bursa’nın yerel mutfak mirasının anlatıldığı programda Uludağ
eteklerine kurulmuş olan Cumalıkızık köyünün kuruluş tarihi Osmanlı Beyliği’nin kuruluş tarihi ile yakın bir dönem denk geldiği belirtilmektedir. Bu nedenle köyün Osmanlı’dan günümüze kalan en eski kültür mirasını taşıdığı anlatılmaktadır.
Bursa kestanesi başta olmak üzere çok sayıda saray lezzetlerine ev sahipliği yapan
şehir gastronomi açısından Türkiye’deki önde gelen şehirleri arasında yer almaktadır. İlk
durak yeri olan Cumalıkızık köyünde yapılan çekimlerde Osmanlı mutfağından
kestanenin hangi yemeklerde kullanıldığı ve tarihçesine yer verilmiştir. Köyün geleneksel
yemekleri üzerinden sohbet edilip konu yine saray mutfağında da kullanılan ortak
malzemelerden kestaneli pilav yemeği tarifi verilmiştir.
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Belgeselin Bursa bölümünde İstanbul’un fethinden önce şehrin Osmanlı tarihi içerisindeki öneminin altı çizilmiştir. Bursa’nın siyasi değil; aynı zamanda Osmanlı’nın
kültür başkenti de olduğunu yüzyıllar içerisinde Türk-İslam kültürü üzerinden eklemlenen sembol ve kodların mutfak geleneğine nasıl aktarıldığı programda üzerinde durulan
ana temalardan biridir. Yine Bursa’nın tarihi açıdan günümüze kadar getirdiği Koza Han
şehrin yüzyıllar boyunca ticaret yolları üzerindeki hakimiyetini göstermektedir. Tarihi
İpek yolu’nun ana hattında yer alan şehrin coğrafi önemi büyüktür. Çok eski yüzıllara
dayanan ipek böceği yetiştiriciliğinin de tanıtıldığı programda ipek kumaşının Osmanlı
mutfağındaki kullanım alanlarını da yer verilmiştir. Yemeklerin sunumlarında bakır
sinilerin altına serilen peşkirler güzel desenli ve renkli görünümleriyle Osmanlı
mutfağının renkli birer kültür taşıyıcısı olarak tanıtılmıştır.
Barındırdığı tüm kültürel değerler içinde gastronomi açısından programda Bursa şu
şekilde yansıtılmıştır: “Ne yana baksanız bakın Osmanlı mirasını hissedeceğiniz bu güzel
köy, Cumalikızık Unesco dünya mirası listesinin zirvelerinde…Bursa’nun dünya gastronomi kültürüne en önemli katkısı İskender kebabı olmuştur.” Bursa kebabını farklı
kılan tereyağ, kıtır pideler ve yoğurttur. Bursa’nın İpek yolu’nun üzerinde yer alan ana
ticaret yollarından birinin olması sebebiyle yöresel lezzetlerin diğer Osmanlı topraklarına
ulaşması da kolaylaşmıştır (Akkor, 2019). Kebap yapımının uygulamalı olarak anlatan
Akkor, saray mutfağında malzemelerin nasıl harmanlandığına dikkat çekmiştir. Osmanlı
döneminde kimyon ve diğer baharatların kullanıma oldukça sık rastlanmıştır. Bursa’nın
saray lezzetlerine en büyük katkısı da et ürünleriyle yapılan kebap ve köfte çeşitleri
üzerinden olmuştur. 15. ve 17. yüzıllarda Topkapı Sarayı’nda bulunulan reçetelerde kebap ve bazı köfte çeşitlerinin Bursa’nın yerel kültüründen geldiği belirtilmektedir.
4.2.2. Sarayın Lezzetleri: Edirne
6. Bölüm çekilen Osmanı İmparatorluğunun Balkanlara açılan kapısı Edirne
mimari açıdan erken ve klasik dönem mimari eserlerle doludur. Belgeselde: “Edirne
sokaklarına gelince payitaht’ın sesleri gelir…Edirne havasından suyuna, yemeklerinden
mutfağına, sütünden peynirine Osmanlı mutfak kültüründen izler taşır” satırlarıya anlatılmaktadır (Akkor, 2019). Edirne peynirinin yapımı anlatılarak başlayan program Osmanlı sarayına önceleri süt ve peynirin Edirne yöresindeki mandıralardan geldiği daha
sonrasında ise yüksek miktarlarda ürünün pazar yerinden alındığı ifade edilmiştir. Osmanlı’da üretilen peynirin Avrupa’ya gitmesiyle süt ürünlerinin kullanımı Batı’da arttığı
belirtilmektedir. Osmanlı mutfağının klasik döneminde sütün ve süte bağlı üretilen diğer
tadlar bakımından Avrupa’dan üstün olduğu vurgusu yapılmıştır. Osmanlı mutfağında
sıklıkla kullanılan peynir, yoğurt, kaymak gibi süt ürünleri sadece kahvaltılar veya yemeklerde değil; tatlılarda da kullanılan bir zenginlik olduğu ifade edilmiştir.
İkinci tarifte ise gerek Anadolu gerekse saray mutfağının vazgeçilmezi olan dolma
yemeği izleyiciye sunulmuştur. Osmanlı mutfağında dolma kültürü pişirilmeye uygun
doldurulabilecek bütün malzemeleri kapsayan geniş bir yemek yelpazesidir. 15. yüzyılda
elma, soğan, işkembe; 16.yüzyılda ise yaprak, biber ve kabak kullanılarak oluşturulan
reçeteler saray mutfağında uzun süreler boyunca kullanılmıştır. Dolmanın yanı sıra Osmanlı sarayında yapılan et yemeklerin de süt ürünleri ve yumurtanın kullanımı
görülmektedir. Buna en güzel örnek Fatih Sultan Mehmet için yapılan kebap türü et yemeklerinde şalgam suyunun da katıldığı belirtirmektedir. Ahçıbaşı Yunus Emre Akkor
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kullandığı malzemelerle ilgili olarak mutlaka sarayda yapılış şekilleri üzerinde durmuş
ve gündelik hayattaki pişirme tekniklerinden farklı olarak yeni reçeteler önermiştir.
Sarayın Lezzetleri belgeselinin Edirne bölümünde yapılan yemeklerin reçeteleri
verilirken klasik dönem Osmanlı padişahlarının saray sofraları hakkında ayrıntılı bilgi
verilmeye dikkat edilmiş; içeçeklere ve suyun kalitesine ayrıca değinilmiştir. Dönemlere
göre suyun içine gülsuyu’da katıldığı berlirtilmiştir. Anlatının merkezinin saray mutfağı
üzerine çekilmesi diğer programlarda da yapılmış olunup Edirne’nin Osmanlı’nın ikinci
başkenti olması sebebiyle bu programda daha çok ağırlık kazandığı görülmüştür. Belgesel
çekimlerinin Edirne Sarayı’nın restore edilerek ziyarete açılan matbah-ı amirede yapılması görsel olarak anlatıyı desteklemektedir. Seyyar tezhagında 200 yıldır saray
mutfağında pişirilen mutancana yemeğini anlatan Akkor reçete içerisindeki detaylara dikkat çekmektedir. Bu yemeğin saray sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olduğu, Fatih
Sultan Mehmed’den, Yavuz Sultan Selim’e, Kanuni Sultan Süleyman’dan, Mimar Sinan’a kadar klasik dönem Osmanlı mutfağının değişmez et yemekleri arasında yer aldığı
vurgulanmaktadır.
Yine anlatının hikayeleştirilerek izleyiciyi eski yüzyıllara götürmeyi amaçlayan
şekilde: “Osmanlı’da baharın gelişi kuzu etiyle kutlanırdı…. Padişahlar yemeklerde kuru
üzüm ve bademin tadını çok severlerdi…” “Osmanlı mutfağında bal çok kullanılırdı.
Neden bu kadar çok bal kullandıkları sorulduğunda biz zenginiz cevabını verirlerdi”
şeklinde güç ve bereketin hakim olduğu bir mutfak tezahürü ortaya konmaktadır (Akkor,
2019).
Edirne programının son bölümünde ise her zamanki gibi tatlı yapımına yer verilmiştir. Şehrin tarihi helvası olan 41 çeşit baharatın bir araya gelmesiyle yapılan tatlı
tarifi baharatların Türk-İslam toplumlarında sık kullanıldığına dair bilgi verilmektedir.
Her derde deva olarak görülen baharatların katıldığı irmik helvası “deva-i misk” olarak
şifa veren yiyecek olarak adlandırılmaktadır. Şifanın yiyeceklerden geldiğini Osmanlı
saray mutfağının lezzet unsurunu önde tutmasının yanında bitki ve gıdaların faydalı
yönlerinden dolayı seçildikleri belirtilmiştir.
Van Dijk’in eleştirel söylem analizi üzerinden “Sarayın Lezzetleri” belgeselinin
İstanbul, Bursa ve Edirne bölümleri incelendiğinde gastromilliyetçi bir temanın ortaya
konulduğunu söylemek mümkündür. Makro yapı üzerinden değerlendirildiğinde belgesel
giriş metinlerinde şehirlerin Osmanlı kültürü ile yoğrulmuş tarihinin destansı bir şekilde
izleyiciye aktarıldığı görülür. Program sunucusu Yunus Emre Akkor, yemek sunumları
Anadolu’nun farklı şehirlerinde olsa da mutlaka payitah ve sultan ile ilişkili bir anlatı
sunmayı yeğlemektedir. Metinlerin iyice düşünülerek ve anlatısal olarak didaktik tarzda
izleyiciyi ikna etme amacıyla yazıldığı görülmektedir. Sıklıkla Osmanlıca kelime ve terimlerin kullanıldığı programda özellikle Osmanlı klasik dönem mutfağına yoğun bir
şekilde atıf yapılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han ve Kanuni Sultan Süleyman en sık
isimleri zikredilen padişahlardır. Hiç kuşkusuz imparatorluğun en güçlü olduğu 15.yy ile
17.yy arasında Osmanlı mutfak kültürünün anlatısının Sarayın Lezzetleri belgeselinin ana
merkezini oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Mikro yapı üzerinden belgesel ele alındığında hep güçlü anlatımı sağlayan
sözcükler tercih edilmiştir. Sık sık yinelemelere başvurulmuş ve bazı metaforlar dikkatlice yemek sunumları sırasında kullanılmıştır.Yüzeysel yapı olarak ele alındığında bir
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kültürel tanıtım program olarak da görülebilecek Sarayın Lezzetleri gastromilliyetçi
söylemin hakim olduğu Anadolu mutfak kültürünü Osmanlı saray mutfağına bağlı olarak
kurgulamış ve izleyiciye sunmuştur. Son yıllarda turizm faaliyetlerinde de görüldüğü
üzere Osmanlı kültür motiflerinin hakimiyeti Türk mutfak kültüründe merkez haline
gelmiştir.
5. Sonuç
Sarayın Lezzetleri belgesel programını sadece bir yemek ve kültürel tanıtım programı olarak görmek ve incelemek yanlış olur. Programda gerek çekimler gerekse yemek
reçetelerinin sunumları tarihsel süreç içerisinde Osmanlı sarayının kültürel bir güç odağı
olması üzerine odaklanılmıştır. Belgeselin söylemsel olarak inşa edildiği nokta Osmanlı
Saray Mutfağı ve burada uygulanan reçeteler ve yemek sunumlarıdır. İstanbul ve Anadolu’nun yerel gastronomi kültürü üzerinden verilen reçeteler mutlaka saray mutfağına
dayandırılmaktadır. Osmanlı kültürel yapısının hakimiyetinden önce Anadolu’da yaşamış
Selçuklu ve Bizans etkisine gastronomi kültürü içerisinde değinilmemiştir. Bu bakımdan,
Türk kültürünün tanıtımında başat olarak Osmanlı mutfağı merkezli bir anlatı ortaya koymaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel zenginliğinin üç kıtaya ve farklı etnik gruplardan gelen halklara bağlı olduğu düşünüldüğünde, belgeselin Osmanlı Saray Mutfağı’nı
Anadolu’daki Türk-İslam coğrafyasından gelen reçetelerle sınırlı tutulması gastro-milliyetçi bir bakış açısını yansıttığını söylemek mümkündür. Balkanlar, Arap yarımadası ve
Afrika’daki kültürlerin Osmanlı mutfağına olan etkilerine değinilmemiştir. Özellikle 15.
ve 17. Osmanlı klasik dönemine odaklanılan programda Batı’dan gelerek Osmanlı saray
mutfağına giren reçetelere yer verilmemiştir. Tüm programların kurgusu Osmanlı İmparatorluğu’nun lezzet zenginliğine odaklanması nedeniyle “İstanbul Mutfağı” gibi 21.yüzyılda dünya gastronomi kültüründe yer edinmeye çalışan önemli bir kültürel zenginlik
arka plana bırakılmıştır. İstanbul nüfusunun kültürel çeşitliliğinin Türk mutfak kültürün
gelişmesindeki rolü irdelenmemiştir.
Bu bilgiler ışığında ileride yapılacak çalışmalarda Türk yemek kültürünü konu alan
yazılı ve görsel medya içeriklerinin analizi için Yeni Osmanlıcılık söyleminin üzerinde
durulması gerekmektedir. Bu sayede Türk mutfak kültürünün gastromilliyetçi söylem ile
kurgulanma biçimi irdelenerek kültürel diplomasi, ulusal kimlik, kültürel sermaye, medya
ve temsil kavramları bu bağlamında incelenebilinir. Örneklem olarak belirlenen Sarayın
Lezzetleri gelecek çalışmalarda göstergebilimsel analizle de ele alınabilir. Klasik belgesel
formunun dışında gerek konukları gerekse ele aldığı kültürel öğeler ile Yunus Emre Akkor sadece gastronomi belgesi sunmak yerine yerel mutfakların Anadolu kültür çerçevesinde nasıl geliştiğine ve değiştiğine değinmektedir.
Aynı zamanda konularında yerel ahçıbaşı ve zanaatkârlar ile derinlemesine mülakat çalışması katkı sağlamıştır. Yunus Emre Akkor Osmanlı kültür ve medeniyeti
merkezinde sadece bir gastronomi belgeseli hazırlamakla kalmamış; yerel kültürel sembollerin yüzyıllar sonrasında bile bir zenginlik olarak gelecek kuşaklara aktarıldığını
göstermektedir. Bu anlamda çalışmanın Türkiye’nin kültür diplomasisi unsuru olarak
mutfak kültürünün medya ile ilişkili çalışmalarına önemli katkılarda bulunacaktır. Son
yirmi yılda ulusal mutfağını dünyaya tanıtma konusunda öne çıkan bir ülke olarak Türkiye’nin gerçekleştirdiği gastrodiplomasi faaliyetlerini gelişmekte olan ülkelerle
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karşılaştırma yaparak ele alınabilecektir. Önümüzdeki yıllar gastrodiplomasi bağlamında
medya metinleri incelemeleri iletişim ve kültürel çalışmalar kapsamınım merkezinde yer
alacaktır.
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NEŞE ERDOK’UN ESERLERİNDE DİNAMİK BEDEN ALGISI

Mehmet Cihan GEZEN26
Hüseyin ELMAS 27

Özet
İnsan ilk çağlardan itibaren, kendi bedenini ya da içinde bulunduğu toplumun beden olgusunu merak etmiş, fiziksel ve tinsel varlığını sorgulamıştır. Bu sorgulama süreci bilimsel, toplumsal alanlarda olduğu gibi sanat alanına da yansımıştır. Gerek dinin hizmetinde, gerek bir siyasi gücün hizmetinde sanat işlevsel bir görev edinerek, toplumu
biçimlendirmiş, topluma yön vermiştir. İnsan elinden çıkan sanat, yine merkezine insanı
almış, modernleşme sürecinde işlevsellikten çok kişinin duygu, düşünce aktarımını
sağlamıştır. Bu nedenle çağlar boyunca toplum, kültür, bilim gibi insan bedeni de anlam
olarak, sanat nesnesi olarak sürekli değişim göstermiştir. Özellikle 20. yüzyıldan itibaren
yaşanan bilimsel gelişmeler, toplumsal değişimler, siyasi olaylar ve savaşlar, sanat
nesnesi olan bedenin hareketlerini de etkileyerek, bedene dinamiklik kazandırmıştır. Söz
konusu dinamik bedenlerin alt yapısında toplumu şekillendiren birçok olayın yansımaları
da görülmektedir. Özellikle Neşe Erdok’un eserleri incelendiğinde, sanatçının kendi
beden olgusunu yarattığı ve bu bedenleri ele aldığı konu bağlamında kendine özgü bir
şekilde kullandığı görülmektedir. Sanatçının resimlerinde insanların beden hareketleri ve
yüz ifadeleri çoğu zaman birbirine zıt bir durumda ifade edilerek işlenen konuya dikkat
çekilmek istenmiştir.
Araştırmada, Neşe Erdok’un eserlerinde ele aldığı konular ve dinamik beden yorumlamalarının birbiriyle olan ilişkisi incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Beden, Dinamizm, Neşe Erdok
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DYNAMIC BODY PERCEPTION IN NEŞE ERDOK'S WORKS

Abstract
Since the first ages, man has been curious about his own body or the body phenomenon of the society he is in, and has questioned his physical and spiritual existence.
This questioning process has been reflected in the field of art as well as in scientific and
social fields. Art has taken on a functional duty, both in the service of religion and in the
service of a political power, and has shaped and directed the society. The art, which was
created by human hands, again took the human being at its center and provided the transfer of emotions and thoughts of the people rather than functionality in the modernization
process. For this reason, throughout the ages, the human body, like society, culture and
science, has constantly changed as an object of art. Especially since the 20th century,
scientific developments, social changes, political events and wars have also affected the
movements of the body, which is an art object, and have brought dynamism to the body.
The reflections of many events that shape the society are also seen in the infrastructure
of these dynamic bodies. Especially when Neşe Erdok's works are examined, it is seen
that the artist creates his own body phenomenon and uses these bodies in a unique way
in the context of the subject he deals with. The body movements and facial expressions
of the people in the artist's paintings are often expressed in opposite situations to draw
attention to the subject.
In the research, the relationship between the subjects that Neşe Erdok deals with in her
works and dynamic body interpretations will be examined.
Keywords: Body, Dynamism, Neşe Erdok.

Giriş
Beden kavramını, yıllardır süregelen bedene yüklenen anlamları incelemeden önce
“beden” kelimesinin kökenini, sözlüklerdeki anlamını bilmekte fayda vardır. Beden
kelimesi insanların günlük hayatta farklı alanlarda sıkça kullandıkları Arapça kökenli bir
sözcüktür. Beden kelimesi, canlı varlıkların maddi kısmını, vücudu ifade etmek için
kullanıldığı gibi kıyafetlerde ölçüyü belirtmek içinde kullanılır. Yani beden, canlılarının
gözle görebildiğimiz, etkileşimde bulunabildiğimiz somut hallerini belirtmek için
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kullanılır. Bunların yanında özellikle insan bedeni yüzyıllardır birçok bilim, sanat,
teknoloji birçok alanda araştırmalara konu olmuştur. Gerek görünüm anlamında gerek
görünmeyenin, bilinmeyen soyut kavramların maddi bir karşılığı olarak insan bedenin
gizemi çözülmeye çalışılmıştır. Çünkü insan bedeni sadece etten, kemikten oluşan somut
bir varlık değil, bunların yanında bilinç, ruh gibi soyut kavramları da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle beden, bahsedilen karmaşık doğası sebebiyle her alanda merak konusu
haline gelmiştir.
Bedenin, fiziksel doğasına, görünüşüne yönelik yapılan incelemelerin yanı sıra,
kelime anlamı olarak, soyut bir kavram olarak “beden” de felsefeye konu olmuş, farklı
anlamlar yüklenmiştir.
İnsanın soyut-somut yapısı, akıl ve insanın fiziksel kanıtı olan beden arasındaki
ikilik, zıtlık düşünce tarihi incelendiğinde de karşımıza çıkmaktadır. Özellikle felsefenin
konusu olan akıl-beden, soyut-somut, iyi-kötü, özne-nesne gibi ikili kavramlar dikkat
çekmektedir. Bununla birlikte düşünce tarihinin ilk zamanlarında aklın her zaman
bedenden üstün tutulduğu gözlemlenmiştir (Karakaplan, 2007: 3). İnsanın, doğası gereği
akıl, ruh gibi soyut öğeler taşıdığı için sınırsız denebilecek potansiyele sahip olduğu
düşünülse de, bu öğelerin fiziksel dünyadaki somutlaşmış hali olan insan bedeninin sınırları vardır. Doğadaki fiziksel kurallar insanın limitlerini belirlemektedir. Aynı zamanda
soyutla somut arasında bir köprü görevi gören insan bedeni, insanların kendini dünyada
nasıl konumlandırdığı, kendini nasıl ifade ettiği ya da insanın kendi varlığını sorguladığı
bir araç olarak görülmüştür. Tarihte de beden olgusu kimi zaman yüceltilmiş kimi aşağı
indirgenmiş kimi zaman ise ayıplanacak bir imge haline gelmiştir.
İnsanların bedeni algılayışı ve yaptıkları yorumları kendi geçmişlerinden gelmekte
aynı zamanda insanın içinde yaşadığı toplumun bilgi ve kültür gelişimiyle birlikte
düşünülerek incelenmelidir. Beden bireysel açıdan ‘ben’, toplumsal açıdan ‘biz’ olarak
algılanmaktadır. Ontolojik olarak ise beden, yaşamı sağlayan ve doğanın bir parçası olan
bir varlık olarak tanımlanmaktadır. İlkel toplumlarda da beden bu şekilde algılanmıştır.
İnsanın kalabalıklaşması ve toplumsallaşma süreci içine girmesi, insan aklının gelişim ve
dönüşümü yeni beden anlamları ve algılayışlarını da beraberinde getirmiştir (Karakaplan,
2007: 28, 29).
Bununla birlikte farklı toplumsal yapı değerleri, değişimleri, talepleri ve arzuları
bedene çeşitli biçimlerde yansımaktadır. Kültür, yarattığı idealler çerçevesinde bedene ait
söylem ve pratikleri tanımlamaya ve bedeni şekillendirmeye çalışmaktadır. İnsan bedeni,
toplumsal deneyimleri tarafından olduğu kadar, ait olduğu grubun normları ve değerleri
tarafından da derinlemesine etkilenmektedir. Bahsedilen normlar, farklı cinsiyetler, yaş
grupları ya da ekonomik katmanlar için uygun ve gerekli olan davranışlar, giyim tarzı,
bakım ve temizlik kuralları, güzellik ve çirkinlik ölçüleri, sağlık durumları tarafından
tanımlamaktadır. Bu yüzden, toplumla etkileşim içinde gelişen benliğin güzel, sağlıklı
vb. olarak algılandığı bedensel özellikler, bulunan topluma, kültüre göre değişmektedir.
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Yaratılan beden kültürü böylece kişinin bedenle ilgili tahayyül sınırlarını da oluşturmaktadır (Kara, 2011: 23, 24).
Kültürün bedenleri biçimlendirme yollarının en somut göstergeleri kendilerini
bedenlerin yüzeylerinde ortaya çıkarmaktadır. Geleneksel antropolojik yaklaşım acısından beden kültürün üzerinden okunabileceği sembolik bir yüzey, kültürün yapılandırmasını bekleyen boş bir tuval, sübjektif faillikten yoksun pasif bir öznellik ve en tehlikelisi de deneyimsel boyutu olmayan, kolektif uzlaşımın göstergesi ve antropolog tarafından sembolik çözümünün yapılmasını bekleyen bir metin olarak görülmüştür (Kaderli,
2018: 164).
Bedene yüklenen anlamlar, toplumların oluşması, farklı kültürlerin ortaya çıkması,
evrilmesiyle eşzamanlı olarak değişmiş, çeşitlilik kazanmıştır. İlkel toplumlarda sadece
işlevsel bir anlam ifade eden beden, daha sonraları işlevi dışında estetik kaygıların
merkezinde yer almaya başlamış, toplumda bu kaygılara göre şekillenmiştir.
Görüldüğü üzere bedene yönelik tarihsel/toplumsal yaklaşımların farklılaşmasında
ekonomik devinimlerin önemli ölçüde rolü vardır. Modern dönemin altyapısal
gelişimiyle beden önemli bir toplumsal aktör haline gelmiştir. Fransız düşünür Foucault’a
göre kapitalist üretim sistemiyle birlikte bedenler, artık daha dikkate değer, görünür ve
ön planda aktif rol oynayan hale gelmiştir (Bingöl, 2017: 92). İnsan bedeni, 20. yüzyıl
sonrası değişmeye başlayan kültür yapısı içerisinde üç eğilim tarafından etki altına
alınmıştır. Birincisi insan bedeni bir tüketim aracı olarak her fırsatta yeniden biçimlenmekte ve yaşam biçimi buna göre şekil almaktadır. İkincisi, çağdaş kültür tüketim
işaretlerini, imgelerini ve uyarıcılarını kullanarak heyecan ve eğlence yaratmaktadır.
Üçüncü olarak ise toplumsal hayatta daha öncekilerine benzemeyen değerler sisteminin
ortaya çıkmasıdır (Cirhinlioğlu ve Cirhinlioğlu, 2011: 404).
Beden, sanat tarihi içerisinde insan figürü olarak nitelendirilip, sanatçılar tarafından
anlatım dili bakımından farklı şekillerle, amaçlarla kullanılmıştır. Beden toplumsal,
kültürel, coğrafi birçok özelliği farklı şekillerde bünyesinde bulundurmakla birlikte,
sözsüz iletişim bakımından da zengin bir anlatıma sahip olması sebebiyle tarih boyunca
birçok sanatçının eserlerinde kendine yer bulmuştur. İlk çağdan itibaren beden, ruhsal
ritüel ve iletişim aracı olarak duvarları süslemiş, dini ideolojileri yaymak amacıyla resimlere, kitaplara konu olmuş, bazen toplumsal sorunları dile getirmek amacıyla aracı
olmuş bazen de tamamen estetik bir obje olarak sanatsal anlatım biçimlerinde yer almıştır.
İnsan bedeni sanat eserlerinde genellikle insan figürü şeklinde kendini göstermektedir.
Çünkü ilk bölümde ‘beden kavramı’nı incelerken bedenin sadece çıplak bir vücut olmadığı, birçok faktörün birleşerek beden olgusunu oluşturduğundan bahsedilmiştir. Beden
anlatımındaki zenginlik sebebiyle ve izleyiciye kendi suretinden dolayı tanıdık geldiği
için; ayrıca bu eserleri gerçekleştiren sanatçıların kendi deneyimlerinden ve iç dünyalarından yararlandıkları için sanat tarihinde sürekli ve dinamik bir rol oynamıştır.
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Görsel-1: Lascaux Mağarası, Fransa, (“Sanal”, 2018).
Dinamizm kavramının kökeni dinamik kelimesinden gelmekte ve birçok anlam
içermektedir. Her an değişebilen, hareketli, durağan olana karşı gibi anlamları bunlardan
birkaç tanesidir. Hareketin sağladığı dinamiklik gergin bir yapı oluşturmakta, kendisini
tekdüze olan her şeyden ayırmaktadır. Bu durum sanat anlamında da eserin dikkat
çekiciliği açısından önemli bir faktör oluşturmaktadır. Sanatın temel unsurlarından biri
olan çizginin farklı konumlandırılmasıyla dinamizm kavramı görselleştirilerek, sanatsal
anlatım gücüne dikkat çekilebilir.
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Görsel-2: Yatay Çizgi

Görsel-3: Çapraz Çizgi

(Görsel-2)’da görülen yatay çizgi durağan, hareketsiz bir görünüm sağlarken, çizginin çapraz bir şekilde (Görsel-3) yerleştirilmesi durağanlığı bozarak hareket hissi yaratmaktadır. İnsan zihninde düz, yatay yerleştirmeler statik, durağan bir algı yaratırken,
yataylığı, yataylığın getirmiş olduğu düzeni bozan çapraz, diyagonal yapılar hareketle
birlikte dinamik bir algı oluşturmaktadır.
Bilindiği gibi toplum yapısı ve kültür sürekli devinim halinde olan, belli başlı siyasi,
bilimsel, toplumsal, sanatsal, dini olaylardan etkilenip zaman içinde evrilen adeta canlı
bir organizmadır. Doğal olarak bu kadar hareketin yer aldığı bir ortam da yaşayan insan
da bu hareketten nasibini almıştır. Durağan bir nesneyi bile hareket ettirmek için ona belli
ölçüde bir güç sarf edilir ve bu gücün etkisine, durağan nesne hareketle cevap verir ki bu
durum dinamizmi ortaya çıkartır. İnsan ve insan bedeni de toplumsal ve kültürel kırılmaların yaşandığı olayların etkisine tepki göstererek hareket eden bir varlık haline gelmiştir.
Tarihsel süreç içerisinde anlam olarak da fiziksel olarak da dinamik bir yapıya bürünen
beden olgusu, her dönemde farklı şekilde algılanmaya başlanmıştır. Toplum-kültür-beden

kavramları iç içe geçerek bir döngü yaratmış, birinin eksikliğini bir diğeri kapatmıştır.
Çünkü beden üzerinde kültürün izleri olduğu gibi toplumsal bir yapıya bakılarak o toplumun bedensel anlayışı çözümlenebilir.
Tarihsel süreçte ortaya çıkan sanat eserlerindeki dinamik yapının alt metni birbirlerinden farklıdır. Hareketi, dinamizmi ortaya çıkaran dönemin toplumsal, siyasal,
teknolojik olayları farklı olduğu için ortaya çıkan beden yorumu da birbirinden farklı
olmuştur. Örneğin Fransız İhtilalini anlatan Delacroix’ e ait, Fransız devrimini anlatan
‘Halka Yol Gösteren Özgürlük’ tablosu (Görsel-4) son derece dinamik beden yorumlamaları içeren bir tablo olmasına rağmen, Boccioni’nin ‘Odaya Açılan Kent’(Görsel-5)
resmindeki dinamik bedenlerle alt yapı olarak da biçim olarak da kıyaslanamaz.
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Görsel-4: Delacroix, Halka Yol Gösteren Özgürlük, 1830, TÜYB, (“Sanal”, 2019).
Çünkü Delacroix’in eseri ihtilal sonrası ortaya çıkan milliyetçi duyguları, sevinci
ve coşkuyu, toplumsal yapının tamamen değişimi anlatan bir eserken, Boccioni’nin resmi
(Görsel-55) 20. Yüzyılın sanayi ve teknolojik gelişmeler sonrası ortaya çıkan yeni, kalabalık ve gürültülü kent yaşamını anlatmaktadır. İki resmin ortak özellikleri ise toplumsal
ve kültürel yapıyı temelden sarsan ve değiştiren olayların sonucunda ortaya çıkmalarıdır.
Her iki resim kendi dönemlerinin insan bedenlerini dinamik bir şekilde konu edip, farklı
bir biçimsel dil kullanmıştır. Bu durum yine sanatın süreç içinde evrilmesinden de
kaynaklı olmaktadır. Bu nedenle bedensel dinamizm her dönemde farklılık göstermekte
ve kendi döneminin değişkenleri içinde anlamlandırılmalıdır.

Görsel-5: Umberto Boccioni, Odaya Açılan Kent, 1911, TÜYB, (“Sanal”, 2019).
Batıdaki dinamik beden yorumlamaları incelendiğinde her dönemin farklı bir çıkış
noktası olduğu, bedenin dinamikleşmesinin altında farklı toplumsal, kültürel gelişmeler
olduğu görülmektedir. Çağdaş Türk resminde de benzer bir durum söz konudur. Ancak
1950 öncesi çağdaş Türk resmi Batı sanatının gölgesinde kalmış, sanatçılar kendi bireysel, özgün seslerini tam anlamıyla duyuramamışlardır. Bununla beraber geleneksel sanatlardan çağdaş sanata geçiş sürecinde insan bedeninin yorumlanmasında gözle görülür bir
çekingenlik olması da Çağdaş Türk sanatlarında figüratif resmin gelişimini etkilemiştir.
Toplumsal, siyasal ve kültürel anlamdaki radikal değişimlerin çok kısa sürede ve ard arda
yaşanması, Türk toplum yapısının dinamiklerini de etkilemiştir. Bu dinamikler ve birçok
alandaki hareketler Batı’da olduğu gibi birçok sanatçının eserine de yansımıştır. Bu denli
yaşanan değişimlerin etkileri sanatçıların eserlerinde biçim, konu, teknik bağlamında
kendilerini hissettirmiştir. İnsanın yaşamının derinden etkilendiği bu dönemde sanatçılar
eserlerinde insan betimlemeleri yaparak dönemin dinamik yapısını yansıttıkları söylenebilir. Bu yansımlar sadece konu anlamında olmamış, kimi sanatçılar için dönemin kültürel
ve sanatsal yapısına yönelik biçim arayışlarının bir sonucu olmuştur. Söz konusu
gelişmelerden etkilenerek resimlerini şekillendiren sanatçılardan biri Neşe Erdok’tur.
Sanatçı dinamik bedenleri konu ve teknik anlamda kendine has üslubuyla yorumlamıştır.
Neşe Erdok’un Eserlerinde Dinamik Beden Algısı
Aslen 1940 yılında İstanbul doğmuş olan sanatçı Neşe Erdok, Sırbistan’dan göç
eden iki ailenin çocuğudur. Akademi’de Neşet Günal atölyesinden mezun olan sanatçının
eserlerinde, hocasının etkisinin büyük olduğu söylenebilir (Sanal-3). Toplumsal gerçekçi
resimler yapan Erdok, Güzel Sanatlar Akademisi’nde atölye sahibi olan ilk kadın ressam,
profesör olmuştur. Eserlerinde göç, toplumsal olgular, fakirlik, kent yaşamındaki kadın
kimliği gibi konuları ele almıştır. Sanatçı topluma ve kadına bakış açısı ile farklı kadın
temsilleri betimlemiştir. Kadının kentteki durumunu, var olma mücadelesini, kişiliğini,
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kimliğini değişen toplumsal yapıdaki yerini eleştirel bir tavırla betimleyerek, sorgulamıştır. Figüratif anlamda ele aldığı konularında bireysel dışavurum ve kimlik sorunsalını
irdelemiştir (Chatzoudas Menteşoğlu ve Günaydın, 2020: 383, 390).
Neşe Erdok, dışavurumcu üslubu, gerçekçi anlatım özellikleri ile sıradan insanları,
beklentilerini, tedirginliklerini, yalnızlıklarını ve hastalıklarını abartılı, biçimsel bir dille
betimleyerek, psikolojik figür etütleri yapmıştır. Desen, portre ve her türlü figüratif
çalışmalarında yalın bir üslup benimsemişi klasik bir renk anlayışıyla otobüs, çocuk, banliyö trenleri vapurları resmetmiştir (Ersoy, 1998: 88). Sanatçının hem bedensel hem de
tinsel anlamda zedelenmiş figür betimlemelerinde gözlenen çözülme ya da deformasyon,
estetik anlama ilişkin dikkati, bir anda ekonomik, toplumsal anlama yöneltmiştir. Figürler
melankolik ve umarsızca ifade edilmiş, toplumun hiyerarşisi içinde sorunlu bir yapıya
bürünmüşleridir (Oktay, 2002: 209).
Erdok, hocası Neşet Günal gibi imzası haline gelen figür deformasyonları yaparak,
insan bedenini kendi iç dünyasında kişiselleştirerek resimlerinde yeniden hayat vermiştir.
Stilize ettiği bu figürler dönemin toplumundaki güncel konuları yansıtmış, beden yapıları
ve hareketlerinden, yüz ifadelerine kadar bıkkın, bunalmış, mutsuz ve karamsar bir imaj
çizmişlerdir. Sanatçının bir yerde izleyiciye ayna tutmakta, insanların içinde yaşadıkları
toplumu sorgulatmakta olduğu söylenebilir. Neşe Erdok’un resimleri düşünülünce akla
ilk olarak hareket duygusu gelmemekte, hatta eserlerinin çoğunun durgun olduğu
düşünülmektedir. Fakat sanatçının stilize ettiği dünya ve bu dünyadaki bedenler temelde
dinamik olması gereken açı ve duruşlarda resmedilmiştir. Sanatçının enselerindeki dinamik bedenler seçilen konular ve yorum anlamlıda faklı bir örnek oluşturmaktadır.

Görsel-6: Neşe Erdok, Kağıt Toplayıcı, 2003, TÜYB, (“Sanal”, 2020).
Neşe Erdok’un ‘Kağıt Toplayıcı’(Görsel-6) isimli resmine bakıldığında sanatçının
insan bedenini, bedeninin dinamik yapısını kendi üslubuyla yorumladığı görülmektedir.
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Yaşadığı dönemin toplum yapısını, sorunlarını, insanların bunalımlarını resmeden sanatçı, figürlerini stilize ederek hocası Neşet Günal gibi kendi karakterlerini yaratmıştır.
Kompozisyonun merkezinde ayakta, taşıdığı yükle eğimli bir şekilde duran bir figür yer
almaktadır. Arka planda ise iki çocuk figürü ve elinde çiçeklerle yerde oturup çiçek satan
bir figür bulunmaktadır. Şehirlerin sokak yaşamını tüm gerçekliğiyle gözler önüne seren
sanatçı topluma bir şekilde ayna tutmaktadır. Erdok’un figürlerinin biçimlerindeki stilizasyon, Alaettin Aksoy’un figürlerini andırsa da Erdok’un resmi, biçim ve anlam olarak
daha gerçekçi bir temele oturtulmuştur. Sanatçı figürlerin bedenlerini anlatmak istediği
konu, vermek istediği mesajlara göre dinamikleştirmiş, yapıları kimi zaman deforme
edilerek bu dinamiklik vurgulanmıştır. Söz konusu eserde de ön plandaki figürün bedeni
dinamik bir pozisyonda, sarf ettiği gücü, hareketi yansıtırcasına resmedilmiştir. Çöp arabasındaki çocuğun bacaklarının biri yukarda biri aşağıda, arabanın üstünde durmaya
çalışmakta, yaşamının koşullarına ayak uydurmaktadır. Ellerinde çiçek olan figür ise
ayakları çıplak, yerde oturmuş, bedeni sokağın soğukluğunu, şartlarına dayanamayarak
iki büklüm olmuştur. Ön planda olduğu gibi arka plandaki figürlerin bedenleri, uzuvları
yaşamın zorluğuna direnircesine gerilmiş dinamikleşmiştir. Fakat sanatçının resimlerindeki atmosfer, seçtiği melankolik konular figürlerin biçimlerindeki dinamikliği sınırlamaktadır. Ayrıca figürlerin ifadelerindeki donukluk, üzüntü hissi, bedenlerinin hareketine
durgunluk eklemektedir.
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Görsel-7: Neşe Erdok, Anne, 2007, TÜYB, (“Sanal”, 2020).
Sanatçı, ‘Anne’ isimli eserinde (Görsel-7) gerçekçi bir konuyu daha sembolik bir
yolla anlatmıştır. Kompozisyonda boşlukta iki figür yer almaktadır. Figürlerden biri
eğilmiş, diğer eğilen figürün sırtında yatmaktadır. Sanatçının üslubuna göre deforme
olmuş bu figürlerin anne ve çocuğunu simgelediği anlaşılmaktadır. Anne figürü yaşlı,
çıplak bir şekilde bakıma muhtaç olarak resmedilirken, evlat konumundaki figür ise onu
taşımaktadır. Erdok, kendini resmettiği eserlerinde genellikle yeşil önlüklü bir şekilde
olduğu için bu eserdeki evlat figürünün sanatçının kendisi olduğu düşünülebilir. Sanatçı

kişisel bir konuyu, özgün ifade biçimiyle ve metaforlarla anlatmıştır. Yaşlı anne figürü
evladının sırtında taşındığı için minnettar bir şekilde ellerini kavuşturmuştur. Diğer
figürün yüz ifadesinden de bu durumun zorluğu okunmaktadır. Anne ve evlat figürünün
bedenlerini, onları birbirine bağlayan ve evladın elinde olan kırmızı ipin ise kan bağını
simgelediği düşünülmektedir. Bakıma muhtaç bir kişinin sorumluluğunu üslenen insanın
iç dünyasını dışavuran sanatçı, bunu yaparken insan bedenini dinamik yapısından yaralanmıştır. Kompozisyona çapraz bir şekilde yerleştirilen figürlerin bedenleri resmin iç
yapısıyla da bağdaşarak, figürlerin bu zorlu yolcuğu dinamik bir pozla betimlenmiştir.
Eserdeki beden yorumlamaları dinamikliği ve figürlerin yüz ifadelerin hüznü birbirleriyle
zıtlık oluşturmuştur.
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Görsel-8: Neşe Erdok, Paten Kayan Kız, 1996, TÜYB, (“Sanal”, 2020).
Erdok, toplumsal konular dışında sıradan, gündelik yaşamdan gözlemlediği sahneleri de resimlerinde yer vermiştir. ‘Paten Kayan Kız’ (Görsel-8) adlı eserde görüldüğü gibi
deniz kenarında vakit geçiren insanları resmeden sanatçı, farklı bir konu üzerinde durmuştur. Kompozisyon, sanatçının özgün figürleriyle doldurulmuş, klasik perspektif,
biçim yapıları göz ardı edilerek resim gerçekle gerçekdışı arasında kalmıştır. Figürlerin
hepsi kendi halinde, paten kaymakta, denizde yüzmekte, kayıkla açılmakta yani tatil yapmaktadırlar. Bedenleri de bu aktiviteler sonucunda dinamikleşmiş, resimde hareket
halinde betimlenmişlerdir. Özellikle paten kayan kızın, iskelede kayıklarının iplerini
çeken figürlerin, arka planda yüzen figürün, beden yapılarında ve kompozisyona yerleşme şekillerinde hareket ve dinamik yapı hissedilmektedir. Tabii ki sanatçı, kendine has
betimleme tarzıyla figürlerin yapılarını bozmuş, araştırma konusuna farklı bir bakış açısı
getirmiştir. Renklerin ve hareketlerin canlı, dinamik olduğu resme, sanatçının imzası haline gelen yüz ifadelerinden dolayı donuk, sıkıntılı bir atmosfer hâkimdir. Böyle eğlenceli
bir konu bile sanatçının üslubunu bozmamış, bu durum eserlerinde devamlılık
sağlamıştır.

Neşe Erdok’un resimlerinde 1950 sonrası toplumsal ve sosyal düzenin bozulmasında önemli ölçüde etkili olmuştur. Türkiye’de göçlerin yaşandığı bu dönemde,
çarpık kentleşme hızla yayılmış, gecekondular, düzensiz yaşam alanları kentin dokusunu
bozmuştur. Bunun sonucunda ortaya çıkan kent ve köy sorunlarını inceleyen sanatçı, sokak satıcılarını, dilencileri, hasta insanları ve kent yaşamındaki kadınları kendi
yorumuyla resmederek, insanın içsel dramını toplumsal gerçekçi bir bakış açısıyla eserlerine yansıtmıştır. Konularını resmederken bedenlerin dinamikliğinden sıkça yararlanan
Erdok, durgun ifadeli, dinamik bedenli insanlar resmederek insanın ruhsal ve fiziksel
çatışmasını dışavurmuştur.
Sonuç
Sanat tarih boyunca birçok amaca hizmet etmiştir. Farklı dönemler içinde bazen
işlevsel bir konumda olmuş bazen de tamamen estetik bir amaca hizmet etmiştir. Fakat
değişmeyen en önemli özelliklerinden biri izleyiciye bir mesaj iletmek, bir duygu hissettirmek olmuştur. İnsan kendi yansımasını bir sanat eserinde görerek iletilmek istenen
duygu ve mesajı daha iyi algılamıştır. Bu nedenle figüratif sanat 21. yüzyıl postmodern
dönemde bile kendine yer bulmuştur.
Özellikle insanı ilgilendiren toplumsal, kültürel ya da siyasal gelişmeler doğrultusunda figüratif sanat farklı dönemlerde daha da önemli hale gelmiştir. Toplum bu
gelişmelerle değişime uğramış, sanattaki figür betimlemeleri de harekete geçmiştir. İnsan, toplumu ilgilendiren olaylarda pasif bir durumda kalmamış, sanattaki yansımalarında
daha dinamik bir hale gelmiştir. Sanatta dinamiklik farklı derecelerde sürekli var
olmuştur. Dinamizmi ortaya çıkaran hareket kimi zaman çok kuvvetli kimi zaman ise
daha zayıf olmuştur. Ayrıca hareketin şiddeti kadar ortaya çıkmasındaki sebep de sanatçılar arasında farklılık göstermiştir.
Figüratif eserler üreten bir sanatçı olan Neşe Erdok’un eserlerinde de dinamik
beden yorumlamaları döneme ve sanatçının üslubuna göre şekillenmiştir. Sanatçı eserlerindeki figürlerin fiziksel ve ruhsal olarak ikiye ayırmıştır. Bu nedenle dinamik, hareketli figür betimlemeleri yapan diğer ressamlardan ayrılmıştır. Erdok’un eserlerindeki
figürler tek tek incelendiğinde beden uzuvlarının dinamik bir şekilde yerleştirildiği
görülmektedir. Fakat figürlerin yüz ifadelerine ya da resim içerisindeki genel atmosfere
bakıldığında bir durgunluk, karamsarlık hissedilmektedir. Çünkü sanatçı dönemin toplumunun bunalımlarını, sorunlarını, kent insanının sıkıntılarını resimlerinde işlemiştir. Bu
nedenle bedenlerin dinamikliği ve figürlerin ruhsal bunalımları zıtlık yaratmakta, izleyicinin aklında soru işareti bırakmaktadır. Neşe Erdok eserlerinde yarattığı beden ve ruh
zıtlığıyla anlatmak istediği konulara dikkat çekerek, dinamik bedene farklı bir açıdan yaklaşmıştır.
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