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ABOUT THE SYMPOSIUM

The field of art and design have witnessed extreme radical changes on a global scale
since the beginning of Renaissance to Industrial Revolution, from The Second World
War to 1955 and until after. Within this framework, over the political and social events,
many influences had psychological and social influences on the artists. While these
influences are reflected on the works of artists’ directly or indirectly, the urge to
produce new and unique works caused art itself to be interpreted with social,
economical and philosophical issues. In this way the “concept” which questions the
creation of subject and the works of art, has been one of the problematics of the
artworks.
When we have a look at the closer dates, technological equipments developing and
changing in parallel to a faster period of change with internet and social media
applications are included to human life more and more each day. In company with
these mentioned applications the artist, audience, and the exhibition spaces are
evolving to a more different area through the traditional construction.
With this symposium under the name of “Art and Design”, art’s general condition in
the interaction of history and geography, design’s relation to art and itself as a field
with the problematics of our day’s recent conditions and posibilities will be evaluated
and a situation analysis will be made.
With this aim and the scope of the symposium; painting, graphic design, printing,
photography, lettering, videoart, miniature, ceramics, sculpture, installations,
architecture, performance art, drama, dance, art education, art history, philosophy of
art fields of academic articles will be in the process.
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SEMPOZYUM HAKKINDA

Sanat ve tasarım alanları küresel ölçekte Rönesans’tan Endüstri Devrimi’ne, İkinci
Dünya Savaşı’ndan 1955 ve sonrasına kadar son derece radikal değişikliklere tanık
olmuştur. Bu çerçevede siyasi ve toplumsal olaylar aracılığı ile sanatçılar üzerinde
psikolojik ve sosyal açıdan birçok etki tesir etmiştir. Söz konusu etkiler sanatçıların
eserlerine doğrudan ya da dolaylı olarak yansırken, yeni ve eşsiz yapıtlar üretme isteği
sanatın sosyal, ekonomik ve felsefe gibi birçok faktörle yorumlanmasına neden
olmuştur. Böylelikle nesne yaratımları ve sanat yapıtlarını sorgulayan “kavram”,
sanat yapıtlarının sorunsallarından biri haline gelmiştir.
Daha yakın tarihe baktığımızda ise hızlı bir değişim süreci paralelinde gelişen ve
değişen teknolojik cihazlarla sürekli ulaşılabilir internet ağı ve sosyal medya
uygulamaları her geçen gün insan hayatına biraz daha fazla dâhil olmaktadır. Bahsi
geçen uygulamalar eşliğinde de sanatçı, izleyici ve sergileme alanları geleneksel yapı
üzerinden daha farklı bir alana doğru evirilmektedir.
“Art & Design” başlıklı bu sempozyum kapsamında da tarih ve coğrafya etkileşiminde
bulunan, “sanat”ın genel durumu, “tasarım”ın sanatla ilişkisi ve kendi başına bir
disiplin olarak günümüz şartlarının gerektirdiği bütünsel sorunlar ve imkanlar
değerlendirilerek bir durum analizi yapılacaktır. Bu amaçla; resim, grafik, baskıresim,
fotoğraf, hat, video, minyatür, seramik, heykel, yerleştirme uygulamaları, mimari,
performans sanatı, drama, dans, sanat eğitimi, sanat tarihi ve sanat felsefesi
alanlarındaki akademik bildiriler sempozyum kapsamında değerlendirilecektir.
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Tam metin kitabında yayınlanan makalelerin iddiaları, fikirleri, bulguları,
yorumları ve sonuçları tümüyle yazarlara aittir. Makalelerdeki ilgili kanunlara
uygun olarak gerçekleştirilmeyen alıntılar, atıf yapılmayan görseller ve intihal
gibi konularda yazar ya da yazarlar tek taraflı olarak sorumludur. Kitap
içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlara aittir.



Kongre düzenleme kurulunun yazılı izni dışında kaynak gösterilmeden
yayınlanamaz, çoğaltılamaz.



Bu tam metin kitabında basılmak üzere gönderilen yazılar için telif hakkı
ödenmez.



Bu kitapta yazısı olan yazarlar, yazısının ana fikri, teması, okuyucuya vermek
istediği mesaj, yazım kuralları, vb. konularında vicdanı ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin konuyla ilgili yasal mevzuatına karşı doğrudan sorumludur.
Editörün sorumluluğu sadece"editörlük" kavramının sınırları içindedir.
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FROM THE EDITOR
“1st INTERNATIONAL ART AND DESIGN SYMPOSIUM”
I am very much honored and happy to say “hello” to the participant artists and
scholars of “The 1st International Art and Design Symposium” which is made in the
Thessaloniki city of Greece.
In our century, artistic transformations, artistic creations, inventions and the notion of
being unique have been constantly discussed. Today’s world is named as information
age, the interpretation of society and the art by the audience, Its application by the
artist and artist creating the new aesthetics have become one important problematic of
art.
In accordance with these discussions, problems and suggestions, “Art and Design”
themed International Symposium had been carried out with full of joy and excitement.
Proceedings about art, artists, artworks, art education and art history had been
presented. I hope that this proceedings book including the full texts of the syposium
will be a source for the artists related to the field, for art educators and for the
academicians.
I would like to express my thanks to the participants who shared their knowledge,
experiences and imaginations with us.
Sincerely.

Assoc. Prof. PhD. Mustafa Cevat Atalay
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EDİTÖRDEN
“I. ULUSLARARASI SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU”

Yunanistan’ın Selanik kentinde yapılan 1. Uluslararası Sanat ve Tasarım
Sempozyumu’na katılan bilim insanları ve sanatçılara buradan “merhaba” demekten
büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.
Çağımızda sanatsal dönüşümler, sanatsal yaratma, buluş yapma, özgün olma
kavramları sürekli tartışılmaktadır. Günümüz bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır ve
çağımızda toplumun ve sanatın izleyici tarafından yorumlanması, sanatçı tarafından
uygulanması ve sanatçının yeni estetiği yaratması sanatın önemli bir problematiği
halini almıştır.
Bu tartışma, problem ve önerilere uygun düşerek, çoşku dolu ve heyecanlı bir şekilde
“Sanat ve Tasarım” temalı Uluslararası Sempozyum gerçekleştirildi. Sanat, sanatçı,
sanat eseri, sanat eğitimi, sanat tarihi, tebliğleri sunuldu. Sempozyum tam
metinlerinin bulunduğu bu kitabın, alanla ilgili sanatçılara, sanat eğitimcilerine ve
akademisyenlere kaynak oluşturmasını umit ediyorum.
Bilgi, deneyim ve hayal güçlerini bizimle paylaşan bütün katılımcılara teşekkürlerimi
sumarım.
Saygılarımla.

Doç.Dr. Mustafa Cevat Atalay

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

Symposium Editorial Board / Sempozyum Yayın Kurulu

Prof. Melihat TÜZÜN
Doç. Dr. Mustafa Cevat ATALAY
Araş. Gör. Bige GÜRSES
Cem Aggelos Üstüner

Kapak
Doç.Dr. Mustafa Cevat Atalay
ISBN
978-605-306-132-8
Ocak 2016
İKİNCİ ADAM YAYINLARI
www.ikinciadamyayinlari.com.tr
ikinciadamyayinlari@hotmail.com
Tel: 0216 345 95 66
Fax: 0216 345 95 74

Moda Cad. Özgür İş Hanı, Kat: 4 No:28 D: 404 Kadıköy/ İstanbul

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

FROM THE SYPOSIUM PRESIDENT

We are honored to hold the “Art and Design International Symposium” in
Thessaloniki which has an importat place in both Turkish and Greek history, a culture
city and the birth city of our great leader Atatürk.
At the “International Art & Design” themed symposium, in which connoisseurs of the
art education in higher education in Turkey took part at the scientific committee,
subjects interacting with history and geography as the scope, main situation of art,
interdisciplinary changing expressions, art’s importance upon different disciplines
from traditional to modern and other individual subjects have been refered.
Prof. Kemal İSKENDER who was the honorary president of the symposium had made
an opening speech mentioning the art education in Turkey from past to today and art’s
state today.
Honorary artist of the symposium Bedri BAYKAM who is the official partner of UPSD
and UNESCO and the president of IAA / AIAP The International Association of Art,
had made a speech concerning of art’s place in the world, art in Turkey and the factors
influencing art, the difficulties of the artists to be in existence and to keep their
existence with their artworks.
I would like to express many thanks firstly to the honorary president of the syposium
Prof. Kemal İSKENDER, to honorary festival artist Bedri BAYKAM, to the very
prescious professors of the scientific committee, to festival organisation committee and
Cem ÜSTÜNER, to the participants of the syposium and to everyone involved at the
organisation from A to Z.
Prof. Melihat TÜZÜN
Symposium President
October, 2016
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SEMPOZYUM BAŞKANINDAN

Hem Türk hem de Yunan tarihinde çok önemli bir yere sahip olan, kültür şehri ve
büyük önderimiz Atatürk’ün doğum yeri Selanik’te “I. Uluslararası Sanat & Tasarım
Sempozyumu”’nu gerçekleştirmiş olmaktan gururluyuz.
Türkiye’de yükseköğretimdeki sanat eğitimi duayenlerinin bilim kurulunda yer
aldığı “Uluslararası Sanat & Tasarım” temalı sempozyumda, kapsam olarak tarih ve
coğrafya etkileşiminde bulunan, sanatın genel durumu, disiplinler arası değişen ifade
biçimleri, gelenekselden moderne farklı disiplinlerde önemli ile birlikte özgün
konulara da değinildi.
Sempozyum onur başkanı, saygıdeğer sanatçı ve sanat eğitimcisi Prof. Kemal
İSKENDER, açılış konuşmasında geçmişten bu yana Türkiye’de sanat eğitimi ve
sanatta gelinen noktaya değinen bir konuşma gerçekleştirdi.
Festival onur sanatçısı UPSD ve UNESCO resmi partneri IAA/AIAP Uluslararası
Sanat Örgütleri dünya başkanı Bedri BAYKAM ise, konuşmalarında genel olarak
sanatın dünyadaki durumundan, Türkiye’deki sanattan ve sanatı etkileyen
faktörlerden, sanatçının var olma ve eserleriyle varlığını sürdürme güçlüklerinden
bahsetti.
Başta sempozyum onur başkanı Prof. Kemal İSKENDER ve festival onur sanatçısı
Bedri BAYKAM olmak üzere, bilim kurulunda emeği geçen çok değerli hocalarıma,
festival düzenleme kuruluna ve Cem ÜSTÜNER’e, sempozyum katılımcılarına, A’dan
Z’ye organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Melihat TÜZÜN
Sempozyum Başkanı
Ekim, 2016
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04.03.2016
FESTİVAL VE SEMPOZYUM AÇILIŞI /
OPENING OF THE FESTIVAL AND THE SYMPOSIUM
KONUŞMACILAR /
SPEAKERS
Cem ÜSTÜNER (Festival
Yürütücüsü / Moderatör)
Festival Coordinator /
Moderator
Bedri BAYKAM(Festival
Onur Sanatçısı) Festival
Honorary Artist
Prof. Melihat TÜZÜN
(Sempozyum Başkanı)
Symposium President
Prof. Kemal İSKENDER
(Sempozyum Onur
Başkanı) Symposium
Honorary President
Yılın Genç
Sanatçısı(Festival
Açılışında Açıklanacaktır)
Young Artist Of The Year
(Will be announced at the
opening of the festival)
1. OTURUM /
1stSESSION
Önder Yağmur
Mustafa Bulat
Ercan Yılmaz
Mehmet Hakan
Bitmez

10.00 / 11.00
Festival Açılış Konuşmaları,
Festival Onur Sanatçısı, Sempozyum Onur Başkanı
ve Yılın Genç Sanatçısı Ödüllerinin Takdimi.
Festival Opening Speeches.
Reward Presentations For The Festival Honorary
Artist, Symposium Honorary President And Young
Artist Of The Year.

OTURUM BAŞKANI - MODERATOR: Prof. Dr. İsmet
Çavuşoğlu
HEYKEL SANATINDA BİLİMSEL GELİŞMELERİN
ETKİLERİ / SCIENTIFIC DEVELOPMENT’S EFFECT
ON SCULPTURE ART
BUZ HEYKEL SANATI / ICE SCULPTURE ART

11.1
5

TÜRKİYEDE HEYKEL EĞİTİMİNİN TARİHSEL
SÜRECİ / THE HISTORICAL PROCESS OF
SCULPTURE EDUCATION IN TURKEY
HEYKELİN DÖNÜŞÜMSEL YOLCULUĞU:
KONSTRÜKTİVİZM VE MOBİL HEYKELLER /
SCULPTURE’S TRANSFORMATIONAL JOURNEY:
CONSTRUCTIVISM AND MOBILE SCULPTURES
Çay/Kahve Molası - Tea / Coffee Break

12.0
0

11.3
0
11.4
5

15
dk/
min.
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2. OTURUM /
2nd SESSION
Büşra İncirkuş

Tuba Karakaş
Özlem Vargun
İsmet Çavuşoğlu
Yüksel
Göğebakan

3. OTURUM /
3rd SESSION
Meral Per
Dabancalı
Melihat Tüzün
/Bige Gürses
Baybars Sağlam
Timur
Mustafa Akkaya

4. OTURUM
/4thSESSION

OTURUM BAŞKANI - MODERATOR: Prof. Dr. Ayşe Çalık
ROSS
RESMETME ANLAYIŞI OLARAK YÜZEY ÜZERİNE 12.30
YAPILAN ÇEŞİTLİ UYGULAMALAR / VARIOUS
PRACTICES ON SURFACE AS PAINTING
ATTITUDE
KUZEY AVRUPA MİTOLOJİSİ’NİN POPÜLER
12.45
KÜLTÜRDE Kİ İZLERİ/ TRACES OF NORTHERN
EUROPE MYTHOLOGY’S ON POPULAR CULTURE
SANAT VE TASARIMDA MALZEMENİN DİLİ/
13.00
THE LANGUAGE OF MATERIAL ON ART AND
DESIGN
ÇAGDAŞ SANATTA MALZEME KULLANIMI/
13. 15
MATERIAL USAGE ON MODERN ART
“ANADOLU’DAKİ ORTAK MİTOLOJİK
13.30
UNSURLARIN İZLERİ VE BUNLARIN SANATSAL
İZDÜŞÜMLERİ/ THE TRACE OF COMMON
MYTHOLOGICAL FACTORS IN ANATHOLIA
AND THEIR PROJECTIONS ON ART
Öğle Yemeği - Tea / Coffee Break
30
dk/
min
OTURUM BAŞKANI - MODERATOR: Prof. Dr. Mustafa Bulat
CARL BEAM'İN SANATINDA POLİTİK
PARADOKSLAR/ POLITICAL PARADOXES ON
CARL BEAM’S ART
EGON SCHIELE’NİN MANZARA RESİMLERİ/
EGON SCHIELE’S LANDSCAPE PAINTINGS
SANATIN GÜNCEL SAHNESİ INSTAGRAM/ THE
CONTEMPORARY SCENE OF ART AS
INSTAGRAM
DİJİTAL YENİDEN ÜRETİM ÇAĞINDA SANAT VE
GÜNDELİK HAYAT/ ART AND DAILY LIFE ON
THE ERA OF DIGITAL REPRODUCTION
Çay/Kahve Molası - Tea / Coffee Break

14.15
14.30
14.45
15.00
15 dk
/min.

OTURUM BAŞKANI - MODERATOR: Prof. Melihat Tüzün
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Ali Asker Bal

GÜNCEL MİTOLOJİ; BABİL KULESİ/
CONTEMPORARY MYTHOLOGY; TOWER OF
BABEL
Göknur
HELVETİCA’NIN SERÜVENİ/ JOURNEY OF
Sözüneri/ Gökçin HELVETİCA
Çubukçu
Meral Batur
GÖZDE BAYKARANIN MODERN HAVVALARI/
MODERN ANIMALS OF GOZDE BAYKARA
Necla Tosmur
MİHRİ MÜŞFİK YAŞAM ÖYKÜSÜ VE TÜRK
SANATINA KATKISI/ LIFE STORY OF MIHRI
MUSFIK AND THE CONTRIBUTIONS TO
TURKISH ART
Çay/Kahve Molası - Tea / Coffee Break

5. OTURUM /
5th SESSION
Cihan Şule

Özge Gökbulut
Mine Artu

Gökçin Çubukçu
/ Göknur
Sözüneri

6. OTURUM /
6th SESSION
Emel Bozkurt

OTURUM BAŞKANI - MODERATOR: Prof. Dr. Serap
Buyurgan
GEZİCİ MÜZE UGULAMALARININ TARİSEL
GELİŞİM SÜRECİNE AMERİKA DOĞA TARİHİ
MÜZESİNİN YERİ/ THE PLACE OF AMERICAN
NATURE HISTORY MUSEM ON THE PROCESS
OF MOBILE MUSEUM APPLICATIONS DURING
THE HISTORICAL DEVELEOPEMENTS
ART AS A SOCIAL BUSINESS: Multi Level
Approach to Social Value Creation Through Art
SENARYO SAHNE YAZIMINDA SAHNE
BEZEME KAVRAMI VE MOTİF KULLANIMI/
SCENE DESIGN AND USING MOTIVES IN
SCENARIO WRITING
FOTOĞRAFIN KANIT VE TANIK OLARAK
KULLANILMASI/ USED EVIDENCE AND
WITNESS OF THE PHOTOGRAPH
Çay/Kahve Molası - Tea / Coffee Break

15.30
15.45
16.00
16.15

15 dk /
min.

16.45

17.00
17.15

17.30
15 dk /
min.

OTURUM BAŞKANI- MODERATOR: Doç. Dr. Meliha YıImaz
ALTERNATİF PİŞİRİM TEKNİKLERİNDEN
SAGARIN ARAŞTIRILMASI VE UYGULANMASI /
INVESTIGATIONS AND IMPLEMENTATIONS OF
SAGAR WHICH IS AN ALTERNATIVE
FIRINGTHECNIQUE

18.00
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Sakine Düzce
Serap BULAT
(Mustafa Bulat
Sunacaktır)
Hatice
Karadoğan

GECMİŞTEN GÜNÜMÜZE EBRU SANATI /
MARBLING ART FROM PAST TO PRESENT
TEKNOLOJİ VE HEYKEL / TECHNOLOGY AND
SCULPTURE

18.15

SANAT VE TASARIM / ART AND DESIGN

18.45

18.30

05.03.2016
SEMPOZYUM PROGRAMI II. Gün / Day II
II. Gün Açılış Konuşmacıları / Second Day Opening Speakers
Cem ÜSTÜNER (Festival Yürütücüsü / Moderatör) Festival Coordinator /
Moderator
Prof. Ayşe Çalık ROSS Misafir Konuşmacı / Guest Speaker
David – Rivka JACOBSON Misafir Konuşmacılar / Guest Speakers

9.45

7. OTURUM
/7th SESSION
Meltem Özçakı

OTURUM BAŞKANI- MODERATOR: Prof. Dr. Nurseren Tor

Elif Eda Balkaş
Erdoğan

10.45

Meltem Özçakı

Sibel Alemdar
MelihatTüzün
Ayşe Çalık Ross

TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE MİMARLIĞIN
SINIRLARINI ZORLAMAK / TECHNOLOGICAL
DEVELOPMENTS AND FORCING THE LIMITS
OF ARCHITECTURE
SANATTA KADIN İMGESİ VE
REKLAMLARDAKİ YANSIMALARI / WOMEN
IMAGE IN ART AND ITS REFLECTIONS IN THE
ADS
KENTSEL DÖNÜŞÜM OLGUSU BAĞLAMINDA
TEKİRDAĞ PAZAR SOKAĞI / TEKIRDAG
BAZAAR STREET IN THE CONTEXT OF URBAN
TRANSFORMATION PHENOMENON
BİYOSENSÖRLERİN DİJİTAL SANATTA
KULLANIMI / USING BIOSENSORS IN DIJITAL
ART
A TALE OF TWO ROMAN CITIES: NICOMEDIA
AND THESSALONIKI IN THE TIME OF
GALERIUS
Çay/Kahve Molası – Tea/Coffee Break

10.30

11.00

11.15

15 dk
– min.
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RESİMLERİ// Melihat TÜZÜN / Bige GÜRSES
Melihat TÜZÜN (Prof.), Bige GÜRSES (Res. Asst.)
Namık Kemal University, Fine Arts Design and Architecture Faculty,
Painting Department.

SANATIN GÜNCEL SAHNESİ: INSTAGRAM-THE CURRENT STAGE OF ART:
INSTAGRAM/ Baybars SağlamtimurABSTRACT
EGON SCHIELE’S LANSCAPE PAINTINGS-EGON SCHIELE MANZARA
Although we
know the TÜZÜN
artist who has
a remarkably
unique expressionist style, with his self portraits
RESİMLERİ//
Melihat
/ Bige
GÜRSES

and erotic women figures, his landscapes are also important issues to be interpreted in itself and should
be put apart.

Melihat TÜZÜN (Prof.), Bige GÜRSES (Res. Asst.)

The artist demonstrates the beauty of the world he lives in by using perspective, atmosphere and light
Namık Kemal University, Fine Arts Design and Architecture Faculty,
in a different way at his landscape paintings. These landscapes which hasn’t been focused enough on
Painting Department.
art history, have a calm, melancholic and emotional impact on people. Artist’s use of composition, color
and line, strenghtens this effect. The eternal mystery of existance in the art of painting is felt at these
paintings.
At this abstract Schiele’s landscape paintings will be emphasized, examples from his landscape

SANATIN
GÜNCEL
SAHNESİ:
INSTAGRAM-THE
STAGE
OF
paintings
will be given,
pictorial analysis
will be made, instead ofCURRENT
his mostly known
paintings,
the ART:
importance of
his lansdscapes
in terms of painting will be emphasized.
INSTAGRAM/
Baybars
Sağlamtimur
Keywords: Egon Schiele, Lanscape, Painting
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Dr. Baybars Sağlamtimur
Mersin Üniversitesi
Mersin/Türkiye
baybarssaglamtimur@gmail.com

20.yy başında kendine özgü dışavurumcu tarzı ile dikkat çeken Avusturya’lı sanatçıyı daha çok
otoportreleri, erotik kadın figürleri ile tanımamıza rağmen manzaraları da ayrı bir yere konulması ve
kendi içinde değerlendirilmesi gereken bir konudur. Sanatçı, manzara resimlerinde, yaşadığı dünyanın
RESMETME
ANLAYIŞI OLARAK YÜZEY ÜZERİNE YAPILAN ÇEŞİTLİ
güzelliğini ve hüznünü, perspektif, atmosfer ve ışığı farklı kullanarak göstermiştir. Sanat tarihinde
UYGULAMALAR-VARIOUS
APPLICATIONS
ON A
SURFACE
AS A bir
CONCEPT
yeterince üzerinde durulmamış olan
bu manzaralar, insan üzerinde
sıcak,
hüzünlü ve duygusal
etki
oluşturmaktadır.
Sanatçının,
resmin
kompozisyonunu,
ışığı,
renk
ve
çizgiyi
ustalıkla
kullanması
bu
OF PAINTING / Büşra İNCİRKUŞ
etkiyi güçlendirmektedir. Resim sanatındaki varoluşun sonsuz gizemi bu resimlerde hissedilmektedir.

SANATIN GÜNCEL SAHNESİ: INSTAGRAM-THE CURRENT STAGE OF ART:
Bu bildiride Schiele’nin manzara resimleri üzerinde durulacak, sanatçının manzara resimlerinden
INSTAGRAM/
Baybars
Sağlamtimur
örnekler alınacak,
resimsel
çözümlemeler yapılacak, daha çok bilinen diğer resimlerinin yanında
resimlerinin resim sanatı açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanacaktır.
EGON manzara
SCHIELE’S
LANSCAPE PAINTINGS-EGON SCHIELE MANZARA
Anahtar kelimeler:
EgonTÜZÜN
Schiele, Manzara,
Painting
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Melihat TÜZÜN (Prof.), Bige GÜRSES (Res. Asst.)
Namık Kemal University, Fine Arts Design and Architecture Faculty,
Painting Department.
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THE BEGINNING OF HIS ART
Egon Schiele has fit beautiful, effective and strong in plastic artworks to his very short
life. The subjects of his works are constituted of portraits, self portraits, figures and
landscapes. Erotism draws attention in many of his self portraits and figure paintings,
these paintings are emphasized in history of art and in artistic criticals. Schiele has
developed his unique expressionist style, he has created repulsive deformations in his
figures and has used the power of line. He was impressed by Gustave Klimt, Vincent
Van Gogh, Lautrec and Oskar Kokoscka at the beginning of his artistic life. It is
significant that he has been impressed by Gustave Klimt from the paintings called
“Water Serpents” and “Standing Girl in Plaid Garment”he had created almost in the
same subject and composition. The paintings of his room, lanscapes and sunflowers
are influences from Van Gogh which draws attention. Schiele neighter did bright
paintings with leading decorative patterns such as Klimt nor paintings remaining at
intense color usage leading colors such as Van Gogh. He preferred paintings with
dense lining structure, transparent and some like drawing, inciting, distracting and
melancholic.
His pre-war paintings reflects sad, dark, existentialist mood and he can’t escape this
situation until he goes to war in 1915. At the paintings he made after war, it’s observed
that he began to use warm colors which has a more positive effect especially in his city
and landscape paintings.

LANSCAPE PAINTINGS AND EXAMPLES
Schiele’s landscape paintings are less known than his other paintings. Landscape
paintings which create large part of his works are formed of rural and urban views. In
all of the Landscapes there’s a light which reflects from the back side. With the
transparent colors he uses, the sadly visions seem as if reflecting on an illuminated
surface. The landscape paintings shows us an important side of his carrier and at the
beginning of the 20th century they create an example for the modern landscape
paintings.
Kimberly A. Smith who has articles on Egon Schiele’s landscape paintings, has written
that these paintings actually have an immense expression as meaning and between the
years of 1908-1918 they bear a testimony for the Austrian life and cultural structure
with the anxious situation of the city. (A. Smith, 2000).
Urban landscapes are deserted visions from unexpected perpectives. Schiele
ambiguates the specifications of the city’s by attracting attention on the houses in his
landscape paintings. In some city views we understand the life’s signals with the
clothes hanging from the washinglines. We see that he personalises the houses as if to
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reflect the people living inside them. He personalises not only the houses but also the
trees as well. The light reflecting from the backside, increases the mystery of the
painting. We feel this emotion by looking to his “House With Drying Laundry”,
“House on a River”or to the houses and woody views of “Krumau” which was painted
from unexpected perspectives, with many constricted houses together.

House on a River (Old House I)

House With

Drying Loundry

In 1910 Egon Schiele moved away from Vienna and settled a studio for himself in
Krimau in the South of Bohemia, a small town where his mother was born.
“Peschka, I want to leave Vienna immediately, it is so disgusting here!(…) Vienna is
full of shadows. It is a dark city, everything is made by rote like a parrot. I want to stay
alone. I want to go to the forrests of Bohemia. I should see new things from the month
of may to october and examine them. I want to drink the dark waters, hear the sound
of trees crackling, sound of the wild winds. I want to be amazed by looking at the
mossy fences of the garden. I want to live the sound of tender birch trees and their
flickering leaves, light, sun, humidity, blue-green valleys in the afternoons, the vision
of the rippling fish. I want to examine the grass, pink people, old esteemed churches,
know what the little chapels say, run in the crinckled meadows of immense lowlands,
kiss the earth, sense the tender and calm smell of the wild flowers. Then only then I
will shape everything beautifully: color fields..” (Steiner Reinhard, 1997, s. 37) with
this letter he wrote, he mentions about identifying with the nature spiritually and
physically and by doing this he says he will paint the nature as colored fields.
In 1911 he painted tree views charactarized as pure nature views. The tree paintings
he mainly did was autumn trees with falling leaves. Almost all of the trees are
supported by manmade stakes. These tree paintings represent the life and death
opposition an struggle for life. These trees supported by the stakes may be
representing Schiele himself.
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As we have a look at his life, losing his father at a very young age may indicate his
emotional struggles within himself. Apart from other artists, Schiele especially deals
with the sequences of nature and its connection with life and death in his paintings.
We can see in his tree paintings that, decay and destruction for both human and nature
are actually parts of rebirth.
The hills are also what stand out in his tree paintings. The hills directs our look to the
trees by also availing to construct a triangle composition on the surface of the painting
stylistically. We can feel the artist soul with these paintings in which autumn colors
such as ochre yellow, brown, red brown and moss green are used.

Autumn Sun I

Autumn Trees

Sundown

Reinhard Steiner in his book about Schiele from Taschen Editions, mentions about
Schiele’s interest in trains at his young ages, and this originating from the family
members working at the railroad company and he refers that Schiele used trains in his
first paintings. “Artist’s landscape and urban paintings seem like giving an impression
of instant reflections from the train’s window” (Steiner Reinhard, 1997, s. 21) So
indeed, his urban views generally seem like instant views from the train at an aligning
platform he had framed.

Stein On The Danube
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As we have a look at his painting “Houses on the River” he made in 1914, we see
houses in line along the river, a landscape that the horizantal lines are in prevelance in
a stable and instant landscape. The artist by using some shades of the petrolium green
created a very effective city view with an almost monochromatic pallet. As a contrast
to green he used yelow and very few touches with red on the chimneys. Artist creates
the scream of silence with the color harmony he used with a mystical atmosphere and
with the horizantal composition construction. We see that he made some other
paintings similar to this color harmony.

Houses on the River

Krumau in Moldavia at Kleinstadt IV

Krumau views has an important place in Schiele’s landscape paintings. He created
many works about this content in different times repeatedly. When we look at his four
Krumau view he has created in 1915-1916, we can see that the composition
construction is very similar, painted in almost the same point of view, as the color
choice first three paintings are similar. At the last painting he made in 1916 we see that
he used brighter, more contrast colors and as the composition style this last painting
is different that the others. While The point of views of the first three paintings are
from the left upper side, the last one is from the right upper side.

The House-Bend, or Island City

Krumau Town Crescent I
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Edge Of Town Aka Krumau Town Crescent III Landscape at Krumau

“Schiele’s landscapes and still life paintings - peopleless, natural or manmade objects
world- are striking in psychological qualities. The image of the old village in Krumau
are confronted in often in his paintings. It functions both as a wrack which is falling
off and decaying and also as a young, lively and blessed with life place.” (Selsdon E.,
s.110) we espacially see the vivacious town in fertile greens at his Krumau painting he
made in 1916.
Although Schiele avoids the storytelling illusions in his paintings, these paintings have
a soul. They include experience of life and mystery inside. The reason for this is the
artist, rather than copying the nature exact same, he reflects the imaginary nature
inside his head. At a letter he had written to the collector Franz Hauer in 1913, “ I also
do sketches, but indeed the illusion of nature makes no sense for me, because I can
paint better from my memory, so that I transfer an imaginary interpretation of nature
not the nature itself recently. I observe the movements, physical existance of the
mountains, water, trees and flowers. Human bodies come to my mind everwhere,
plants also have the ability to like and suffer… when you see a tree with shedding
leaves in summer, this becomes an experience that you feel with your heart and soul
intensely.” ( Steiner Reinhard, 1997, s. 80) So indeed we can feel this melancholy when
we look either to the city views or to the pure nature views with trees. Landscapes
effecting a person this much is the reason of transferring the emotions via painting by
an inner feeling.
We see that his color pallet, composition and the frame has changed in the landscpaes
he made after 1915. For instance, in 1916 in his “The Mill” painting he paints the water
coming out of the mill which is almost tumbledown with decaying woods at a close
up vision. The combativeness of the water, the mill which is abandoned with decaying
woods forms an uneasiness at the audience. We see the fading away of a manmade
object by natural ways. (res)
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The Mill

“Edge of Town Krumau Town Crescent III” is the last painting of the serie he had
made in 1917-18. This is the second painting he had made about this content after the
war. In regard to his pre-war paintings he used brighter and warmer color harmonies.
The trees with bright green, kids playing on the streets indicates it as a spring painting.
Among his landscape paintings it’s the first time we come across with figures. But
these figures won’t be understood unless looked carefully. Being painted near to the
houses and in line among the houses, makes them be perceived as a part of the houses
and the view.

Edge of Town (Krumau Town Crescent III)

CONCLUSION
Egon Schiele’s landscape paintings have an important place in history of art as much
as his other paintings. It is seen that there is a sorrowful, warm and mysterious
atmosphere in these paintings which he had created by feeling it in his soul. Trees’
7
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shedding leaves or broken branches of threes with a stake support and the houses are
very subjective and important elements that have different meanings for the soul of
the artist.
At the city views which was seen like some instant views from the trains, the houses
were personalised, although there are no people in the picture the houses were
reflected as if they were living creatures.
As a conclusion, these landscape paintings which are thought to have an important
place in art history, Egon Schiele by using different point of views, perspectives, light
and transparent paint he shows us the beauty and the sorrow of his life. The artist
makes us feel the eternal mystery of existance by painting.
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ABSTRACT

In the current era, information is easier to share and spread through mobile communication devices
(smart phones and tablets) thanks to the ongoing and rapid developments in computer, smart phone,
internet and image recording technologies. It can be said that social media has turned into a collective
neuron web in which people can connect with each other whenever there is internet connection.
Therefore, from now on, it can be said that a new era has begun where we can reach different artists
living in different parts of the world, some art galleries, museums and activities by only tapping a device
which we carry in our pockets.
There are several popular social media communication applications and Instagram is one of them.
Instagram enables people to save photos and record videos on their accounts by using only their mobile
devices such as smart phones and tablets.
Considering the current art community, it can be said that establishments like Louvre Museum,
Museum of Modern Art (MOMA), TATE (among many others), some educational instutions, many
journals, artists and independent users who are keen on art, use Instagram as a sharing and/or
marketing tool. This contributes to global awarness of art and invites more people to art events.
41% of the users in Instagram are under 24 years old, therefore Instagram can be considered as a very
powerful tool to attract the interest of especially the young people.
In this study, Instagram as one of the current art expanding areas, its use as a social media tool by
particular artists and establishments were investigated. Apart from its use as an announcement tool for
artists and art events, effects of Instagram application as a contributing tool to the creation of certain
artworks were discussed.
Keywords: Instagram, Art, Stage, Social Media

INTRODUCTION
After the spreading of the internet technologies throughout the world, digitalization
has had an enermous effect on human communication through the social media and
the artworld couldn’t be an exception. The effects of this transformation had its peak
after the mobile devices had their roles in the sharing of the digital content. In the
world of the digitalization, art is transferred to a virtual space (Enhuber, 2015), where
its sharing and consumption speeds are at the speed of the internet transfer which
actually means: within seconds.
After the widespread use of the smartphones and mobile data services throughout the
world, smartphone usage has evolved to a different level in which it has led to several
innovations that added a new meaning to human habits. Currently, smartphones are
not only regarded as a device for communication, but also they can be regarded as one
of the ‘new’ best friends of the humankind (Latiff and Safiee, 2015, p. 13). In a
smartphone trend survey carried out in 2010, the top three functions of a smartphone
were found out in Japan as web browsing, mail and map applications which have the
highest percentage (83%). Smart phones are no longer used for just making traditional
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voice calls, but they are widely used for web browsing, social media communication
and communication via text messaging such as e-mail, WhatsApp and SMS (Latiff and
Safiee, 2015, p. 14).
There are several popular social media communication applications, and Instagram is
one of them. Instagram was founded in 2010 by Kevin Systorm (CEO, co-founder) and
Mike Kriegel (technical lead, co-founder), and currently it is a community of
approximately 400 million accounts. Instagram name is derived from the conjuction of
the terms ‘Insta’ and ‘gram’ which derive from the once popular Kodak ‘Instamatic’
film camera and ‘Telegram’ (Gibbs et al., 2015, p. 258). In April 2012, Facebook
acquired Instagram for approximately US$1 billion (Rusli, 2012) and added direct
linkage between the two social media networks. Instagram interface is mainly
designed in order to upload and view photographs and short videos easily and
directly from mobile devices such as Android or IOS based smart phones and tablets.
After you have uploaded or while you are uploading photos and videos on Instagram,
it is possible that they can be shared via several social networking services like Twitter,
Facebook, Tumblr and Flickr -at once- by only a click. This easy multiple sharing
capability can be regarded as one of the biggest advantages of Instagram. Content that
is uploaded to Instagram can be hashtagged, user ID tagged and geotagged, in
addition any descriptive text may be added by the author. Communication among
different Instagram users can be carried out in 4 different ways: by liking, commenting,
sharing and tagging the visual content. However, tagging a content can only be carried
out by the author. This communicative behaviour creates a sense of being between the
users of Instagram (Kelty et al, 2015, p. 484) and highly effects the engagement with
the application and its network.
Since Instagram mainly depends on visual content share, it became a suitable
networking service for art world and artists. There are many art museums and
galleries such as Louvre Museum, Museum of Modern Art (MOMA), TATE (among
others) which use Instagram to actively reach or expand their audience (see Figure 1).
Therefore, move of the art collections to Instagram and other social networking
services makes the art collections accessible without location, time and money barriers.
This movement potentially enlarges the audience of the sharers.
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FIGURE 1
Three Different Examples of Art Museum and Galleries That Share Their Content on Instagram
(Screenshots of the pages through the author’s smart phone in February, 18, 2016)

n artwork may reach limited number of people on its physical display place, but it can
reach thousands of people in a short period of time if it is displayed on the social
network services. The new generation of human race is growing with the latest
technological opportunities, and it seems that they are really very good at adopting
these technologies. Therefore, one can conclude that next generation will be using
these services intensively even if they become adults.
The data derived from We are Social Digital Year Book 2016 (We Are Social SG, 2016)
reveals that, there are 7.395 billion people living on our planet, whereas 3.419 billion
are internet users. Active social media users are 2.307 billion and unique mobile users
are 3.790 billion. There are 1.968 billion active mobile social network service users. The
annual growth in the number of active social network users is +17%. Active users for
each social platform is approximately 1.550 billion for Facebook, whereas the same
value is 400 million for Instagram.
Instagram is the most popular social networking service among teenagers and young
people. In United States, more than 50% of the Instagram users are aged between 18
and 29 years. Worldwide, 41% of the Instagram users are 24 years of age or younger.
Instagram is one of the mostly preferred social network among teens in the United
States, beating out Twitter and Facebook. Due to the visual nature of the application
and high user engagement rate, Instagram is also a valuable social media marketing
tool. As of 2014, 67% of luxury retail brands that were active on social media also had
an Instagram profile (Statista, 2015).
Instagram made the biggest gains during the second half of 2013, increasing its
estimated audience size by 23% to 90.77 million (Global Web Index Report, 2014).
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Facebook recorded a slight drop in its estimated active user numbers (-3%) between
second and last quarter of 2013.
Instagram may be a popular social networking service among most of western
countries, but non English speaking social networks (such as Qzone) in Russia and
China are producing larger social networks compared to Twitter and Instagram
(Bullas, 2015). There are also undeveloped and developing countries which have very
limited chance to reach social networking services which means that Instagram may
still welcome new users.

INSTAGRAM AS THE CURRENT STAGE OF ART:
According to Enhuber (2015, p. 134), the emergence of digital communication via social
media supports a socialising effect in art consumption. By linking art organisation’s
websites to Web 2.0 applications and integrating social software on-site, visitors have
the possibility to share their experience with each other. Through these social network
sites, museums can reach to a considerable amount of art consumers with a relatively
little cost, but Enhuber (2015, p. 134) also questions the online follower’s ‘real’
engagement rate via social media which is harder to interpret.
The secretary at the Smithsonian Institution have summarized the importance of using
digital media for museums (Clough, 2013): …technology has created a golden age of
opportunity. Online access to digitized objects, images, and records is democratizing
knowledge, enhancing the visits of the many who come to us in person, and extending
our reach to the millions who cannot. Coupled with social media’s powers of
connection, digital technology exponentially increases the capacity of individuals to
engage with our collections and upload their own stories (p. 2).
Elliott (2104) pointed out that Instagram posts of ‘top brands (such as RedBull)’
generated a per-follower engagement rate of 4.21% which means Instagram delivered
these brands 58 times more engagement for per follower than Facebook, and 120 times
more engagement for per follower than Twitter.
Instagram is a valuable and popular social media opportunity especially for the young
and emerging artists. There are 4 different approaches for an artist to use Instagram:
for displaying artwork, for making announcements (or invitations) for the events such
as exhibitions, for sharing own life (such as backstage, studio, travels, while working,
etc) and for marketing artworks. These strategies can be used all in one account, but it
is generally regarded that -for a better professional looking account- an artist have to
display his/her best or marketable artworks only. It is imaginable that Instagram
induced the home based business for many artists. However, Instagram does not have
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a direct mechanism to sell the artworks through the application. It can be considered
as a display or stage for artworks. It is advised to post the images of the artworks with
caution on Instagram or any social media platform because you may not know where
and how your image may end up with.
INSTAGRAM AS A TOOL FOR DISPLAYING AND MARKETING
ARTWORKS:
According to a survey among collectors on Instagram, the results pointed out that
51.5% have purchased works from artists they originally discovered through the
Instagram (Soboleva, 2015). Collector and social media expert Karen Robinovitz
commented as “Collecting art is an addiction and Instagram is the dealer and pusher
that enables it” (Soboleva, 2015).
Instagram is not only launching the career of new emerging artists, but also it is
providing us with an entirely new way to access art. Now, this situation makes it
possible for artists to reach the massive audience directly. Currently, artists are using
Instagram as their ‘own virtual art gallery’. Ashley Longshore explains that “I can post
a painting and it will sell before the paint is dry” and it is stated that her artworks are
regularly bought through her Instagram feed (Fleming, 2014).
MoMA art adviser Lacy Davisson Doyle pointed out that Instagram is a great tool for
buying artwork from trusted artists. Although she gives some cautions for collectors
who are thinking about buying any artwork without physically seeing it because it is
not perfectly possible to feel the emotional value, see the fine details or real texture of
an artwork from the small screen of a mobile device (Fleming, 2014).
According to Martinez (2016), Instagram has a growing influence on the art market
and Instagram made the artmarket more transparent. He stated that generally young
art collectors prefer to use the medium.
Chung et al. 2014 (p. 200-202) pointed out that, for museums, it is important to create
engagement of the visitors by inducing or promoting them to share their images
during the events or the posts of the museums on their social networking sites.
It is worth to check the Siegal (2015)’s words about the current stage of art:
It was not the first time the art market had been influenced by images on Instagram.
In the past few years, it has emerged as the social media platform of choice for many
contemporary artists, galleries, auction houses and collectors, who use it to promote
art -especially works by emerging artists- and to offer an early peek into studios,
auction houses and art fairs. The world’s biggest auction houses also use their official
Instagram feeds to post images of select items from coming sales. A small survey by
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Artsy.net, an online platform that promotes and sells art, bears this influence out, with
caveats. In April 2015, the company surveyed 35 known collectors who each had more
than 100 pieces of art in their collections and reported that just over half of them bought
artworks from artists they had discovered on Instagram. Christine Kuan, chief curator
and director of strategic partnerships at Artsy, qualifies those numbers, saying that the
platform’s audience is “young collectors and emerging collectors who are tech savvy
and active on social media. A lot of seasoned collectors in the art world don’t use it as
much.”
The information above shows that the current popularity of Instagram is especially
among the young artists and we can imagine the situation (if the future trends be in
the same direction) that Instagram may increase its role for promoting art. This may
hold true especially in the western parts of the world as Millington (2015) reported
from a survey covering 5000 people in France, England and Germany that, 1 out of 5
people thinks Instagram is considered as the ‘art gallery of the future’.
The on-line marketers like www.twenty20.com (previously known as Instacanvas)
provides service for selling photos as stock and also provides service for printing the
online photos and sending them to the buyers addresses. There are over 298.000
photographers that sell their artworks on the abovementioned site with over 46 million
photographs.
There is even a web based search engine for searching the images of artworks
uploaded on Instagram which is called as Art Now. Art Now analyzes Instagram
artwork photos and creating its own database depending on purely art images. It is
believed that it has become the world’s first truly democratic and global art guide
(PRNewswire, 2015).
Also, it should be noted that, despite the popularity of Instagram for many artists,
some artists stress out that Instagram is not an appropirate place to display their art.
For instance, conceptual artist Ryan Gander regularly posts on Instagram and he
points out that (Independent, 2014): “My work isn’t represented very well in a single
image, most things that work well in a single image aren’t very good artworks. They
might be popular but it doesn’t make them good artworks. Successful single images
are cliched and that’s why people like them”.
Selling an artwork generally requires buyer to communicate with the seller. There is a
possibilty for communication through Instagram application. Instagram’s chat or
message feature is suitable for starting the first communication, but generally users
prefer to communicate through some other platforms. While some of the artists may
sell directly from their Instagram accounts, it is still a limited opportunity, and sellers
may still need exhibitions or art galleries to complete the job.
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Anyone who like to sell or showcase their artworks should learn to set up a great
Instagram profile, which requires; taking good photographs, learning editing,
hashtagging and uploading content to their account consistently. According to Latiff
and Safiee (2015, p. 22), even if these guidelines are followed, Instagram alone cannot
not be a proper business platform, because it needs to be supplemented with other
platforms which allow communication between the buyer and the seller. However, the
researchers also accept the fact that the Instagram is a great tool to start home-based
business.
USING INSTAGRAM IN THE PROCESS FOR CREATING ART
Instagram has its own camera application which can also shoot and upload 15 sec
(short) videos (enabled by using the mobile devices camera). This camera application
has its own editing panel and people can add an artistic or different look to their
photographs using basic editing tools and filters in the application. It is also possible
to edit and upload a photo or video shot with another –more professional- camera
through the Instagram application. There are also many applications except Instagram
to help editing the photos which later can be uploaded to Instagram as well. Except
for professional camera users, most users use only the built-in camera of their cell
phones or tablets to shoot Instagram photographs and videos. This practical shooting
and sharing capability of the Instagram interface has a big influence on the expanding
numbers of users. It is not possible to count the account numbers that uses Instagram
for creating art photos, but it is an incredibly popular approach. The application alone
can be used as a tool as well. Through the use of specific hashtags and/or the interface
itself may lead for creating a wide variety of artworks and installations.
CONCLUSION
Currently and in the past two decades (approximately), because of the internet and
mobile data services, individuals can interact with each other –no matter where they
are- quickly and easily. The connection among the human beings through the internet
(wireless + wired) can be conceived as a neuro-information web. Thanks to the
widespread capabilities of smartphones and mobile data services, accessing to the
neuro-information web trend is moving towards the smartphones.
The most popular social network service is known as Facebook and Facebook has been
used for reaching the audience for many years. According to more recent data, increase
rate of Instagram’s ‘active’ users is higher compared to Facebook. Instagram has a
bigger advantage for image sharing because its interface is mainly designed for this
purpose and its basic interface is more practical to view and use when compared to
Facebook.
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Instagram can be seen as a tool for: image creating (by the use of the camera and editing
tools), image sharing, sharing art news, marketing, communicating and monitoring
others works/events. Therefore, it is not only a social networking service, but also a
tool to create and market the artworks.
Artists and everyone should know that keeping the artwork in its hidden place until
the exhibition or auction date may be a good strategy to prevent fraud, plagiarism or
copyright infringements. On the other hand, displaying artworks and events will
finally create an audience around the artists, art museums and art galleries. Today
many art museums and galleries use Instagram for demonstrating their events and
artworks. Many users share their art events through Instagram, instantly. Instagram is
not only an image sharing tool, it can also be used as a part of the art installation or it
can be used as a tool to share the backstage.
Today and in the future of the concept ‘self presence’, social media will continue to
have its influence on the human race (as the previously provided statistical data tells).
For individuals social activities, ‘gratification’ can be regarded as one of the biggest
energy sources. This need for ‘gratification’ causes the need for getting liked. It is
possible to claim that the ‘like’ button on the Instagram helps people to feed this
source. However, particularly young artists should take this ‘like’ situation as a grain
of salt because ‘need for gratification’ is a double edged sword. Likes may lead the
artist into a false direction of trying to produce more popular artworks to get more
likes, instead of focusing purely on their art!
Art lovers and potential buyers may like to see the actual artwork in order to feel the
emotional value and its real appearance, therefore displaying an artwork on a physical
environment (such as in an art gallery) will continue to be a requirement for those. In
a nutshell, it can be said that Instagram is currently a popular place to create, display
and/or market art. In the upcoming years, the name and the style of the medium may
change. One social network service may become less popluar and another one may
rise. Considering the use of internet on mobile devices which enable communication
through mobile data services in the recent years, one can easily predict where the
direction is leading to.
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birçok çalışma meydana getirmiştir. Tempera tekniği, modern sanatçılar tarafından da kullanılmıştır.
George Marinko'nun, masonit üzerine tempera ile yaptığı eseri bu teknikle yapılan çalışmalara örnek
teşkil etmektedir.
Fotoğrafın bulunmasıyla
kesilmiş fotoğraflardan oluşan kolaj tekniği bulunmuştur.
HEYKELİN
DÖNÜŞÜMSEL
YOLCULUĞU:KONSTRÜKTİVİZM
VE MOBİL
Bu anlayış gelişerek fotoğraftan yararlanılarak oluşturulan airbrush tekniği ortaya çıkmıştır. Airbrush
HEYKELLER
tekniğinin en eski örneklerinin mağara dönemindeki negatif el figürleri olduğu düşünülmektedir.
Jasper Johns'un "Üç Bayrak" adlı eserinde kullanmış olduğu enkaustik tekniği sıcak balmumu
TRANSFORMATIONAL
JOURNEY OF SCULPTURES: MOBILE SCULPTURES,
kullanılarak yapılmıştır. Bu tekniğin en eski örnekleri ise Fayyum portreleridir.

AND CONSTRUCTIVISM/ Mehmet Hakan BİTMEZ

Sanatçılar, yüzey üzerine farklı teknikler yapmış; bu teknikler birbirleriyle ilişkili bir biçimde gelişerek
ilerlemiştir. Bir teknik başka bir tekniğin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Sanatçılar geçmişte
yapılan teknikleri geliştirerek ve farklı yorumlar katarak yeni ve özgün uygulamalar oluşturmuşlardır.
Mehmet Hakan BİTMEZ (Öğr.Gör.)
Resimsel anlamda yapılmış olan teknik ve uygulamaların gelişip, zenginleşmesindeki çaba; insanlığın
Harran
sanata verdiği değerle birlikte çok daha
önemli University,
olmaktadır. Faculty of Fine Arts Sculpture Department
Anahtar Kelimeler: Yüzey Uygulamaları, Tempera, Kolaj, Airbrush, Enkaustik.

HEYKELİN DÖNÜŞÜMSEL YOLCULUĞU:KONSTRÜKTİVİZM VE MOBİL
HEYKELLER
RESMETME ANLAYIŞI OLARAK YÜZEY ÜZERİNE YAPILAN ÇEŞİTLİ
ABSTRACT
UYGULAMALAR-VARIOUS APPLICATIONS
ON A SURFACE AS A CONCEPT
OF PAINTING / Büşra İNCİRKUŞ
Painting on a surface has started with the cave paintings. The figures of buffalo, horse and human that
Bilim
Uzmanı
İNCİRKUŞ
the primitive people made on the cave walls form the first examples of this
concept.
These Büşra
drawings
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
have been pictured in relation with beliefs rather than Marmara
an artistic effort.

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Doktora Öğrencisi

The Religious depictions on the walls of churches exist among the first works of art that are made on a
surface. Giotto has a competent place among the artists drawing with this concept. Giotto has affected
the concept of art of his and subsequent periods deeply. By tempera, the iconography tradition of the
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period, many works of art have been created. The tempera technique has been used by the modern
artists and the work that George Marinko made on Masonite by tempera sets an example for the works
made with this technique. Collage technique which is formed by cut photographs has been founded by
the invention of photography. Airbrush technique which is formed by using photographs then emerged
with the development of this concept. It is thought that the oldest examples of airbrush technique are
the negative hand figures of the cave period. Encaustic technique that Jasper Johns had used in his work
of art called “Three Flags” has been made by hot wax. The oldest examples of this technique are the
Fayyum portraits.
Artists have used various techniques on a surface; these techniques have moved forward by developing
in relation with each other. One technique has prepared grounds for another to emerge. Artists have
established modern and unique performance by developing the techniques used in the past and
supplementing with various interpretations.
The effort in the enrichment and development of the works with techniques used in a art sense is getting
even more important with the value that humanity added into art.
Key Words: Surface Applications, Tempera, Collage, Airbrush, Encaustic.

GİRİŞ
Mağara resimleriyle başlayan resimleme anlayışı, ilkel insanların doğaya bağlı
kaldıklarını ve ona inandıklarını göstermektedir. Yapılan bizon, at ve insan figürleri
genellikle av kültürüne gönderme yapmaktadır. Mağara duvarlarına resmedilen
hayvan figürleri hayvanın ruhunu ele geçirip onu elde etme amacıyla yapılmış,
kutsallıkla bağlantılıdır. Bu resimler; kırmızı ve sarı toprak boyası, çamur, kömür ve
kireçtaşı gibi toz pigmentler taş üstünde ezilip hayvan yağıyla karıştırılarak; parmak,
kemik parçaları, ince dallar, yosun ve hayvan postundan fırçalarla çizerek ya da
kazıyarak yapılmıştır (Hodge, 2014, s.5).

Görsel 1: Lascaux Mağarası, Fransa, Paleolitik Çağ, M.Ö. 17.000-15.000 Arası

Bir yüzey üzerine yapılması bakımından kilise duvarlarına yapılan dini tasvirler ilk
sanat eserleri arasında yer almaktadır. Cimabue, Duccio ve Giotto bu anlayışla çizen
ressamlar arasındadır. Fakat Giotto, devrinin ve sonraki devirlerin sanat anlayışını
21
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derinden etkilemiştir. Resimlerinde figürlerini birbirleri arasındaki ilişkiye göre
yerleştirmiş, belli bir derinlik hissi yaratmıştır (Hodge, 2014, s.30).

Görsel 2: Giotto Di Bondone, İsa'ya Ağıt, 1303-1305, Fresko, Arena Şapeli

Tempera tekniği, modern ve çağdaş ressamlar tarafından kullanılmış ve kullanılmaya
devam etmektedir. Bu sanatçılar arasında George Marinko ve Antony Williams
gösterilebilinir.

Görsel 4: Antony Williams,
AntonDuygusalYönleri, 1937, Masonit Üzerine
Yumurta Tempera, 2001

Görsel 3: George Marinko, Şanssızlığın

Tempera
Fotoğrafın icadıyla anlık görüntüleri yakalama ve resmetme birçok sanat tekniğinin
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Kolaj, Airbrush bu teknikler arasında yer
almaktadır. Portre fotoğraflarından yararlanarak devasa portreler ortaya koyan
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sanatçı Chuck Close, kendine bu alanda geniş bir yer edinmiştir. Sanatçı titiz bir
detaycılıkla neredeyse fotoğraftan, hatta kendinden daha belirgin ve net bir şekilde
yeniden üretilen çalışmaları ile tanınmıştır.

Görsel 5: Chuck Close, Phil, 1969, Tuval Üzerine Sentetik Polimer

Airbrush tekniği yeni bir buluş değildir. İnsanlık tarihi kadar eski olduğu
söylenmektedir. Yapılan çalışmalar, mağara dönemine ait negatif el çizimlerinin de
benzer bir teknikten ileri geldiğini göstermektedir. Bu çizimlerin, kayanın üzerine
konan elin çevresine içi boş bir kemik yardımıyla boya püskürtülmesi ve böylece elin
altında kalan boyasız bölümün el figürünü oluşturması ile ortaya çıktığı
sanılmaktadır.

Görsel 6: Eller Mağarası, İspanya, M.Ö. 13.000-9.000 Arası

Geçmişe dayalı bir diğer teknik ise Enkaustik tekniğidir. Boyanın ısıtılıp kuru zemine
uygulanmasıyla elde edilmektedir. Jasper Johns, "Üç Bayrak" adlı eserinde bu tekniği
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kullanmış; Amerikan kültürünün en duygu dolu sembolü olan bayrağı, hiçbir
duygusal yönü olmayan soyut bir desene dönüştürmüştür (Lucie-Smith, 2004, s.231).

Görsel 7: Jasper Johns, Üç Bayrak, 1958, Tuval Üzerine Enkaustik

Bu teknik, Antik çağlarda tahta üstüne resimler yapmak, taşınabilir tablolar üretmek
için kullanılmış; en bilinen örneklerini ise Roma İmparatorluğu döneminde
Fayyum'da yapılmış ve aynı isimle anılan mumya portreleri oluşturmaktadır.

Görsel 8-9: Fayyum Mumya Portreleri, M.S. 125-150, Mısır, Ahşap Üzerine Enkaustik

Sanatçılar, bir malzemeyi geliştirerek farklı bir uygulama ile yeni ve göz alıcı
çalışmalar yapmışlardır. Bu sanatçılar arasında Jean Dubuffet'nin Asamblaj olarak
adlandırdığı doğal ve hazır malzemelerin sanat eseri olarak kullanılması
sayılabilmektedir.
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Görsel 10: Jean Dubuffet, Bir Kabuklu Olarak Limbour, 1946, Tuval Üzerine Yağlıboya ve Kum

Bu tekniği kullananlar arasında Arman, Tony Cragg, Robert Raushenberg, Daniel
Spoerri vb. sanatçılar gösterilebilmektedir.

Görsel 11: Arman, İsimsiz, 1994, Tuval Üzerine Bisiklet Parçaları, Fırça ve Yağlıboya
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Görsel 12: Tony Cragg, Kuzeyden Görülen Britanya, 1981, Plastik ve Mix Medya

Sanatçı Vik Muniz, Gericault'nun ünlü eseri "Medusa'nın Salı" yapıtını yeniden
üreterek, onu çikolata ile yapmıştır. Sanatçı birçok sanat eserini şeker ve çikolata ile
yaparak tüketim toplumuna gönderme yapmaktadır.

Görsel 13: Vik Muniz, Medusa'nın Salı, 1999, Kağıt Üzerine Çikolata

Her dönemin teknoloji ve anlayışının gün geçtikçe değişmesi nedeniyle daha birçok
teknik ve uygulama görmek kaçınılmaz olacaktır. Bu eserlerin değişen fikir ve
altyapısı sayesinde insanlık, daima gelişecek ve sanata verilen değer artacaktır.
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With twentieth
century, technology
transformed making of art in a rapid pace. Many art groups
spread
HEYKELİN
DÖNÜŞÜMSEL
YOLCULUĞU:KONSTRÜKTİVİZM
VE MOBİL
discourses relating their interpretation type of art, such as: Cubists, Futurists, Suprematists,
HEYKELLER
Constructivists, Dadaists, Bauhaus School, and De Stijl. These interpretations of art also interacted with
each other. While all kinds of arts were affected with those streams, it is difficult for sculpture stay
TRANSFORMATIONAL
JOURNEY OF SCULPTURES: MOBILE SCULPTURES,
isolated.
AND CONSTRUCTIVISM/ Mehmet Hakan BİTMEZ

Especially, constructivist approach had a greater role in transforming the sculpture art both by their
techniques and the materials they used. Constructivist approach freed art of sculpture from its pedestal
bases and relocated it on momentary and environmental vibrant images. Constructivists prioritize
Mehmet Hakan BİTMEZ (Öğr.Gör.)
kinetic rhythms in art. In this respect, time found its place as a fourth dimension.

Harran University, Faculty of Fine Arts Sculpture Department

Including time element, constructivists built mobile sculptures as space constructions, mobile space
compositions, air movement and\or engineer affixed sculptures with form changing, light reflecting,
and sound
producing affects. Machines
were used to generate art as the way architectures and
HEYKELİN
DÖNÜŞÜMSEL
YOLCULUĞU:KONSTRÜKTİVİZM
VEengineers
MOBİL
have used the machines for their own productivity. All in all, these approaches set a basement for
HEYKELLER
current art interpretation styles.

TRANSFORMATIONAL
JOURNEY
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SCULPTURES:
MOBILE SCULPTURES,
Keywords: Constructivism, Space,
Momentum,
Transformation,
Spatial Composition
AND CONSTRUCTIVISM/ Mehmet Hakan BİTMEZ
Mehmet Hakan BİTMEZ (Öğr.Gör.)
ÖZET
Harran University, Faculty of Fine Arts Sculpture Department
20 yüzyıl'da sanat, teknolojinin de etkisi ile hiç yaşamadığı kadar önemli değişimler geçirmiştir.

Kübistler,
Fütüristler, Süprematistler,
Konstrüktivistler, Dadaistler, Bauhaus Okulu, ve De
akımı
HEYKELİN
DÖNÜŞÜMSEL
YOLCULUĞU:KONSTRÜKTİVİZM
VEStijl
MOBİL
sanatçıları, birbirleriyle etkileşim içine girerek ve belirli gruplar oluşturarak manifestolar yayınlamaya
HEYKELLER
başlarlar. Böyle bir ortamda heykel sanatının da etkileşime girmemesinin imkanı yoktur.

TRANSFORMATIONAL
JOURNEY OF SCULPTURES: MOBILE SCULPTURES,
Yüzyıllar boyunca yoğrularak ve yontularak yapılan heykel, konstrüktivist sanatçıların kullandıkları
AND CONSTRUCTIVISM/
Mehmet
teknikler ve malzemeler sayesinde
daha Hakan
önce hiç BİTMEZ
görülmemiş büyük dönüşümler geçirmiştir.
Konstrüktivist sanatçılar, heykeli geleneksel kaide anlayışından kurtararak, zaman ve mekânın canlı
imgesi haline getirmişlerdir. Bu sanatçılar, sanatın en önemli öğesinin kinetik ritimler olduğunu
düşünmektedirler.
Mehmet Hakan BİTMEZ (Öğr.Gör.)
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Bu doğrultuda, -dördüncü boyut olarak- zamanın da yer aldığı mekân konstrüksiyonları, hareketli uzay
kompozisyonları, hava ve motor yardımı ile biçim değiştiren, ışık yansıtan, ses veren, mobil heykeller
yapmışlardır. Makineyi üretim aracı olarak kullanan konstrüktivist sanatçılar, mimar ve mühendis gibi
çalışarak, günümüz sanatının anlayışının temellerini atmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Konstrüktivizm, Mekan, Hareket, Dönüşüm, Uzamsal Konstrüksiyon

GİRİŞ
Krauss (2002:105), 19. yüzyılın sonunda anıt mantığının zayıfladığına, kaideyi
içselleştiren Modernist Heykel'in bir tür yersiz ya da evsizliğine, mutlak bir yer
kaybına uğradığına dikkati çeker. Buna örnek olarak da şu cümleleri kullanır:
"Rodin'in Cehennem kapıları ve Balzac adlı heykelleri anıt olarak tasarlanmıştı. İlki
1880 yılında yapılması planlanan bir dekoratif sanatlar müzesinin giriş kapısına
yerleştirilmek üzere; ikincisi ise 1891 yılında, edebiyat dehasının anısına Paris'te belli
bir yere dikilmek üzere sipariş edilmişti. çeşitli ülkelerdeki çeşitli müzelerde bir çok
türevlerinin bulunmasına rağmen, ikisinin de özgün yerlerinde bulunmaması-ikisi de
çökmüştür- bu yapıtların anıt olarak başarısızlıklarına işaret eder."(Krauss,2002:105).
Krauss'un deyimi ile evsizleşen ya da yersizleşen heykel, 20. yüzyıl'ın hemen başında
hayatımızın tüm alanlarındaki değişim ile beraber- köklü değişimlere uğradığı
görülür. "Mekanda bir dolu kütleyken heykel, 20.yüzyılın başındaki güncel sorunlarla
parçalanmaya, eksilmeye, incelmeye, delinmeye, dağılmaya ve yayılmaya ..." başlar
(Yılmaz,2006b:28). Kütleyi biçimlendirme esasına dayanan heykel sanatı, teknolojinin
de yardımı ile yepyeni bir kimlik kazanmıştır artık. "Heykel sanatçıları da
yaklaşımlarını değiştirir ve yeni anlatımlar peşinde koşmaya başlar. Mükemmel form
arayışından, farklı sorunlar üzerine eğilir. Böylece heykel sadece anıt olma
özelliğinden sıyrılıp, sanatçının yeni arayışlara girdiği, deneyler yaptığı bir alan haline
gelir."(Kırlangıç,2006:19)
Heykelin dönüşümü için atılan ilk adım, Pablo Picasso'nun inşa ettiği heykelleri
olmuştur. Picasso hurdalıkta bulduğu nesneleri- genellikle işlevini yitirmiş sanayi
atıkları- bir araya getirerek, birçok heykel üretmiştir(Resim 1). Picasso'nun bu
üretimleri, aynı zamanda mekanın kendisinin de heykelin bir parçası olduğunu
düşünen, konstrüktivist heykel geleneğinin başlamasına etki etmiştir.
Rus Konstrüktivistleri, heykel yapımında gerek malzeme, gerekse teknik açıdan
geleneksel anlayıştan koparak, heykeli yepyeni bir boyuta ulaştırmayı
amaçlamışlardır. Metal, cam, ahşap gibi gerçek malzemeleri, gerçek mekanlara
monteleyerek, mekanın da heykelin bir parçası olduğunu vurgulamaya çalışmışlardır.
"Böylece geleneksel kaideden kurtulan heykel, gerçek mekanda yer alan varlığa, saf
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anlamda bir varoluşa sahip olmakta, mekana açılmakta, boşluğu içine dahil ederek
mekanla kaynaşmaktadır."(Kedik:1997:50).
Konstrüktif anlayışın en önemli temsilcilerinden Vladimir Tatlin 'in sanatsal yaklaşımı
bu noktada önemlidir; çünkü Tatlin, heykelin etrafındaki boşluğu tanımlama adına,
eserlerini mekanın tavanına, köşesine asarak heykelin mekanla ilişkisini
irdelemektedir.
Tatlin heykeli yontmak, yoğurmak yada biçim vermek yerine, boşlukta bir mekan
içerisinde sanayi parçaların inşası yoluyla sergileme yolunu seçmiştir (Resim 2).

Resim 1.Pablo Picasso, Gitar. 1912

Resim 2.Vladimir Tatlin, Counter-relief,1915

"Tatlin'in kendi yaptığı ilk kabartmalar, değişik malzemelerin bir araya getirilmesiyle
gerçekleştirilmişti. Bunlar cansız doğa yapıtlarını andırıyorlardı. 1915 yılına
vardığında Tatlin, bazıları odaların köşelerine, duvarlarına ya da tavana asılan ve
genel olarak boşlukta sallanır duygusu veren tümüyle soyut, metal heykeller
yapıyordu.(Lynton,1991:104) (Resim 3).
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Resim 3.Vladimir Tatlin,Karşıt Kabartmalar,1915

Konstrüktivist geleneğin diğer önemli sanatçısı Alexsander Rodchenko, "Uzamsal
Konstrüksiyonlar" adını verdiği bir kaç seri heykel yapmıştır. "bu eserlerin özelliği iki
boyutlu nesnelerin üç boyutlu hale gelmesidir. Sanatçı çeşitli materyallerden plaka
halinde ürettiği elips, daire, dikdörtgen gibi geometrik formları iç içe keserek tavana
asar, böylece iki boyutlu alanda üretilen yapıtlar birden üç boyutlu mekana yayılır
(Kırlangıç,2006:19).
Rodchenko’nun heykellerinin çok azı günümüze ulaşmıştır. Eserleri çekilen
fotoğraflardan ve defterindeki bir sayfaya çizdiği eskizlerden bilinmektedir.
Günümüze ulaşan en önemli yapıtı, mekanın ortasına tavandan aşağı doğru bir
yelpaze sarkıttığı "Asılı Konstrüksiyon " dur. (Resim 4). Rodchenko'nun bu çalışması,
hareketin heykele dahil olmaya başladığının açık kanıtıdır. Tavandan aşağı doğru
sarkan heykel, kendi mekanında kendine özgü şekilde hareketlenmeye başlar.
Yine konstrüktivist gelenekten gelen Naum Gabo, Tatlin ve Rodchenko'nun mekana
yerleştirdikleri konstrüksiyonlara ek olarak, yapıtına motoru da dahil ederek, kinetik
bir heykel yapmıştır. "Bu bir motor yardımı ile sallanan metal çubuktur. Böylece Gabo,
eserlerine zamanı yani dördüncü boyutu"(Kırlangıç,2006:20) katmıştır. Sanatçı ilk
heykellerinde, demir ve selüloit düzlemlerden oluşan soyut büstler yapmıştır. "Gabo,
formları kütle yerine boşluk oluşturarak şekillendiriyordu ve böylece nesnenin iç
kısmında üçüncü bir boyut açığa çıkıyordu. Bu teknik, heykelin kapalı kütlelerle ve
hacimlerle yapılması gerektiği fikrinin terk edilmesine yol açtı"(Farthing, 2012:445).
Gabo, çalışmalarında ayrıca plastik maddeler, naylon, cam, çelik ve alüminyum
kullanmıştır. Gabo bu malzemelerle geometrik şekiller düzenleyerek, endüstriyle de
ilişki içinde olduğunu göstermiştir.
Sarmal Nesne(Resim 5) adlı heykelini, sert plastik ve tel kullanarak
oluşturmuştur."Malzemesinin saydamlığından ötürü aynı anda her taraftan
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görülebilen, ancak her açıdan farklı düzlemler sunan bu heykel, alışıldık heykellerin
tersine, ağırlığı yokmuş gibi durmaktadır"(Yılmaz,2006b:95).
Kinetik sanat için diğer önemli bir isim Lazslo Mooly-Nagy, ışık ve motor kullanarak
hareketli bir heykel üretmiştir. Lynton(1991:120), bu motorlu yapıtı, sadece mekanik
nitelikleri olan bir sanat ürünü değil, ışıklı bir gösteri aracı olarak da görmemiz
gerektiğinin altını çiziyordu(Resim 6).
Amerikalı Alexander Calder, hareketi sağlamak için motoru kullanan diğer bir
sanatçıdır. Calder, mobil heykellerini üretmeye geçmeden bir süre, sokak ve
metrodaki insanların hareketlerini gözlemleyerek, eskizler yapar.

Resim 4. Alexsander Rodchenko, Asılı Konstrüksiyon, 1920

Resim 5.Naum Gabo, Sarmal Nesne, 1941
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Resim 6.Lazslo Moholy-Nagy, Işık-Uzaylı Modülatörü, 1923-30

Ayrıca sirklerden esinlenerek hayvan, akrobat ve palyaço eskizleri yapmıştır. Tek çizgi
kullanarak oluşturduğu bu çizimler, sanatçının daha sonra yapacağı tel heykellerine
de esin kaynağı olmuştur(Resim 7). Calder, "böylece resmin bir elemanı olan çizgiyi
üç boyutlu mekana taşır, teller ile oluşturduğu kontur çizgileriyle boş alanı çevreler,
çevrelenen bu boşluk da heykelin bir unsuru haline gelir. Hatta bu tel heykellerin
bazılarını havaya asarak rahatça hareket etmelerini sağlar" (Kırlangıç,2006:21).
Daha sonra Calder, kablo ve tel yardımı ile havada asılı duran, rüzgar ve hava akımına
göre yön değiştiren, heykellerini üretmiştir. Calder, devinim için motor yerine, havayı
kullanmayı daha çok tercih etmektedir(Resim 8).
Calder "Mobillerini, 'reaksiyon gösterme tarzları dışında yaşamdaki hiçbir şeye
benzemeyen soyutlamalar' olarak tanımlar...Zamanın (dördüncü Boyut), hareket ve
hız ile mesafe içindeki rölatif değişkenliklerini, kelimenin tam anlamıyla, heykelde
bütünleştirmiştir"(Fineberg,2014:53)
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Resim 7. Alexander Calder, Sirk, 1932

Resim 8. Alexander Calder, Gamma, 1947

1950'li yıllarda ise, kinetik sanatın öncülerinden, FransızsanatçıNicolas Schöffer,
dokunuş, hava akımı ya da izleyicinin nefesi gibi etkenlerle, hareket eden heykeller
üretmiştir.
Schöfferyapıtlarında, mekanın değişik özelliklerini, ışık, müzik ve film öğelerini
kullanmış, daha sonra zaman faktörünü de eserlerine dahil ederek, kinetik sanat
anlayışına bağlı sanatçıların benimsediği gibi, çeşitli biçim olanakları
sunmuştur(Resim 9).
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Resim 9.Nicholas Schöffer, CYSP 1, 1956

1960'lı yıllarda, 'Yeni Gerçekçler' hareketinin içerisinde yer alan İsviçreli sanatçı Jean
Tinguely, çeşitli makineleri birleştirerek hareketlendirdiği, karmaşık donanımlı
kinetik heykeller yapmıştır(Resim 10). Bu çalışmalarında, endüstri dünyasının
korkularını sergilemiştir. Robota benzer nitelikte tasarladığı heykelleri, aynı zamanda
ses ve koku da çıkarabiliyordu. En çok bilinen çalışması, "New York'a Saygı, bir hava
balonu, bir otomobil kornası, elli bisiklet tekerleği, bir piyano, beklenmedik
zamanlarda berbat kokular ve duman yayan kimyasallar ve motorlar içeren dev bir
motorlu junk asamblajdır" (Fineberg,2014:53).
Tinguely 17 Mart 196'0' ta, bu mekanik heykelin nasıl çalıştığını göstermek için,
Museum of Art'ın bahçesinde, bir performans gerçekleştirmiştir (Resim 11). Sanatçının
start düğmesine basması ile birlikte, heykelin bazı parçaları, yerlerin çıkıp etrafa
savrulurken, bir taraftan da dumanlar ve pis kokular çıkmaya başlamıştır. Performans
müze yetkililerin itfaiyeyi çağırması ile son bulmuştur.
Bu mekanik heykel, aynı anda hem bir nesne hem de bir olayı gerçekleştirmesi, ayrıca
-aralarında New York Valisi'ni bulunduğu- izleyicileri de performansın içine dahil
etmesi açısından çok ilginç bulunmuştur.Tinguely'in bu makinesi, kendi kendini yok
eden heykel olarak, kayıtlara geçmiştir.
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Resim 10. Jean Tinguely, Baluba III, 1961

Resim 11. Jean Tinguely, New York'a Saygı, 1960

SONUÇ
Heykelin yapılış amacı, ilk çağlardan 20 yüzyıl'a kadar değişiklik gösterse de,
malzeme ve kullanılan yöntem açısından pek bir farklılık göstermemiştir. Picasso'nun
nesneleri bir araya getirerek oluşturduğu heykeller, konstrüktivist heykel geleneğinin
başlamasına etki etmiştir. Heykel, üç boyutlu etrafında dönülebilir bir form iken,
konstrüktivistlerin sonsuz anlatım kaynağı ile mekana yayılarak, kendine ayrı bir yer
bulmuştur. Hava ve motor yardımı ile hareketli heykel üretme fikri, Schöffer ve
Tinguely gibi sanatçılara (kurularak, takılarak, elektrik yardımı ile biçim değiştiren,
ses veren, ışık yansıtan) makine karışımı heykel yapma fikri vermiştir. Ayrıca
konstrüktivistlerin heykellerinde kullandıkları ışık, motor, ses gibi mekanizmalar,
günümüzün önemli sanatsal ifade araçlarından Video'nun gelişimine katkıda
bulunmuştur. Son olarak konstrüktivist sanatçıların, heykellerini tasarlarken, mekanın
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etkisini de hesaplamaları, Minimalist ve Land Art Sanatçıları için bir referans
olmuştur.
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MİTOLOJİNİN GÜNCELLİĞİ; BABİL
KULESİ- UPDATE OF
ÖZET
MYTHOLOGY; TOWER OF BABEL/ Ali Asker BAL
Söylenceye göre insanlar tanrıya ulaşmak için yüksek bir kulenin inşasına başlarlar. Tanrı, insanların
bu cüretine ve kendini beğenmişliğine çok kızar. Aynı dili konuşan insanların dillerini karıştırarak
Ali Asker BAL
onları cezalandırır. Birbirlerini anlayamayan insanlar kuleyi tamamlayamazlar.

(Prof.),
Mardin Artuklu University, Faculty of Fine Arts,
Sanat tarihinde bu söylenceyi konu alan sayısız yapıt üretilmiştir. Pieter Brueghel’in ‘‘Babil
Kulesi’’ adlı
Painting
Department.
resmi bunlardan biridir. Brueghel, doğuya ait bu söylenceyi Avrupa sanat tarihinealiasker.bal@gmail.com
bağlı olarak ele
almıştır. Resimde insanın tanrıyla yarışma çabasının yararsızlığı ironik bir dil ile betimlenmiştir.

Günümüzde Ortadoğu ve Mezopotamya’da süregiden savaş ve yıkımlar Babil Kulesi mitosu üzerinde
yeniden düşünmeyi zorunlu kılmaktadır. Sanat, Babil’de yitirilmiş bir olanağı (dil birliği), insanlık için
yeniden kurmaya çalışan yegane bir edimdir.

Anahtar kelimeler: Mitoloji, Babil Kulesi, Pieter Brueghel, Resim, Dil

SUMMARY

According to myth, people want to make a high tower to reach the God. But, God was very angry with
this courage and smugness of people. God mixed the languages of the people speaking the same
language and punished them. People who could not understand each other and could not complete the
tower.
There is a lot of work in art history about this myth. Pietere Brueghel’s painting of the ‘‘Tower of Babel’’
is one of them. Brueghel interpreted this eastern myth according to european art history. The painting
depicts an ironic language the uselessness of human race with God.
Today’s war and destruction in the Middle East and Mesopotamia requires rethinking this myth. Art is
the only act of language union among people.

Keywords: Mythology, Tower of Babel, Pieter Brueghel, Painting, Language
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GİRİŞ
Sanatçı plastik bir dili yapılandırmak için (sanat yapıtına; bir resme ve heykele varmak
için) öncelikle sözcüklerden yola çıkar. Sözün ya da kelimenin rehberliğinde sanatın
imgesel somutluğuna ulaşmaya çalışır. İnsanlığın ortak bir iletişim dili arayışının
tarihi çok eskilere; insanın tanrılarla oyun oynadığı ve onlarla yarıştığı mitos
dönemlerine kadar gerilere gider. Antik dönemin bu bağlamdaki en önemli mitosu
kuşkusuz Babil Kulesi’dir. Öykü’ye göre yapı, Babilliler tarafından görkemli kentlerin
başı göğe değen kulesi olarak inşa edilmiştir. Amaç bir anlamda tanrıyla
yarışabilmektir. Tanrı, yapı çalışanı işçilerin dillerini birbirlerini anlayamayacak
şekilde karıştırarak kulenin yapımını durdurmuş ve insanların kendisine meydan
okumalarına izin vermemiştir. Bunun üzerine kule hiçbir zaman bitirilememiş ve
insanlar konuştukları farklı dillerle dünyanın dört bir yanına dağılmışlardır.
Babil kulesi, dünyanın bir çok bölgesindeki yerel efsanelerde adı geçen, köken olarak
Akadca ve Sümerce’de Tanrı’nın kapısı anlamına gelen bir sözcük olup, Tevrat, İncil
ve Kur’an’da da yer almaktadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan ‘Babil’in Asma
Bahçeleri’ içinde yer alan Babil Kulesi’nin tanrı Marduk adına yapıldığı
söylenmektedir. Herodot, Pers egemenliği döneminde, kulenin sekiz katlı, yukarı
doğru incelerek çıktığını, en üstte seçilmiş rahibelerden başkasının giremediği bir
tapınak olduğunu, Babil kentinin etrafı sağlam surlarla çevrili, üç dört katlı evlerden
oluştuğunu yazmaktadır (1991, 73). Jean Bottero’ya göre, Babil kentinin arkeolojik
incelemesinde kulenin, 90 metre genişlikte kare planlı ve 90 metre yüksekliğe sahip,
çok katlı bir ziggurata ait küçük bir temel kalıntısı dışında bir belirtiye
rastlanmamıştır (2006, 125). Tevrat’daki anlatımlarda; kerpicin taş yerine, katranın
harç yerine kullanıldığı; kavmin dağılmaması için bir şehir ve semaya kadar yükselen
bir kule bina etmekten söz edilmektedir. Babil kulesinin beş bin yıl öncesinde
Sümer’lerden başlayarak iki bin beş yüz yıl öncesine kadar ki süreçte kavimlerin
istilalarıyla defalarca yıkılıp yıpratılıp yeniden yapıldığı, onarıldığı sanılmaktadır.
Büyük İskender’in Babil’e geldiğinde, harap haldeki kuleye hayran kaldığı ve onu
eski haline getirmek için on bin kişiyi iki ay çalıştırarak molozlar temizlettiği, fakat
ölümü üzerine kulenin onarımından vazgeçildiği söylenmektedir. Babil ve Sümer
mitolojisinde gökyüzü ve yeryüzünün yaratılma temellerinin atıldığı tapınak olarak
anılmaktadır. Günümüzde arkeologlar kulenin zamanında yıldızların gözetlenmesi
için tasarlandığı görüşünü paylaşmaktadırlar.
Sanat tarihi kitap sayfaları içinde bir çizim olarak yer alan Babil Kulesi, ancak Bruegel
ile birlikte tuvale boyanmaya başlanmış ve kendisinden sonraki birçok sanatçıya esin
kaynağı olmuştur. (Küçüköner, 2013, 47)Hollandalı sanatçı Pieter Brueghel’in 1563
yılında yaptığı ‘‘Babil Kulesi’’ adlı resim (Viyana versiyonu olarak adlandırılmaktadır)
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bir mitostan yola çıkarak, insanlık komedisinin ironik betimlemesinin başyapıtı olarak
kabul edilir (Resim 1). Venturi, Brueghel’in ‘trajikomedi ozanı’ olduğunu ve yapıtlarında
Ortaçağ ile Rönesans, Reform ile doğa felsefesi, ahlaki yaşamla yaratıcı özgürlük
sentezlerini açığa çıkardığını belirtir (1988, 101) Turani ise, Brueghel’in dünyayı
yaşanması gereken bir kader olarak kabul etmesine karşılık, dönemin sanatçıları
arasında, dünyevi yani dindışı resmin gerçek ustası olduğunu belirtir(2004, 388).Yaşlı
Brueghel’in bu yaklaşımı kuleyi ele alışında açık seçik ortaya konmuştur. Brueghel’in
Babil Kulesi resmi, tükenmez zenginlik, imgesellik, gösteren ve gösterilen ilişkilerinin
bolluğu anlamında yapıtları arasında benzeri olmayan bir çalışmadır. (Çimen, 2007,
17-18)
Brueghel, İtalya’ya sırf Rönesans’ı incelemek ve sanatında bu akıma karşı sonradan
cephe almak için gitmişti (Altuna, 2013, 77)Resmin başlıca imgesi olan kule, tipik bir
Roma mimarisinin ürünüdür ve Brueghel’in İtalya’ya yaptığı seyahatte gördüğü
Colosseum’un mimari etkilerini taşır. Resimdeki insanların fiziksel özellikleri, giyim
tarzları, kullandıkları inşaat malzemeleri, yapı iskeleleri, mekanik düzenekler,
kaldıraçlar, silahlar, gemiler, evler, surlar, kuleler, köprüler, yel değirmenleri, su
değirmenleri ve hatta kral ve avanesi olarak gösterilenler tümüyle Avrupalıdır.
(Çimen, 2007, 19) Dik çatılı evleriyle doğrudan ressamın doğduğu kuzey Avrupa
kentlerine gönderme yapılmaktadır. Öyle ki, kentte kilise kulelerine benzer etkide
yapılar yer almakta; yapı iskelelerinin betimlenmesinde haç planı fark edilmektedir.
Kulenin ezici büyüklüğü karşısında, figür ve nesnelerin küçüklüğü vurgulanmıştır.
Kulenin üzerine inşa edildiği liman kenti, kulenin anıtsallığı karşısında neredeyse
küçülmüştür. Yarım kalmış ve yıkılmış izlenimi veren kulenin dehlizleri
arasındaişçiler/köleler yıpratıcı bir çalışma içerisindedirler. Görünen iç bölmeleri
dikkate alındığında kule mükemmel bir yapı gibi dururken, mimari ve mühendislik
bilimiaçısından olanaksız bir yapıdır da.

Resim 1: Pieter Brueghel, ‘‘Babil Kulesi’’, Ahşap üzerine yağlıboya, 114X155 cm., Viyana Sanat Tarihi Müzesi
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Brueghel, açık ki kuleyi insansı başeğmezliğin ve cesaretin sembolü olarak tasvir
etmiştir.Asur yazılı tabletleri Kral Nebukadnezar’ın babasından devraldığı işlerin
başındakuleyi tanrı Marduk onuruna onarmak ve tepesi gökle yarışsın diye
yükseltmekle yükümlü olduğunu yazmaktadır.. Brueghel, tanrıya ya da cennete
yaklaşmayı, uzamsal anlamda yerin maddeselliğinden uzaklaşarak bulutların
arasından göğün tinselliğine doğru çıkma isteği şeklinde yorumlamıştır. Tevrat, kuleyi
göğe ulaşma fikrinden dolayı insan küstahlığının örneğiolarak görür ve ondan büyük
fahişe, günahkar kent diye söz eder. Kulenin bitirilememiş olması, insanın başarısızlığı;
hasarlı oluşu ise insanoğlunun devamlılığına ve mükemmelliğine karşın eninde sonunda
yenilmeye mahkum oluşunu simgelemektedir. (Çimen, 2007, 19) Benzer şekilde İncil, bu
bitmemişliği insan eliyle yapılan her şeyin yarım kalması gerektiği yargısıyla
pekiştirmekte;
kuledeki
yıpranmışlığı
Tevrat’taki
gibibüyük
fahişeolarak
adlandırmaktadır. Kulenin yamuk, eğreti duruşu, karmaşık ve mimari imkansızlığı
gibi durumlar kendilerini evrensel mimar ilan edenlere yöneltilmiş küçümseyici
sıfatlara işaret eder. Orta katlarda, devinimi imkansız boyuttaki metal vincin bir
gülleye benzetilmesi; bu ve buna benzer insan gücüyle çalışan makine ve çarkların
içinde yürüyen minicik işçilerin, fasit dairedeki deney farelerini çağrıştırması, insan
zekasına yapılmış ironik bir eleştiri olabilir. (Çimen, 2007, 19) Bütün bu teknik
olanaklara, çabalara, Kral’ın denetimine karşın, yapının tamamlanabilecek gibi
durmaması, burnu havada bir hırsın son safhada olduğunun göstergesi olarak okunabilir.
Kulenin bir tarafı onarılırken, diğer tarafının yıkılıyor olmasının tam da Babil
mitoslarının boy verdiği aynı coğrafyada, Ortadoğu ve Mezopotamya’da günümüzde
yaşananlar ile olan benzerliği sadece trajik bir rastlantı sayılabilir mi? (Fotoğraf 1).

Fotoğraf 1: Halep, Suriye. 2016. Fotoğraf: AFP, Kaynak: www.middleeasteye.net

Ortadoğu coğrafyasındaki savaş ve yıkımlar kule mitosun biteviye devam ettiğinin
göstergesi gibi durmaktadır. Kadim kentlerin kaba ve hoyratça yerle bir edilişi ve şans
eseri yaşamda kalan insanların göç yollarındaki trajedisi Babil sarmalının
sürekliliğine işaret etmektedir. Kule imgesinin tamamlanmasının olanaksızlığı, insan
başarısızlığının, giderek de ilerleyen insani açmaz ve çelişkilerin açık belirtisidir.
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Brueghel, insani ve toplumsal çelişkileri tarihsel bir öğe (kule) etrafında örülü bir
ironiyle işleyerek, akılcılık ile mantıksızlık arasındaki ince çizgiyi sorgulamaktadır
(Çimen, 2007, 19).
Savaşlar sürerken Ortadoğu ve Mezopotamya devletleri, Asur,Babil, Sümer, Ur, Akad
uygarlıklarına ait sayısı belirsiz arkeolojik eser ve sanat yapıtı çalındı. Bu paha
biçilemez şaheserlerin talanı ve arkeolojik yıkım ile insanlığın geleceği üzerinde
kontrol sağlama tehlikesi oluştu. Ortadoğu ve Mezopotamya’ya yayılmış binlerce ‘özel
görevli’ bu talan ve yağmalarla Yeni Dünya Düzeninin Babil Kulesi’ni kendi
ülkelerinde kurmak için harekete geçmektedirler. Dünyanın dört bir yanında, Ortadoğu
ve Mezopotamya’da talan yoluyla kutsal emanetler toplanmakta; Nazi Almanya’sındaki
‘‘Irksal Miras Araştırma ve Eğitim Cemiyeti’’ gibi/benzeri enstitüler yoluyla yağma ve
talan işlemleri yapılmaktadır. ‘‘Amerika Kültür Politikaları Birliği’’ kartvizitini
ceplerinde taşıyan ‘uzmanlar’ savaş öncesi ve sonrası arkeolojik bölge ve müzelere
hücum etmektedirler.
Yeni Dünya Düzeni’nin Babil Kulesi’nin ideolojik temellerinin oluşturulmasının iki
önemli ayağı arkeoloji ve müzeciliktir. Sömürgeci işgal güçleri bir yandan Babil
harabelerinin üzerine askeri üsler kurarak, 2-3 bin yıllık antik yollarda tankları
yürütürken, öte yandan açık hava ve kapalı müzeleri yağmalamaktadırlar. Ortadoğu
ve Mezopotamya’nın geçmişine dair tüm bilgi, belge ve kayıtların yok edilmesi
halkların toplumsal bellekten mahrum bırakılması anlamına gelmektedir.
Söylenceye göre Babil Kulesi’ni her şeye gücü yeten tanrı yıkmıştı. Tarihin cilvesi ve
ironik olan ise günümüz bilgi tapınağı konumundaki müzeleri ve arkeolojik alanları
okuma ve yazma bilmeyen cahil ‘isyancılar’ tarafından yağmalanmaktadır. Bombalar
ve zırhlı araçlar kazı alanlarını kasıtlı bir şekilde tahrip etmektedir.Her biri 6-8 bin
yıllık olan ve dünyanın en eski inanç ve kültür şehirleri yerle bir edilirken, sayısız
insan dillerini bilmedikleri yabancı toprakların sınırlarına yığılmaktadır.
Uygarlığın biriktirdiği, henüz çözemediği sorunlardan biri de bireyin ‘dil’ iletişimidir.
Pythagoras’ın sayıların gizemi ile açıklamaya çalıştığı evreni, Platon’un ünlü ‘idealar
alemi’, Kant’ın agnostik (bilinmezcilik) felsefesi, Saussure’ün ‘dil kuramı’; bunların
hiçbiri dilin şifrelerini çözmeye yetmemiştir. Sanat bir bakıma, Babil’de yitirilmiş olan
insanlar arasındaki bu dil birliğini yeniden kurmaya çalışmaktadır.
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GİRİŞ:
İnsanoğlu; ilk çağlardan bu yana yaşadığı çağın sorunlarını eserlerine yansıtmış, her
çağın gelişmelerini sanat eserleri ile gelecek kuşaklara aktarmışlardır. Değişen ve
gelişen toplumlarda olduğu gibi resim sanatı da gelişmeler göstermiştir. Üsluplar ve
konular gittikçe değişerek yeni toplumsal değişimlere neden olmuş ve yenilikler
ortaya koymuştur. Bu değişmelerin, beraberinde çelişkileri de meydana getirdiği
bilinmektedir. Toplumsal değişmeyle sanat arasındaki ilişkinin karşılıklı etkileşimi,
içinde olduğu dönemin bir durumdan başka bir duruma geçişini, kültürel değerlerin
değişmesine katkıda bulunmuştur. Sanat eserindeki kadın teması, Mihri Müşfik
örneği toplumların yeni durumlara karşı hazırlığını farklı bir bakış açısıyla yaşam
öyküsü, sanatı ve ülkemizde yetişen kadın sanatçılara katkısı tanımlanmaya
çalışılmıştır. Böylece sanatsal gelişimlerin ve sanat eserindeki kadın teması ile
toplulukların dönemlerinin ekonomik, sosyal, politik koşulları arasındaki tutumları
ile ilgili itirafları sanat eserlerinde estetik algıları araştırılması hedeflenmektedir.

Resim 1 MİHRİ MÜŞFİK1886 İstanbul-1954
Newyorkhttp://i.milliyet.com.tr/SSBigCropped/2009/09/11/fft65_mf2066.Jpeg

Çağdaş Türk resim sanatının kadın öncü ressamı Mihri Müşfik Hanım, adını pek çok
insanın duymadığı Türkiye’nin ilk kadın ressamıdır. "Mihri Müşfik Hanım 1886
tarihinde İstanbul’da bir paşa kızı olarak dünyaya gelir. Batılı bir eğitim alır, resme
olan ilgisinden dolayı o dönemin saray ressamı Zonaro’nun öğrencisi olur ve resim
dersleri almaya başlar. On yedi yaşında Roma’ya kaçar, bir süre bu şehirde yaşadıktan
sonra Paris’e geçer. Montparnasse’da kiraladığı apartman dairesini hem ev, hem de
atölye olarak kullanmaya başlar. Evinin bir odasını kiraladığı Bursalı Selami Paşa’nın
oğlu Müşfik Selami Bey’le evlenerek “Mihri Müşfik Hanım” adını alır. O yıllarda,
çağdaş sanat akımlarını takip ederek eserlerini yaratır. En önemli portre
çalışmalarından olan Naile Hanım tablosunu da bu dönemlerde yapar. 1913 yılında
Osmanlı Devleti Maliye Nazırı Cavit Bey’le tanışır. O da zamanın “maarif nazırına”
bir telgraf göndererek İnas Sanayi Nefise Okulu’nun kurulmasında kendisinden
faydalanılmasını önerince, Mihri Müşfik Hanım da İstanbul Darülmuallimat (Kız
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Öğretmen Okulu) resim öğretmenliğine atanır. O dönemde pek çok kadın ressam ve
öğretmen
yetiştirir
Mihri
Hanım.
Bunlardan
bazıları
Nazlı
Ecevit,
Aliye
Berger
ve
Fahrel
Nisa
Zeyd’dir”(http://www.martidergisi.com/siradisi-bir-kadin-ressam-mihri-musfik/).
Olağan üstü kişiliğe sahip Mihri Hanım en ilginç olaylarında biri de kız öğrencilerin
eğitim aldığı atölye derslerine çıplak model getirmesidir. “Sanayii Nefise’de çıplak
modelden çalışmalar yapıldığını haber alan fanatik dindar çevreler ise, olayı çok
büyük tepkiler ile karşılamışlar”dır (Berkes, 2016). Çıplak model sorununu kadınlar
hamamı Mihri Hanım çekingen türk kadınları yerine Ermeni ve Rum kadınlarnı ikna
ederek ve giysili yaşlı erkek modellerden (Zaro Ağa) çalışarak çözmüştür.
Okumuş görgülü eğitim almak isteyen Türk kızlarının toplumsal yaşamda kendilerine
düşen görevleri yapmaya hazır oldukları, bu alanda özellikle yeteneklerini kanıtlamak
isteyenlerin ailelerince teşvik edilen birkaç Türk kızının bilinçli sanat eğitimi
verilmesini
gerekliliği
konusunda
bilinç
kazandırmıştır
( Beykal,1983: 483).
Yeni bir yapılanma aşamasında olan ülkede bu kadar sıra dışı ve cesur olarak yaşayan
bir sanatçı için uyum problemi yaratmıştır ancak kendini bulma ve ifade etme
arzusuyla başladığı seyahatlerine azimle devam etmiş, cesur ve yetenekli kişiliği ile
gelecek yeni nesillere örnek olmuştur. Varlıklı bir yaşamı reddedip kendi idealleri
peşinden giden ve yarattığı eserlerle eserlerini ölümsüzleştiren Mihri Müşfik; Çağdaş
Türk sanatının gelişiminde ciddi katkılar sağlamış ve kadın sanatçıları
cesaretlendirmiştir.
Cumhuriyet döneminin ilk kadın ressamı unvanıyla anılan sanatçı, kadınların sanat
eğitimi için örnek olmuş, Güzel Sanatlar Fakültesi’nin açılmasına önemli bir katkı
sağlanmıştır. “Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında yaşamış; cesareti, zarafeti ve çarpıcı
kişiliğiyle insanları etkileyen, kendine hayran bırakan Mihri Müşfik Hanım, 1914
kuşağı ressamlarıyla aynı dönemde yetişir. Türk kadın ressamlarına eğitim sisteminde
yer verilmesine ve kendini göstermesine zemin hazırlayan öncü kadınlardan biridir.
İmparatorluk döneminde açılan ilk kız sanat okulu İnas Sanayi Nefise Mektebi’nin de
kurucusudur. Bu okulun gelişmesi için türlü katkılarda bulunur. Fakat ne yazık ki
Mihri Müşfik ile ilgili çalışmalar az olmakla birlikte, yurt dışında geçen yaşamı ve
oradaki
eserleri
hakkında
elimizde
kesin
bilgiler
bulunmuyor“
(http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=3527). Yaşadığı dönemde ülkemizin içinde
bulunduğu sosyo-kültürel yapı ve değişen yönetim biçimlerinin tam da ortasında
Mihri Müşfik Hanım kadınca, modern, özgür, bireysel bir karakter sergilemiştir. Bu
sağlam duruş, yurt genelinde kadınlarımızın cesaretlenmesine, bireysel gelişimine ve
yeni kuşaklar arasında yayılmasına vesile olmuştur. Modern sanat tarzında büyük
özveri ile çalışmış, öncü kadın ressamımız; günümüz toplumu tarafından bilinirliğinin
sağlanması amaçlanmıştır. Sanatçı ve aydın kişiliği ile tüm imkânsızlık ve
umutsuzluklarına rağmen emeğini ve kazandığı geliri kız çocukların okumalarına,
eğitimlerine ve geleceği aydınlatan modern birey olmalarına katkıda
bulunmuştur.Kadınların modern sanat eğitimine destek veren; toplumun
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yükselmesini amaçlayan bu yeni reform hareketiyle sanatçı, ne isim yapma, ne de
bireysel bir çıkar gütmemiştir. Ülkemizde “İlk Kadın Ressamlar” sergisini açan Mihri
Müşfik, ailesinin üst sınıfının bir üyesi olmasından dolayı yakın olduğu harem
kadınlarını, büyükelçi eşlerini resmetme olanağı bulmuştur.

Resim:2 Naile Hanım1908https://tr.pinterest.com/pin/458804280761703798/

Resim: 4http://www.martidergisi.com/wpcontent/uploads/2011/12/mihrimusfik2.jpg

Sanatçının iç dünyasına ilişkin bir durumdan başka bir duruma geçişte kültürel
yararların önemi üzerinde durulmuştur. Ne yazık ki “Çağdaş resim sanatımızı
dünyanın belli başlı sanat merkezlerinde (Paris, Berlin, New York, Roma) en iyi şekilde
temsil eden bu kadın ressam kuşağı hakkında elimizde hemen hiç bir kaynak yoktur.
Aynı yıllarda birlikte yaşadıkları kişilerle gerçekleştirilmiş az sayıda görüşme notları
ve son yıllarda henüz yeni başlayan araştırma sonuçları dışında çok az bilgi ve belge
vardır.”
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İstanbul’da bulunduğu dönemlerde İbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi birçok ressamın
yanı sıra Tevfik Fikret’le olan dostluğu dikkat çekmiş. Zira hemen hemen her gün
şairin Tevfik Fikret’in evinde şairlerin portrelerini çizermiş. Mihri Müşfik Hanım,
şairin yüzünün kalıbını alarak heykelini yapmış".

Resim: 5 Portrehttps://indigodergisi.com/wpcontent/uploads/2016/01/ressam_musfik_hanim_
03.gif

Resim: 3 Genç Kadın portresi: pastel
38X28cm.http://imageshack.com/f/141/ressammusfikhanim
07.jpg
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Resim:6http://www.turkishpaintings.com/content/mod
_images/painters/works/large/62247_424858625668_739
070668_5089950_8074256_n.jpg

Resim:
7http://www.vizyon21yy.com/documan/Genel_Kon
ular/Kuzey_Kafkasya/Onemli_Insanlar/M_M_H/Mi
hri_Musfik_Hanim_resim4.jpg

Mihri Hanım 1919 yılında bir yıllığına Roma’ya gider. Döndüğünde iyi gitmeyen
evliliği boşanmayla sonuçlanır. 1922 yılında Mustafa Kemal’in mareşal üniformasıyla
bir portresini yapar. Daha sonra tekrar İtalya’ya giderek XV. Papa’nın tablosunu
yapar. Böylece Vatikan’da ilk kez bir Papa, hem başka bir dinden, hem de bir kadına
poz verir. İtalya’dan sonra Paris’e geçen Mihri Müşfik Hanım’ın Çingene isimli
tablosu Louvre Müzesi’ne kabul edilir. Daha sonra da kendi gibi ressam olan yeğeni
Halet Asaf’ı kaybedince ABD’ye gider. Bu ülkede üniversitelerde konuk profesör
olarak ve zengin ailelerin çocuklarına ders vererek geçimini sağlar.
http://www.martidergisi.com/siradisi-bir-kadin-ressam-mihri-musfik/.
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Resim: 10https://s-media-cacheak0.pinimg.com/236x/a3/82/96/a3829696bc
b4bc500e40e9d3e2e30833.jpg

Resim: 11. Mihri Müşfik Atatürk
Portresihttps://static1.squarespace.com/static/54ed
7eb4e4b0360a4992a93d/t/54f99dc9e4b0a4458bd50fd6
/1425645003805/

Çağdaş Türk resim sanatımızı dünyanın belli başlı sanat merkezlerine taşıyan
sanatçıya ait çok az bilgi ve belge bulunmaktadır. Osmanlının son dönemi ve
Cumhuriyet’in kuruluş hazırlıklarının başladığı yıllarda, daha önce sık seyahat
ettikleri bu merkezlerde yaşama kararı almışlardır. Mihri Müşfik Roma’da, faşist
Mussolini rejiminin ünlü şair Gabriele d’Annunzio ile yaşamaya başlarken; Mahi Nur
Tuna’nın “İlk Türk Kadın Ressam Mihri Rasim (Müşfik) Açba hakkında yazdığı kitabı
ressam için "Güzelliğin, zarafetin, hırçınlık ve kadınlığın, kayıtsızlığın hepsini bir
araya toplamak ne kadar güç olursa, asıl Mihri'yi tarif de bunların toplanışından daha
güçtür, Onda hem asil, orijinal bir Türk ruhu, hem de yabancı terbiyelerin işe yarar
taraflarını sezmemek mümkün değildir. Giyinişi, müsamahalı hareketlerini hoş
gösteren samimiliği, mariz olmayan güzel kadınlığıyla Mihri cidden bir şahsiyetti.
“Fransa, İtalya seyahatlerinden sonra Amerika'ya yerleşti ne memleketini ne
sevdiklerini unuttu. Birçok sıkıntılı günlerden sonra kazancı artınca evvela yakınlarına
yardım etti, sonra da kız öğrenciler arasında bir konkur açılması ve birinci gelenlere
mükâfat verilmesini isteyerek yardımda bulundu. Mihri memlekete güzel sanatlardan
resmin kadınlara açılmasında, devamında ve yetiştirilmesinde de rolü ve hizmeti
görülmüştür. Onun en büyük karakteri hiçbir kaideye uymamasıdır.” şeklinde
açıklamıştır https://www.ilknokta.com/mahinur-tuna/ilk-turk-kadin-ressam-mihrirasim-musfik-acba.htm. Mektubunda ise konuyla ilgili şunları yazmıştır.
“Senelerce çalışmakla ben neye muvaffak oldum?
Hiç... Üstelik sıhhatimi kaybettim. Vaktiyle Herkül
idim. Şimdi merdivenleri bile çıkamıyorum. Sanat beni
bu hale koydu. Hele gözlerim hiç görmüyor. Çifte çifte
gözlük kullanıyorum. Parasızım. Bizim gibi Avrupa’ya
nazaran geri kalmış bir memlekette sanatkârın yolu
kadar güç bir yol yoktur. Bizimkisi fazlaca fedakârlık
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isteyen bir meslek. Bugün bana, gençliğimi hediye
etseler bu meslek uğruna çektiklerimi çekmek
korkusundan reddederdim. Çektiğim meşakkatleri bir
ben bilirim bir de Allah bilir. Her sanatkâr karşısında
sanatkârı daima kendisinden aptal görür! Onun on
senede yaptığını kendisinin bir senede yapacağını
sanır. Bir iki yıl içinde hayatını kurtaracağına, köşeyi
döneceğine emindir. Heyhat ve yine heyhat! İşte
sanatın esrarı buradadır. Sanatkârın yolu yürüdükçe
uzar
gider.’’(Caner,
2011:163,
akt:
Bal)
.http://docplayer.biz.tr/18882453-Mihri-musfik-andhale-asaf-bohemia-art-lives-whose-worths-areunpaid.html
“ABD’ de kaldığı yıllarda ülkede üniversitelerde konuk profesör olarak ve zengin
ailelerin çocuklarına ders vererek geçimini sağlar. 1928 yılında New York’ta bir
müzede de kişisel sergisini açar. “ABD’ye yerleşen sanatçı; 1938, 1939 ve 1943 Dünya
sergilerine katılmıştır”Arslan,1997). Ancak bundan sonraki yaşamı yoksulluk ve
sefalet içinde geçirir. Kesin tarihi bilinmemekle beraber 1954 yılında New York’ta
yaşamını yitirir ve kimsesizler mezarlığına gömüldüğü yazılır.

SONUÇ
Sanatçı, kişiliği ve sanatsal üretimiyle gittiği ülkelere çağdaşlarıyla paralel bir gelişim
çizgisi yakalamıştır. “XX. yüzyıl Türk resim tarihinin, akıbeti pek çok kimse tarafından
bilinmeyen en ilginç simasıdır. Zaman zaman çarşaf giysileri, zaman zaman çiçekli
hasır şapkaları ve zarif iskarpinleri ile alaturkalıkla alafrangalığı bir arada yaşayan
Mihri Müşfik Hanım, kızlar için faaliyete geçirilen resim atölyelerinde güçlü iradesi
ve zekâ dolu kişiliği ile etkin olmuştur” (Tansuğ, 1999). Ülkemizde o dönemde,
yoğunlukla erkek egemenliğinde devam eden kültür ve sanat arayışları içinde tek
kadın sanatçı olarak ön plana çıkmaktadır. Oysa toplumsal bu değişmelerin başında
görünmeyen figürler olsa da kadınlar gelmektedir. Mihri Müşfik Hanım her ne kadar
çok bilinmeyen bir sanatçı olarak toplumumuzda hak ettiği değeri göremese de; kadın
sanatçıların yetişmesinde önemli rol model olmuştur.

KAYNAKÇA:
Tansuğ, S.,1999 Çağdaş Türk Sanatı, Remzi Kitabevi.
Beykal,C., 1983, Yeni kadın ve İnas Sanayii Nefise Mektebi, Boyut dergisi, Sayı 16, s:Ffah6-13
Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, (1997) Mihri Müşfik, Cilt. 2, s.1244. Yem yayınevi. İstanbul
Berkes, N.,Türkiye'de Çağdaşlaşma, 2016, Yapı Kredi Yayınları, s:438, İstanbul.
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http://www.martidergisi.com/siradisi-bir-kadin-ressam-mihri-musfik/ (25 Kasım 2016, Saat: 15.15
tarihlidir.)
http://docplayer.biz.tr/18882453-Mihri-musfik-and-hale-asaf-bohemia-art-lives-whose-worths-areunpaid.html
RESİM: 1http://i.milliyet.com.tr/SSBigCropped/2009/09/11/fft65_mf2066.Jpeg
RESİM: 2 Naile Hanım-1908: https://tr.pinterest.com/pin/458804280761703798/
RESİM: 3 Genç Kadın portresi: pastel 38X28cm. İstanbul Resim ve Heykel müzesi.
RESİM: Bebek Portesi 1911-12, kağıt üzerine pastel 63X49 cm.
RESİM: Bebek Portesi 1911-12, kağıt üzerine pastel 63X49 cm.
Resim 1, http://i.milliyet.com.tr/SSBigCropped/2009/09/11/fft65_mf2066.Jpeg
RESİM: 2 Naile Hanım-1908: https://tr.pinterest.com/pin/458804280761703798/
RESİM: 3, http://imageshack.com/f/141/ressammusfikhanim07.jpg
Resim: 4, http://www.martidergisi.com/wp-content/uploads/2011/12/mihrimusfik2.jpg
Resim: 5, https://indigodergisi.com/wp-content/uploads/2016/01/ressam_musfik_hanim_03.gif
Resim:6,http://www.turkishpaintings.com/content/mod_images/painters/works/large/62247_424
858625668_739070668_5089950_8074256_n.jpg
Resim:7http://www.vizyon21yy.com/documan/Genel_Konular/Kuzey_Kafkasya/Onemli_Insanlar
/M_M_H/Mihri_Musfik_Hanim_resim4.jpg
Resim: 8, https://s-media-cacheak0.pinimg.com/236x/d9/aa/1d/d9aa1deeea6d8f1eefdaa3a2dc28a031.jpg
Resim: 9, http://www.resimsarayi.com/FileUpload/bs115531/UrunResim/3014248.jpg
Resim: 10, https://s-media-cacheak0.pinimg.com/236x/a3/82/96/a3829696bcb4bc500e40e9d3e2e30833.jpg
Resim:
11https://static1.squarespace.com/static/54ed7eb4e4b0360a4992a93d/t/54f99dc9e4b0a4458bd50fd6/
1425645003805/
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place. Very thin pieced, viscous slime sludge, dried and baked in mesh baskets plastered over. Firstly ,
the aim of firing has been to provide a durable life. But this process has became new searches in time.
The progress of firing technologies, have gained resistance to external factors, use of ceramic products
revealed that the enlarged area. The last stage in the emergence of ceramic is firing and it became
unusual and artistic forms over time has gained a new dimension.
Saggar firing is one of the important developments of this technique. It is fired in a reducive furnace in
which oxygen input, necessary for the realization of technical combustion, is restricted. Sagar boxes, the
technique is called after, are consist of firebrick, high refractoriness and high temperature resistant metal
clay boxes inside which the product is placed and the internal furnace covers that protect from flying
ash or unwanted stains. Firstly, it is used in China for wood and coal flame firing of seledon glazed
porcelain products in order to protect these porcelain from the contect of ash or gasses.
The aim of the Artistic sagar firing, contrary to its first purpose of use, is to pair up the ceramic materials
in state of biscuits with oxide, sawdust, dry leaves, salt and various materials. The combustion takes
place and at the same time the effects of organic and inorganic substances on the piece are powered
while the furnace is protected from unwanted effects.
Among the reductive firing techniques this is an alternative technique that provides unlimited transitive
apperances without the use of glaze The effects of the technique that cannot be obtained with other
common methods, requiers long-term studies, and improves the curiosity and is found intriguing.
Key words: Sagar, Sagar Box, Reduction Firing, Inorganic Compounds, Refractory Materials

GİRİŞ
Seramik türü ürünler, günlük yaşamın hemen her alanında kullanılan malzemelerdir.
İnsan yaşantısına sağlıklı ve pratik çözümler getiren bu malzemeye eş değer başka bir
ürün olmayışı, üretim teknolojilerini ve ürün kalitesini etkileyen bir faktördür.
Hammadde araştırmaları, şekillendirme ve pişirim sürecindeki yenilikler, akademik
ve sanatsal çalışmaları da etkiler. Endüstri için geliştirilmiş hammadde bileşenleri,
şekillendirme ve pişirim teknolojileri sanat alanında da kullanılır.
Özgün fikir ve tasarımların oluşturulması sürecinde bu klasik yöntemler beklenen
sonucu vermediğinde ise sanatçılar; klasik yöntemleri, teknolojik yenilikleri ve özgün
fikirleri harmanlarlar. Böylece birçok yönü ile gizemini koruyan ilkel pişirim metotları,
seramik sanatçıları tarafından yorumlanmış ve alternatif pişirim olarak adlandırılan
yeni pişirim yöntemleri ortaya çıkmıştır.
Tasarlanan ve şekillendirilen bir seramik forma, ana iskeletin güçlendirilmesi için
bisküvi pişirimi, özgün ifadenin güçlendirilmesi için ise ikinci bir pişirim uygulanır.
Endüstri üretimi seramik ürünler için geliştirilen sır ve dekor yöntemleri, sanatsal
özgünlüğü ifade etmede yeterli olmayabilir. Bu gibi durumlarda alternatif pişirim
yöntemlerinden birisi tercih edilebilir. Sagar pişirimi redüksiyonlu pişirim teknikleri
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arasında sır kullanılmadan, zengin görsel etkilerin elde edildiği bu tür bir pişirim
yöntemidir. Sır kullanılmayan alternatif yöntemlerinde oksijensiz bir fırın atmosferi
oluşturularak yanıcı organiklerin, metal ve tuzların farklı etkileri yakalanmaya
çalışılmaktadır.
Klasik bir sagar uygulama biçimi olsa da, sanatçıların malzeme çeşitliliğine gitmesi
sonuçları birbirinden farklı kılmaktadır. Klasik sagar uygulamaları için toprak sagar
kutuları, bakır tel, tuzlar ve yanıcı birkaç organik malzeme yeterli iken; bugün yapılan
uygulamalarda malzeme çeşitliliği neredeyse sınırsızdır. Bazı hazır ürünlerin metal
kutuları ve seramik saksılar sagar kutusu olarak; indirgen atmosfer için ise talaş ve
kurutulmuş bitkiler yerine naftalin, temizlik deterjanları ve benzeri ürünler
kullanılabilmektedir.
Sagar pişirim yöntemi, seramiğe son şeklini veren klasik ikinci pişirimler ile elde
edilemeyecek türde yüzey görüntülerine ulaşılmasını sağlar. Bu görüntü, kalite ve
çeşitliliği etkileyen baş faktör malzeme, yöntem ilişkisinin doğru kurulması ile
ilgilidir. Benzer malzemelerin bir arada kullanımı, diğer alternatif pişirim
tekniklerinde de uygulanmaktadır. Bu durum sagar yöntemini diğer alternatif
pişirimlere yakınlaştırmış, aynı zamanda da zengin içerikli bir pişirim yöntemine
dönüşmesine neden olmuştur. Bu çalışma, alternatif pişirim yöntem ve süreçleri
hakkında bilgi sahibi olmak isteyen seramik sanatçı ve öğrencilerine kaynak olabilecek
biçimde hazırlanmış ve uygulamalı örnekler ile desteklenmiştir. Konu hakkındaki
genel tanımın oluşturulmasında belge taramaları, (kütüphane, internet, tezler, süreli
yayınlar, makaleler) görüşme ve yazışmalar yapılmış; uygulama sürecinde ise bu
araştırmaları destekleyen materyal ve yöntemler kullanılarak veriler işlenmiştir.

SAGAR PİŞİRİMİ (SAGAR FIRING)
Gazlı ve elektrikli fırınlar içerisinde indirgen ortam yaratmak için kullanılan sagar
(korunaklı) kutularından adını alan pişirim tekniği, alternatif pişirim biçimlerinden bir
tanesidir. Bu pişirim yöntemini diğer alternatif pişirim biçimlerinden ayıran en önemli
özelliği, bisküvi pişirimi yapılmış seramik parçaların fırınlar içerisinde oluşturulan
ayrı bölmelerde pişiriliyor olmasıdır. Teknikte esas alınan nokta, kutular içerisine
konulan talaş, oksit, kuru yaprak, tuz ve çeşitli materyaller ile bisküvi durumundaki
seramik parçanın karşı karşıya getirilmesi; organik ve inorganik maddelerin seramik
ürün üzerindeki etkisi kuvvetlendirilirken, kutunun içerisinde bulunduğu fırınların
bu etkilerden korunmasıdır.
Sagar, seramik türü hammaddelerden üretilmiş, içerisine konularak pişirilecek
seramik ürünün boyutlarından büyük, kapağı bulunan kutular, odalar veya hazneler
olarak tanımlanabilir. Sagar pişirimi ise, seramik veya porselen ürünlerin bu kutular
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içerisine yerleştirilerek pişirilmesi işlemidir. “Bugün seramik sanatçıları bu terimi,
pişirim esnasında çömlekçinin işlerini muhafaza edecek tuğlamsı ya da ısıya dayanıklı
bir malzemeden yapılmış, herhangi bir hazne için daha geniş anlamda
kullanırlar.”(WATKİNS, 2004, s.55)
Alternatif pişirim tekniklerinden birisi olan ve günümüz çağdaş seramik sanatçılarının
artistik, sanatsal türde parçalar üretmek amacı ile kullandıkları sagar pişirim tekniği,
ilk olarak Çin’de Sung Hanedanlığı döneminde yüksek kalite seledon sırlı
porselenlerin üretiminde kullanılmıştır. Kelime karşılığı “korunaklı” olan sagar
kutuları ateş tuğlası, dayanıklılığı yüksek kil ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı metal
malzemeden üretilebilen, içerisine yerleştirilen ürünü uçuşan kül, istenmeyen is
lekeleri ve gazların olumsuz etkilerine karşı koruyan, kapaklı muhafaza kapları olarak
tanımlanabilirler. Isı enerjisinin odun ve kömür türü yakıtlar ile elde edildiği
pişirimlerde, fırın atmosferinde ortaya çıkan istenmeyen gazlar, is lekeleri ve küllerin
sırlı porselen parçalar üzerinde ortaya çıkardığı olumsuz etkiler, kapaklı kutuların
kullanılmaya başlaması ile ortadan kalkmıştır. Bu sayede yüksek kalite seledon sırlı
porselen parçaların üretimi mümkün olmuştur.
Bu pişirimlerde yardımcı malzeme görevi gören sagar kutuları; aynı zamanda fırın
içerisinde gerçekleşmesi muhtemel ani ısı değişikliklerine karşı, içerisine yerleştirilen
seramik parçanın direnç göstermesine de olanak sağlamaktadır. Neredeyse seramik
ve porselen parçaların imalatı kadar uzun vadeli bir çalışma gerektiren sagar
kutularının üretiminde, birçok şekillendirme yönteminden faydalanmak
mümkündür. Günümüzde artistik, sanatsal ve tek parça özel çalışmaların üretiminde
kullanılan kutular da seramik parçaların kendileri gibi sınırlı sayıda üretilmektedirler.
Her sanatçı benimsediği tasarım ve pişirim tekniklerine göre kendi sagar kutularını
uygun şekillendirme yöntemleri kullanılarak şekillendirir. Pişirilecek olan parçaların
boyutlarına bağlı olarak şekillendirilen kutular, uzun vadeli kullanım olanakları
sağlaması bakımından dikkatli ve yavaş kurutulmalıdır.
Çoğunlukla büyük boyda, heykel tarzı çalışmaların yapımında kullanılan, şamot
içeren killerden üretilen kutulara, seramik ürünlere uygulanan şekillendirme,
kurutma ve pişirme yöntemleri uygulanmaktadır. Seramik türü hammaddeler ile
seramik üretim ve pişirim yöntemleri kullanılarak yapılan bir sagar kutusunu, seramik
parça olarak adlandırmakta mümkündür. Kutu üretimine başlamadan önce kıvamı
ayarlanmış ve yoğrularak havası alınmış killer, şekillendirildikten sonra kurutularak
bisküvi pişirimine tabi tutulurlar. Bir sagar kutusu bisküvi pişirimi yapılmadan
yüklenerek fırına yerleştirilebileceği gibi, ilk pişirimi yapıldıktan sonra da içi
doldurularak fırınlanabilir. İlk pişirim işlemi (bisküvi) yapılmamış bir kutunun
yüklenmesi; çamur içerisindeki organik bileşiklerin yanarken çıkardıkları karbon
monoksit gazı; ürünlerin yüzey görüntülerine etki edeceğinden olumsuz sonuçlar
doğurabilir. Bu durum zaten indirgen atmosfer yaratılmaya çalışılmasından dolayı
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istenen bir durum da olabilir. Kutu içerisine seramik ürün ile birlikte yerleştirilen
yanıcı organik malzemelerin kullanılan fırına zarar vermemesi açısından, bisküvi
pişirimi yapılmış kutuları yüklemek daha doğru bir yoldur.
Havası iyi alınmamış çamurlar kullanılarak üretilmiş bir sagar kutusu, bisküvi
pişirimine tabi tutulmadan doldurulur ve fırına yerleştirilir ise, et kalınlığı içerisine
gizlenmiş olan hava boşlukları fırının yüksek sıcaklıklara çıkması sonucu basınç
yaratarak kutunun parçalanmasına neden olacaktır. Böyle bir durum sonucunda kutu,
içerisinde bulunan seramik parça ve fırın ekipmanları zarar görecektir. Bu tarz bir
durumla karşılaşmamak için şekillendirme ve kurutma işlemleri tamamlanmış sagar
kutuları bisküvi pişirimine tabi tutulmalıdır. Sagar kutusunun kendisinin de seramik
malzemeden üretildiği düşünülerek pişirim işlemleri 750-950 °C aralığında
gerçekleştirilebilir. Burada amaç kutunun taşınabilir yer değiştirebilir bir sağlamlığa
ulaştırılmasının yanında, belli bir sıcaklığa kadar parçalanmadan ulaşmasını sağlamak
ve gözlem yapmaktır.
Sagar pişirim yönteminde farklı görsel efektler yakalamanın yolu, kullanılan organik,
inorganik malzemenin çeşitliliğinin yanı sıra, doğru bir yükleme yapma ve farklı
derecelerde gerçekleştirilen pişirimlerden geçmektedir. Bir sagar kutusunun fırına çok
defa girebilmesi, üretimin yapıldığı hammaddelere, buna bağlı olarak pişirim
derecelerinin düşüklüğüne bağlıdır. Doğru yöntemler kullanılarak şekillendirilmiş ve
kurutulmuş bir sagar kutusu 750-900 °C lik fırınlara beş seferden fazla girerken; aynı
kutu 1000 °C lik fırınlarda daha az sayıda kullanılabilir. Duvar kalınlıkları iyi
ayarlanmış ( 1.5 cm den fazla 2-2.5cm den az) sagar kutuları dördüncü pişirimlerden
sonra tamamen kullanılamaz hale gelmeseler bile ek yerlerinde ayrışmalar
başlamaktadır. Bu durum kutuda iyi bir indirgen atmosfer yaratmak açısından
istenmeyen bir durumdur. Kutuda ayrışmaların gerçekleştiği kısımlardan içerisine
oksijen girişi; kutunun içerisinde bulunduğu fırın atmosferine de karbon monoksit
yayılımı olacaktır.

Resim: 1/ 2 Yeni ve kullanım süresi dolmuş sagar kutuları
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Genel olarak sır kullanılmayan bu yöntem ile küçük boyutlu sanatsal ve dekoratif
parçalar üretilmektedir. Parçalar üzerinde sır bulunmaması, kullanım malzemesi olma
özelliklerini sınırlamaktadır. Sagar ürünlerin seri ya da çok sayıda üretilmesi
düşünüldüğünde; zamandan ve malzemeden tasarruf sağlamak için kutuların farklı
materyallerden yapılması düşünülebilir. Bu durumda yüksek sıcaklıklara karşı
dayanıklılık gösteren demir, çelik vb… metal malzemeler sagar kutusu yapımında
kullanılabilir. Sagar kutuları istenilen teknik ve boyutlarda mobil olarak
üretilebildikleri gibi, ateş tuğlaları ile fırın içerisini de inşa edilebilmektedir.
Günümüz çağdaş seramik sanatında sagar pişirimi, tarihteki kullanım şeklinin tam
tersi bir amaç için uygulanmaktadır. Kutu içerisine konulan talaş, oksit, kuru yaprak,
tuz ve çeşitli materyaller ile bisküvi durumundaki seramik parça karşı karşıya
getirilerek, organik ve inorganik maddelerin seramik ürün üzerindeki etkisi
kuvvetlendirilirken, kutunun içerisinde bulunduğu fırın da bu etkilerden korunmuş
olmaktadır.
“Seramik hammaddeleri için oksijenin rolü pişirim aşamasında önemli yer tutar.
Çamur ve sır, fırınlarda ısının etkisi ile çeşitli değişimlere uğrarlar. Bileşiklerin
ayrışmasıyla gaz çıkışı meydana gelir. Bu arada bazı kimyasallar erir ve soğuma
sırasında ürünü sertleştirir ya da yeni bileşikler oluştururlar. Tüm bu değişimler
bünyenin kompozisyonuna, pişirimde ulaşılan sıcaklığa ve pişirim hızı gibi etkenlere
bağlı olarak pişirim işleminde değişmez aşamalardır. Fırın atmosferinin niteliği,
pişirilecek olan ürünün cinsine göre amaçlanan renk, gözeneklilik, elektriksel ve
mekanik özellikleri sağlamak açısından belirleyicidir. Fırın atmosferi indirgen
(redüktif), oksidasyonlu ve nötr olmak üzere, oksijenin ortamdaki oranına göre
değişir. Oksijen girişinin azaldığı atmosfer indirgendir. Estetik amaçlar doğrultusunda
yapılan incelemelerde ise, bu pişirimin bünyede yarattığı özgün doku ve renk
sonuçları ile karşılaşılmıştır.” (Özgündoğdu Çakır, 2005, S.122/123)
Sagar kutuları, içinde pişirilmesi düşünülen seramik parçanın boyutlarından daha
büyük olmalıdır. Ölçüler bu parça ile kutu içerisine beraber yerleştirilecek olan
organik maddelerin sığabileceği genişlikte hesaplanmalı ve uygulamaya geçilmelidir.
Bir sagar kutusu içerisine tek parça yerleştirilebileceği gibi bir den fazla da parça
yerleştirilebilir. Parçalar üzerine çeşitli şekillerde sarılan bakır ve alüminyum teller
kahverengi siyah, yeşil, pembe ve şeftali kırmızısı geçişler sağlarken; talaş, ağaç
kıymıkları ise isli siyah geçiş perdeleri oluşturmaktadır. Tuz, oksit ilaveleri ile bu
pişirim yöntemini kullanan sanatçıların tecrübe ettikleri birçok malzeme, çeşitli
görüntüler ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. 750-1040 °C aralıklarda değişen
derecelerde gerçekleştirilen pişirimler sonrası soğutularak fırından alınan sagar
kutularının iç sıcaklık derecelerinin de düşmesi ile ürünler kutulardan alınmaktadır.
Kapakları açılarak kutulardan alınan seramik parçalar oksijensiz ortamda gerçekleşen
yanma sonucu organik malzemelerin yarattığı kül ile kaplanırlar. Kuru bir sünger
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yardımı ile temizlenen, küllerinden arındırılan yüzeylerin açılması ve parlaması,
oluşan renklerin canlılık kazanması için cilalanarak parlatılırlar.
Tüm bu safhaların tatbiki neticesi gerçekleşen sagar pişirim tekniği, redüksiyonlu
pişirim teknikleri içerisinde uygulayıcıya sır kullanmaksızın; sınırsız, geçişli
görüntüler, ortaya çıkmasını sağlayan bir alternatif pişirim tekniğidir. Uzun vadeli
çalışma ve mesai gerektiren tekniğin bilinen diğer yöntemler ile elde edilemeyecek
türde özgün etkileri ona olan ilgiyi ve merakı arttırmaktadır. Sagar pişirimi neticesi
elde edilen sürprizli renk geçişlerinin her parçada farklılık arz etmesi pişirimlerde
kutu içerisine ürün ile birlikte konulan malzemelerin çeşitliliğine; fiziksel kimyasal
özelliklerine ve seramik parça ile konum, temas durumlarına göre değişiklik
gösterebilmektedir.
SAGARIN TARİHİ GELİŞİMİ
Sagar pişirim tekniği ilk olarak Çin’de odun ve kömür türü yakıtların kullanıldığı
seramik fırınlarında pişirilen seledon sırlı parçalar üzerinde oluşan hataların ortadan
kaldırılmasına yönelik olarak kullanılmıştır. Seledon sır pişirimleri indirgen fırın
atmosferinde gerçekleştirilmektedir. Seledon sırlı porselenlerin üretimi Çin’ de Tang
(618-907) ve Sung (960-1280) Hanedanlıkları döneminde en üst düzeye ulaşmıştır.
Seledon sırları gri-yeşilden maviye, sarı- yeşilin açık ve koyu tonlarına kadar
değişiklik gösterirler.
“10 ve 14. yy lar arasında Uzak Doğu da çok kullanılan ‘Seledon’ ismi iki Sankritçe
sözcükten türemiştir. ‘silla’ nın anlamı taştır. ‘Dhara’ ise yeşil anlamındadır. Yani
seledonun anlamı yeşil taştır. Yeşim taşı doğal, güçlü ve sahibine iyi şans, başarı
getirdiğine inanılan harikulade bir taştır.” (Güneşer, 2008, S.1)
Bu hanedanlıklar döneminde üretilen yüksek kalite, yeşim taşı benzeri seledonlar
ticari amaçlar ile kullanılmıştır. Bu sebeple ürünlerin hatasız üretimine yönelik
uğraşlar sonucu sagar kutuları ortaya çıkmıştır. Üzerinde kazıma dekorların
bulunduğu seledon sırlı parçalar üretmek kilin işlenmesinden, yoğrulup
şekillendirilerek pişirilmesine kadar birçok zorlu aşamadan geçen emek ve zaman
isteyen bir iştir. Bisküvi pişirimi sonrası seledon sırlar ile sırlanan parçaların pişirildiği
fırın sıcaklığı istenen derecelerden sapma gösterdiğinde, arzulanan sonuçlar elde
edilemez. Sırlı yüzeylere yapışmış en küçük parça, yabancı bir madde, yakıttan
kaynaklanan renk ve yüzey bozuklukları ürünün değerini düşürmektedir.
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Resim: 3/4 Sagar kutularının fırın içerisine yerleştirilmesi
(Kaynak:http://www.thepotteries.org/bottle_kiln/bottle_kiln_two.htm 29.09.2011)

Yakıttan kaynaklanan ve sırlı yüzeylerin kalitesini düşüren gazlar, is ve uçuşan
küllerin sebep olduğu bu durumun ortadan kaldırılmasında etkili olan sagar kutuları;
aynı zamanda kontrol altına alınamayan fırın içi sıcaklık derecelerin yarattığı
olumsuzlukların da bertaraf edilmesini sağlamıştır. Sagar kutularının fırın içerisinde
oluşturulan özel bölmeler, odacıklar olduğu da söylenebilir. Bu bölmeler sayesinde
kontrol edilemeyen sıcaklık yüzünden sırlı parçalarda ısının fazla temasına maruz
kalarak kavrulan yüzeyler, sır köpürmeleri ve akmalarda engellenmiştir. Sır
akmalarının sebep olduğu ve sagar kutularının dibinde oluşan sır tabakası kutunun
ömrünü kısaltmaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılması için kutu içerisine ürün ile
birlikte bir altlık yerleştirilmeye başlanmıştır. Bu sayede ürün üzerinden damlayan ve
akan sırın oluşturduğu istenmeyen durum ortadan kaldırılmış ve kutular daha uzun
süreler kullanılabilmiştir. “Sagar seramik ürünlerin bisküvi ya da sırlı pişimlerinin
yapıldığı, genelde kutu şeklindeki bir fırın malzemesidir. Ürünün fırın gazları, kir, is,
değişken ısı, ısıl şok ve fiziksel aşınmalardan korunması maksadı ile kullanılır.” (Ay,
Karasu, Erkmen, Kurama, Özel, 1999, S.110)
Sung Hanedanlığı dönemi seramiklerinin pişirilmesinde, yardımcı malzeme görevi
gören sagar kutularının imalatı da en az seledon sırlı ürünlerin kendisi kadar zahmetli
ve zaman isteyen bir iştir. Seri üretimi planlanmış porselen parçaların boyutlarına
uygun bir biçimde; ulaşılması planlanan üretim kapasitesine paralel bir işleyiş ile
yapılmışlardır. Fabrikaların sagar kutusu imalatı için ayrılmış bölümlerinde seri
olarak üretilmişlerdir. Seramik ve porselen malzeme gibi pişirilerek sağlamlık
kazandırılan kutular, refrakter özellik gösteren özel killerden veya ateş tuğlasından
üretilmiştir. Bu sayede her bir kutu 30 ila 40 kere fırına girip çıkabilmiştir.
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“Sung fırınları, şimdilerde çok daha gelişmiş olan Çin fırınları, genellikle 50 metre
kadar uzunlukta olan bir dizi basamaklı düzlüklerdeki bir tepeye inşa edilirdi.
Seramik pişirme fırınları Çin’li yazarlar tarafından ateş püskürten dev ejderhalar
olarak tasvir edilirdi. Daha küçük olan fırınlarda kullanılmasına rağmen çoğu fırın
odunla yakılırdı ve çömlekçiler, kontrol edilemeyen kül, seledon sırını bozduğu için
problemi çözmek zorunda kalmışlardır. Çözüm ateşe dayanıklı bir kap olan ve odun
dumanından seramiği koruyabilen sagar kutuları içerisinde, her bir parçayı ayrı ayrı
fırında pişirmekti. Lungchuan seramik fırınları sayesinde sagar kutuları içerisinde
yaklaşık yirmi bin seramik parça pişirilebilirdi.” (BAŞKIRAN, 2002, s.5)
Günümüzde yakıt türünün değişmesi ile temiz enerjinin kullanımı mümkün
olmaktadır. Redüksiyonlu pişirimler geleneksel üretimlerde, sanatsal ürünlerin
yapımında kullanılan özel yöntemler olarak gizemini korumaktadır. Oksijen oranının
sınırlandırıldığı redüksiyonlu pişirimler, günümüzde sanatsal özgün bir takım
çalışmaların hayata geçirilmesinde kullanılan yöntemlerdir. Seledon pişirimi, lüster sır
pişirimi, raku pişirimi, çukur pişirim ve sagar pişirimi bu yöntemlerdendir.

Resim: 5 Toprak sagar uygulaması

Reçete

Uygulama Şekli
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Tuz
Meşe Yaprağı

Elektrikli Fırın

Toprak Sagar Uygulaması

1000 °C Porselen

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

Demir klorid
Bakır tel (60 mikron)

Tuz ve demir klorid çözelti haline
getirilerek kullanılmıştır. Bisküvi bünye
tuzlu su ile yıkanmış; sargı bezleri demir
çözeltisine batırılarak gövdeye sarılmıştır.
Kutuya yerleştirilen parçalar arasına bir
kısım yaprak, talaş, bir yemek kaşığı rutil
ilave edilerek 1000 °C de fırınlanmıştır.
Fırın çıkışı yüzeyler akrilik sprey ile
cilalanmıştır.

Rutil
Tablo:
1 Uygulama
için kullanılan malzeme ve yöntemler
Sargı
Bezi

Talaş

Resim: 6 Alüminyum folyo sagarı uygulaması

Reçete

Uygulama Şekli

Talaş
Demir klorid

Gazlı Fırın

Alüminyum Folyo Sagarı

750 °C Porselen

Tuz

Bakır tel (40 mikron)
Kobalt Klorid

Bisküvi bünyeler tuzlu su ile yıkanarak
ağız kısımlarına bakır tel sarmalanmış;
sargı bezleri kobalt çözeltisine batırılarak
yüzeye sarmalanmıştır. Seramik saksılar
içerine talaş, tuz ve gazete kağıdı
yerleştirilmiş; demir çözeltisi ilave
edildikten sonra parçalar saksılar içerisine
oturtulmuştur. Tüm gövde folyo ile
sarmalanmış, 750 °C de fırınlanmıştır. Cila
işlemlerinde akrilik sprey kullanılmıştır.

Tablo:
2 UygulamaFolyo
için kullanılan malzeme ve yöntemler
Alüminyum

Sargı Bezi
Gazete Kağıdı
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Resim: 7 Toprak sagar uygulamaları

Reçete

Uygulama Şekli
Ağız kısımlarına bakır tel sarmalanan
parçaların çeşitli lokal bölgeleri demir, bakır
ve kalay klorüre batırılmış bezler ile yoğun
bir biçimde sarmalanmıştır. Parçalar, bu
malzemelerin
indirgen
etkilerini
fazlalaştırmak
amacıyla
folyo
ile
paketlenerek sagar kutusuna alınmıştır.
Aynı kutu içerisine yerleştirilen formlar
arasına bir miktar tuz ve talaş serpiştirilerek,
1000 °C fırınlanmıştır. Yüzeyler akrilik sprey
ile cilalanmıştır.

Talaş(İnce-Kalın)
Demir Klorid

Elektrikli Fırın

Toprak Sagar Uygulaması

1000 °C Ak Çini

Tuz

Bakır tel (40 mikron)
Bakır Sülfat
Alüminyum Folyo
Kalay Klorür

Tablo: 3 Uygulama için kullanılan malzeme ve yöntemler

Sargı bezi

Resim: 8 Toprak sagar uygulaması, “Vazo”
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Uygulama Şekli

Tuz
Talaş(İnce)

Elektrikli Fırın

Toprak Sagar Uygulaması

1040 °C Ak Çini

Reçete

Demir klorid
Bakır tel (60 mikron)
Potasyum Bikromat

Bakır teller, asimetrik bir göründü
oluşturması için vazonun ayak kısmına
sarmalanmıştır. Tüm gövde acık alan
kalmayacak şekilde birkaç kat tuvalet
kağıdı ile sarmalanmıştır. Demir çözeltisi
serbest bir şekilde tuvalet kağıdı üzerine
serpiştirilerek parça sagar kutusuna
yerleştirilmiştir. Talaş ve toz haldeki
potasyum kutu içerisine ilave edilerek
1040 °C ye ayarlanan elektrikli fırında
pişirilmiştir.

Tuvalet kağıdı
Tablo: 4 Uygulama için kullanılan malzeme ve yöntemler

Resim: 9/10 Toprak sagar uygulaması, “Pusula”

Resim: 11/12 Toprak sagar uygulamaları, “Küreler”
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Resim: 13 Toprak sagar uygulaması
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TÜRKİYE’DE HEYKEL EĞİTİMİNİN TARİHSEL SÜRECİ-HISTORICAL
PROCESS OF SCULPTURE EDUCATION IN TURKEY / Ercan YILMAZ
Yrd. Doç. Ercan YILMAZ
Trakya Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü

FOTOĞRAFIN KANIT VE TANIK OLARAK KULLANILMASI-USED EVIDENCE
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AND WITNESS OF THE PHOTOGRAPH / Gökçin ÇUBUKCU / Göknur
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TÜRKİYE’DE
HEYKEL
EĞİTİMİNİN
TARİHSEL
SÜRECİ-HISTORICAL
olduğumuz Türkiye’deki Heykel Eğitiminin, Güzel Sanatlar alanında eğitim vermek üzere kurulmuş
PROCESS
OF SCULPTURE EDUCATION IN TURKEY /Ercan YILMAZ
yükseköğretim kurumlarına bağlı gelişim süreci kronolojik biçimde ele alınacak ve bu sürece eleştirel
bir bakış üretilmeye çalışılacaktır.

Yrd.
Doç.
1883’de Sanayi-i Nefise-i Mekteb-i Alisi adıyla kurulan okul sırasıyla Cumhuriyetin
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çokErcan
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rejime geçiş ve 1980 Askeri Darbesi’ne
paralelÜniversitesi,
olarak pek çokGüzel
isim veSanatlar
yapısal değişiklik
geçirmiştir.
Bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adını taşıyan okulun bünyesinde kuruluşundan bu
yana yer alan Heykel Bölümü’nün, 80’li yılların başlarına değin bu alanda alternatifsiz olduğu görülür.
Fakat bu sosyal ve siyasi dönüşümün ardından yeniden kurgulanan yükseköğretim sistemi ile birlikte;
Marmara (1983), Hacettepe (1983) ve Dokuz Eylül (1986) Üniversiteleri Güzel Sanatlar Fakülteleri
FOTOĞRAFIN
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VE TANIK
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Heykel Bölümlerinin
öğrenci
almasıyla bu
durum değişmiştir.
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/ Gökçin
ÇUBUKCU / Göknur

SÖZÜNERİ
Bu üç üniversitenin

güzel sanatlar fakültelerinin yıllar içinde verdiği mezunlarının potansiyeli,
Anadolu ve Trakya coğrafyasında pek çok ilde yeni açılan üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerini
Öğr.Gör. Gökçin ÇUBUKCU
doğurmuş ve bunların bazılarında da yine bu potansiyelin heykel alanındaki yansıması olarak Heykel
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programı
Bölümleri kurulmuştur.
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takdire değer bir çabanın ürünleri açık bir biçimde görülmektedir. Fakat bir başka perspektiften konuya
yaklaşıldığında, niceliksel açıdan hiç de küçümsenmeyecek verilerle karşılaşıldığı gibi niteliksel açıdan
ise ciddi bir eleştiriye ihtiyaç duyulduğu da açıkça gözlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Heykel, Sanat.
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The present study is based on a critical review of the historical development of Sculpture Education in
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education institutions aimed for Fine Arts education. Having been established as the Sanayi-i Nefise
Mekteb-i Âlisi (or School of Fine Arts) in 1883, the school has been renamed and undergone structural
Yrd. Doç.
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changes, several times, parallel to proclamation of the Republic, transition to multi-party
system,
and YILMAZ
Trakya
Üniversitesi,
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1980 military coup, respectively. Today the school is named after Mimar Sinan Fine Arts University and Bölümü
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the Sculpture Department, which was the only department of its kind in Turkey until the early 1980s,
was included in the school since its inception. However this situation changed subsequent to the
reorganization of higher education pursuant to the social and political transformation and Sculpture
Departments were founded within Faculties of Fine Arts in Marmara (1983), Hacettepe (1983), and
Dokuz Eylül (1986) Universities. This very development highly accelerated the popularization of
sculpture education throughout the country. Over the years, the potential of the graduates of those three
universities paved the way for foundation of faculties of fine arts within newly established universities
in many cities of the geographical regions of Anatolia and Thrace and followed by the foundation of
Sculpture Departments as a reflection of the said potential in the field of sculpture.
The outcomes of the 130-year adventure of the Sculpture Education in Turkey clearly indicate the
products of a praiseworthy and admirable endeavor. If on the other hand another perspective is to be
adopted, it is evident that there is a need for a serious criticism in qualitative terms despite the
undeniable quantitative data.
Keywords: Sculpture, Art, Education

GİRİŞ
TÜRKİYE’DE HEYKEL EĞİTİMİNİN İLK YÜZYILI, 1883-1983
SANAYİ-İ NEFİSE MEKTEBİ HEYKEL ŞUBESİ
Ülkemizde heykel eğitimi verilmesine yönelik ilk adım, genel anlamda sanat ve
mimarlık eğitimi verilmek üzere 1882 yılında kurulmuş olan ve resmi adı “Mekteb-i
Sanayi-i Nefise-i Şahane” olan ama Sanayi-i Nefise Mektebi olarak anılan okulun
açılmasıdır. Okulun kurucusu aynı zamanda İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin de
kurucusu olan Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci ve Ressam Osman Hamdi Bey’dir (30
Aralık 1842 – 24 Şubat 1910) (www.msgsu.edu.tr).
Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Heykel Şubesi 1883 yılında açılmıştır ve ilk öğretmeni de
heykel eğitimini İtalya ve Fransa’da tamamlayarak yurda dönen Yervant Oskan’dır
(1855-1914). Oskan Efendi’nin Heykel Şubesi’nin kuruluşunda görev aldığı gibi aynı
zamanda Osman Hamdi Bey’in Müdür Yardımcısı olduğu da bilinmektedir. Aynı
şubede 32 yıl öğretmenlik yapan Oskan Efendi’nin kendinden sonra gelen ilk Türk
heykeltıraş kuşağını yetiştirmiş olması nedeniyle Türkiye’de heykel eğitiminin tarihi
süreci içinde çok önemli ve seçkin bir yeri bulunmaktadır (Gezer, 1984, 50-53).
Sanayi-i Nefise Mektebi Heykel Şubesi’nin ilk öğrencisi İhsan Özsoy’dur (1867 – 1914).
Okula giriş serüveni oldukça ilgi çekicidir; 1883 yılında bir gün okulun çevresinde
dolaşırken Osman Hamdi Bey ile karşılaşmış ve kendisine sorulan “okula mı girmek
istiyorsun?” sorusuna “evet” cevabını verince kendisi bir oldubittiyle heykel şubesinin
ve Oskan Efendi’nin ilk öğrencisi olmuştur. Öğrenciliği 1883-1891 yılları arasında 9 yıl
sürmüş, birincilikle mezun olduğu için eğitimini sürdürmesi için mevcut yönetmelik
gereği Paris’e gönderilmiştir. Ecole Des Beaux-Arts’da öğrenimini tamamlayarak
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1895’de yurda dönmüş ve 1897’de Asar-ı Atika Müzesi’ne (İstanbul Arkeoloji Müzesi)
antik eser restoratörü olarak atanmış, 1908 yılında ise Oskan Efendi’nin emekliye
ayrılması nedeniyle onun yerine Heykel Öğretmenliği’ne atanmıştır. 1912 yılından
itibaren Kız Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Heykel Şubesi’ni de yöneten Özsoy’un
okuldaki görevi emekli olduğu 1933 yılına dek sürmüştür (a.g.e., 53-56).
Heykel alanındaki eğitimin ilk 40 yıl içerisinde pek de rağbet görmediği
anlaşılmaktadır. Çünkü 1883-1923 yılları arasında Sanayi-i Nefise Mektebi Heykel
Şubesi’nde öğrenim görmüş ve yetişmiş sadece 7 heykel sanatçısının adına
rastlamaktayız. Bunlar da şu isimlerdir; İhsan Özsoy, Behzat, Mahir Tomruk, Nijad
Sirel, Mesrur İzzet, Mehmet Bahri ve Basri (a.g.e.).
1929 yılına dek ülkemizdeki anıt heykel uygulamalarının tamamı yabancı
heykeltıraşlar tarafından yapılmıştır. Fakat bu yıldan itibaren Türk heykeltıraşlarca da
anıtlar gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin Heykel Şubesi’nde
de bir süre eğitim görmüş Ahmet Kenan Yontunç’un (1904-1995) 1929 yılında
gerçekleştirdiği Amasya Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesindeki anıtı, bir Türk
heykeltıraş tarafından gerçekleştirilen ilk anıttır (Tekiner, 2010, 109-110). Yine aynı
kurumda eğitim görmüş ve mezun olmuş Ratip Aşir Acudoğu’nun (1898-1957) 1932
yılında İzmir Menemen için gerçekleştirdiği “Kubilay Anıtı” da bu ilklere örnek olarak
gösterilebilir (Gezer, 1984, 97)
Sanayi-i Nefise Mektebi 1928 yılında “Güzel Sanatlar Akademisi” adını alır. Akademi
Heykel Bölümü’nde, dolayısıyla ülkemizdeki heykel eğitiminde devrim niteliğindeki
değişimlerden ilki Heykel Bölümü’nün başına Rudolph Belling’in (1886-1972)
getirilmesidir. Heykel eğitimini Berlin’de tamamlayan Belling 1937 yılında Türkiye’ye
gelmiş ve Güzel Sanatlar Akademisi Heykel Bölümü’nü yeniden düzenlemek ve
yönetmekle görevlendirilmiştir. Bu görevini 1954 yılında sonlandırmış fakat 1950
yılında başladığı İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki modelaj derslerini ise 1966 yılına
dek sürdürmüştür (a.g.e., 134-147).
Belling Heykel Bölümü’nde göreve başladığı tarihe kadar uygulanan sistemi tamamen
değiştirerek meslek eğitimine bir metod ve geniş bir ufuk kazandırmıştır. Uyguladığı
eğitim sistemi bugün sadece Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel
Bölümü’nün değil yeni açılmış pek çok Heykel Bölümü’nde uygulanmakta olan
sistemin de temelini teşkil etmiştir. Onun zamanında “…eğitim, figüre dayalı bir anlayış
üzerine kurulmuştu. Canlı modelden etütler ve antik kopyaların yardımıyla doğadaki
biçimlerin heykelsi biçimlere dönüştürülmesi konuları, kompozisyon değerleri gibi sorunlar
atölye etütlerinin ana amacıydı” (Akyürek, 1999, 53). Aynı yazıda, Belling’in modern
akımların uygulanmasına açık bir tutum izlemediği, klasik temel formasyonu esas
olarak gördüğü bu nedenle de Türkiye’de onunla birlikte çağdaş ve batılı anlamda
heykel sanatı ürünleri verecek olan sanatçıların yetişmeye başladığı yönündeki savın
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yanlış olduğunu savunan cümlelerle karşılaşılsa da bunu haklı bir eleştiri olarak
görebilmek mümkün değildir. Çünkü modern heykel anlayışının oturabilmesi için
öncelikle klasik formasyonun kazandırılması kaçınılmazdır ve bunun sistematiğini
ülkemizde, yukarıda da değinildiği gibi Belling oturtmuştur. Gelecekte modern
heykel örnekleri verebilen sanatçıların yetişmiş olması gerçeğinin, Belling’in attığı
temel üzerine mümkün olabildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Akademi Heykel Bölümü’nde devrim niteliğindeki bir diğer gelişme Belling’in tek
başına yürüttüğü atölye hocalığı döneminin 1950 yılında sona ererek Ali Hadi Bara
(1906-1971) ve Zühtü Müridoğlu’nun da (1906-1992) atölye hocaları olarak görev
almalarıdır(a.g.e., 53-54; Gezer, 1984, 99-107). Böylece bölümdeki öykünmeci tavır
sona ermiş ve modern bir yaklaşım başlamıştır. O güne değin etkin biçimde çalışan
tek atölye olan kil atölyesinin yanı sıra uygulama atölyeleri canlılık kazanmış; metal,
ahşap, taş gibi diğer geleneksel malzemeler ile heykel yapılmıştır. 1955 yılında İlhan
Koman’ın (1921-1986) (Erdur, 2006, 217), 1959 yılında ise Şadi Çalık’ın (1917-1979)
Akademi’de görev almasıyla bu dönem ivme kazanmıştır (Gezer, 1984, 199).
Tarihsel Süreci içerisinde pek çok ad değiştiren günümüzdeki adıyla Mimar Sinan
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü kurulduğu yıl olan 1883’den
1983 yılına dek yüz yıl boyunca ülkemizde bir bölüm olarak heykel eğitimi verilen
yükseköğretim sistemi içindeki tek kurumsal birim olmuştur.

GAZİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ’NDE HEYKEL EĞİTİMİ
Cumhuriyet tarihimiz içinde 1932 yılından 1983 yılına dek özerk bir bölüm olarak
değilse bile bünyesinde heykel dersleri verilen Akademi dışındaki tek kurum Gazi
Eğitim Enstitüsü’dür.
1926 yılında kurulan okulda 1932 yılında Resim-İş Bölümü eğitim öğretime başlamış
ve buradaki öğrenciler haftada 2 saat modelaj dersleri görmüşlerdir. 1963’deki yeni
programında bu derse daha geniş süre ve olanak tanınmış, canlı modelden etütler ve
değişik malzeme ile uygulamalar yapılmaya başlanmıştır (a.g.e., 18).
“Çağdaş anlamda heykel eğitimi 1978 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü’nün 4 yıllık bir
eğitim programıyla Gazi Yüksek Öğretmen Okulu olmasıyla başlar, Resim-İş Bölümü
içinde uzmanlaşmaya yönelik program gereğince diğer sanat dalları yanında Heykel
Dalı da oluşturulmuş, daha sonra Gazi Eğitim Fakültesi olan kurumun Resim-İş
Eğitimi Bölümü içindeki Heykel Anasanat Dalı olarak” (a.g.e., 18) heykel eğitimi
sürdürülmüştür.
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Bu kurumda 1958-1977 yılları arasında önce Modelaj Asistanlığı sonrasında ise
Modelaj Öğretmenliği yapmış olan Burhan Alkar’la yeni bir hamle yapılan bu dalın
gelişmesinde, 1975-1985 yılları arasında Heykel Anasanat Dalı’nda Öğretim Görevlisi
olarak çalışan Remzi Savaş’ın katkıları büyük olmuştur (a.g.e., 18;
https://eksisozluk.com; https://tr.wikipedia.org)
Bu kurum 1980’li yıllarda farklı üniversitelerin bünyesinde kurulacak olan heykel
bölümlerinin kurucularını yetiştirmiş ve mezun etmiş olmakla heykel eğitimi
tarihimizde vurgulanmaya değer önemli bir yer işgal etmektedir.

Türkiye’de Heykel Eğitiminde 1983’den Günümüze Kurumsal Gelişmeler
1981 yılında yürürlüğe giren Yüksek Öğretim Kanunuyla birlikte Güzel Sanatlar
Eğitimi de yeniden yapılandırılmış bu bağlamda eğitim veren ve değişik statülere
sahip eski okullar Güzel Sanatlar Fakültelerine dönüştürülmüş ayrıca farklı
üniversitelere bağlı yeni Güzel Sanatlar Fakülteleri de açılmıştır (Yılmaz, 2014, 94-102).
Bu fakültelere bağlı yeni heykel bölümlerinin fiilen eğitim öğretime başlamasıyla
bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,
Heykel Bölümü’nün yüzyıl süren alandaki tek bölüm olma özelliği sona ermiştir.
1983 yılında İstanbul’da Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel
Bölümü ve Ankara’da ise Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel
Bölümü öğrenci alarak eğitim hayatlarına başlamışlardır (hyl.gsf.marmara.edu.tr;
www.gsf.hacettepe.edu.tr). Bu gelişmeye 1986 yılında İzmir’de Dokuz Eylül
Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü de öğrenci alarak dâhil
olmuştur (www.deugsf.com). Marmara Üniversitesi’ndeki bölümün kurucusu aynı
kurumun Seramik Bölümü’nde yetişmiş ve akademisyen olmuş ama heykel
çalışmaları yapan Tankut Öktem (1940-2007) olmuştur (https://tr.wikipedia.org).
Hacettepe Üniversitesi’ndeki bölümün ilkeleri ve kadroları ise Gazi Eğitim Enstitüsü
mezunu ve Paris’te heykel eğitimi almış olan Remzi Savaş tarafından oluşturulmuştur
(Yılmaz, 2014, 101-102). Dokuz Eylül Üniversitesi’ndeki bölümün kurucusu da yine
Gazi Eğitim Enstitüsü mezunu ve yine Paris’te heykel eğitimi almış olan Cengiz
Çekil’dir (1945-2015) (a.g.e., 97).
Heykel eğitimine yeni katılan bu üç kurumun kurucuları arasında yüz yıllık bir
tecrübeye ve yetkinliğe sahip olan bugünkü adıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi, Heykel Bölümü’nden yetişmiş kimselerin olmayışı oldukça dikkat çekici
bir olgudur. Bu üç kurumun heykel bölümlerinde yetişmiş pek çok akademisyen de
1990’lı yıllardan günümüze dek açılmış üniversitelerin heykel bölümlerinde görev
almışlardır.
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1990’lı yıllardan günümüze kadar yeni açılan üniversitelerin heykel bölümlerine
ihtiyaç duyulan kadroları yetiştiren bu dört kurum yukarıda da belirtildiği gibi;
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi heykel bölümleridir.
1990’lı yıllarda 5 ayrı üniversite daha güzel sanatlar fakültelerinin bünyelerinde
heykel bölümlerine öğrenci almaya başlamışlardır. Bunlar sırasıyla; 1990 yılında
Anadolu Üniversitesi, 1993 yılında Erciyes Üniversitesi, 1994 yılında Mersin
Üniversitesi, 1998 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi, 1999 yılında da Akdeniz
Üniversitesi’dir
(https://www.anadolu.edu.tr;
guzelsanat.erciyes.edu.tr;
www.mersin.edu.tr; www.mku.edu.tr; gsf.akdeniz.edu.tr).
2000’li yıllarda da bu gelişme sürerek 4 üniversite daha ilgili fakültelerine bağlı heykel
bölümlerinde eğitim veren kurumlar arasına katılırlar. Bunlar da sırasıyla şunlardır;
2000 yılında Atatürk Üniversitesi, 2001 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2005
yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi ve 2006 yılında da Kocaeli Üniversitesi
(www.atauni.edu.tr;
www.cumhuriyet.edu.tr;
www.gsf.mu.edu.tr;
gsf.kocaeli.edu.tr).
Son olarak 2010’lu yıllarda da yine 4 üniversite daha güzel Sanatlar fakültelerinin
bünyesinde açtıkları heykel bölümlerine öğrenci almaya başlarlar. 2010 yılında Trakya
Üniversitesi, 2012 yılında Gazi Üniversitesi, 2014 yılında Ordu Üniversitesi ve son
olarak 2015 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi, güzel sanatlar fakültesi heykel
bölümleri eğitim öğretim faaliyetlerine başlamışlardır (bys.trakya.edu.tr; gsfhey.gazi.edu.tr; gsf.artuklu.edu.tr; gsf.odu.edu.tr).
Bu son katılımlarla birlikte Türkiye’deki üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine
bağlı fiilen eğitim yapan heykel bölümü sayısı 17’ye ulaşmıştır. Bunlardan toplam 12
tanesi Yüksek Lisans düzeyinde eğitim verebilir hale gelebilmişken, Sanatta Yeterlik
seviyesinde eğitim verebilenlerin sayısı ise sadece 5’dir.
Sayıları 80’li yıllardan bugüne oldukça artmış olmasına rağmen hiçbir vakıf
üniversitesinin bir birim olarak heykel bölümlerine yer vermemesi de burada
belirtilmeye değer ayrı bir tespittir.
Başlangıcından bugüne toplamda 133 yıllık bir süreç içerisinde özellikle 1983 sonrası
gelişmeler göz önünde tutulduğunda inanılmaz bir niceliksel gelişme ivmesi
gözleniyorsa da bu hızlı gelişim süreci pek çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu
sorunlar sonuç niteliğinde bir bölüm olarak aşağıda sıralanmaya çalışılmıştır.
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Sonuç Yerine: Türkiye’deki Üniversitelerin Heykel Bölümlerinde Gözlemlenen
Temel Sorunlar
Heykel Bölümlerinde Görev Alan Eğitimci Kadrolarına Dair Sorunlar
Yukarıda bahsedildiği gibi hızla çoğalan ve eğitim hayatına başlayan heykel
bölümlerinin en temel sorunlarından biri, belki de ilki, yeterli sayı ve nitelikte
kadrolara sahip olamayışlarıdır. Yüksek Öğretim Kurumu’nun bir bölümün
açılabilmesi için kadrosu o bölümde olmak koşuluyla en az 3 öğretim üyesinin
bulunması gerektiği kuralı ne yazık ki çok da işleyen bir kural gibi gözükmemektedir.
Türkiye’deki heykel bölümlerinin çoğunda bu şart yerine getirilmeksizin eğitimöğretim sürdürülmekte, bu şartın yerine getirildiği bölümlerde ise başka dallarda
yetişmiş öğretim üyeleriyle bu boşluğun doldurulmaya çalışıldığı görülmektedir.
Bugün en köklü üniversitelerin heykel bölümlerinde bile lisans, yüksek lisans ve
sanatta yeterliğini heykel alanında tamamlamış üç öğretim üyesine sahip olamayanlar
bulunmaktadır.
Bu durum verilen eğitimin kalitesini olabildiğince düşürmekte ve kurumlar arasında
da belli standartların hem oluşmasına hem de paylaşılmasına engel olmaktadır.
Verilen tüm heykel bölümü diplomalarında “Heykeltıraş” yazmakta fakat anlaşılacağı
üzere aralarında kazanılan donanım ve nitelikler açısından çok büyük farklar
bulunmaktadır.

HEYKEL BÖLÜMLERİNDE ATÖLYELER VE TEKNİK DONANIMA DAİR
SORUNLAR
En köklü heykel bölümlerinin bile atölye sorunları ve teknik donanım eksiklikleri tam
olarak çözümlenebilmiş değildir. Fakat özellikle yeni açılan taşra üniversitelerindeki
heykel bölümlerine altyapı hazırlıkları tamamlanmaksızın öğrenci alınmaktadır. Söz
konusu üniversitelerin yönetimlerinde Güzel Sanatlar Alanı’ndan yetişmiş
akademisyenler bulunmadığından bu eğitimin gereklilikleri pek de iyi
anlaşılamamakta, ihtiyaç duyulan atölye ortamı ve eğitim için gerekli araçlar
edinilmeksizin heykel bölümlerinden öğrenciler mezun edilmektedir. Sonuçta ortaya
çıkan tablonun gösterdiği ise, bu imkânsızlıklar içinde belki de eksiklikleri bile fark
edemeden, heykeltıraş diplomasıyla mezun edilmiş öğrencilerin, ne yazık ki aslında
heykel yapamayan kişiler olduğu acı gerçeğidir.
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HEYKEL BÖLÜMLERİNDE NÜ MODEL ETÜDÜ SORUNU
Bugün içinde yer aldığımız Güzel Sanatlar Eğitimi sistem itibariyle Avrupa orijinlidir
ve tüm ilke ve eğitim prensipleri yüzyıllar içinde oluşmuş ve oturmuştur. Özellikle
Güzel Sanatların resim ve heykel disiplinlerinin eğitim anlayışları nü model etüdüne
dayalıdır. Bunun en temel nedeni de insan vücudunun evrendeki en gelişmiş form
olmasında saklıdır. Sanat eğitimi ya da özelde heykel eğitimi alan sanatçı adayları nü
etütler aracılığıyla sanatsal kompozisyona dair her tür temel ilkeyi insan vücudunda
keşfeder ve bu ilkeleri eserlerine yansıtmayı bu çalışma biçimiyle tecrübe ederler.
Buradan hareketle yani gerçekçi etütten hareketle, önce figüratif soyutlamaya
sonrasında da soyut ifadelere varılır.
Daha önce sayıları ve kuruluş tarihleriyle birlikte anılan ve yakın tarihlerde açılmış
heykel bölümlerinde bu temel kural neredeyse unutulmuş gibidir. Çoğunun canlı
model kadrosu bulunmamakta, var olanların çoğu ise modellerini kıyafetleriyle
kullanmaktadırlar. Bu durum sonuçta heykel diploması almış çoğu heykeltıraş
adayının anatomi, proporsiyon, geometri ve yüzey bilgisi gibi tüm temel artistik
yetilerden uzak bir biçimde forma hâkim olamayan ve dolayısıyla kompozisyon
kuramayan kişiler olmasına yol açmaktadır.
Heykel Bölümlerinin Müzelere Uzak Olması ve Eğitim Ortamında Antik
Kopyaların Olmamasına Dair Sorunlar
Müzelere uzaklık sanat eğitimi veren kurumların tüm bölümlerine dair ortak bir
sorundur. Ülkemizde sanat eğitimi vermek üzere kurulmuş ilk kurum olan Sanayi-i
Nefise Mektebi’nin İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin hemen karşı binasında kurulması ve
eğitime burada başlanılması bir tesadüf değildir. Bu kurum kendisine model aldığı
Paris’teki Ecole National des Beaux-Arts gibi sanat eğitiminde müze ile ilişkinin
kaçınılmaz olduğunun bilincindeydi. Hem öğrencilerinin müzedeki Grek ve Roma
dönemi heykellerle iç içe yaşamasını önemsiyordu hem de çoğu Louvre Müzesi’nden
getirilmiş mulajları eğitim malzemesi olarak kullanmaktaydı (Gezer, 1984, 17;
Akyürek, 1999, 52-53). Bugün halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, heykel
bölümünde ve üniversitenin genelinde bu tür mulajları görmek mümkündür.
Günümüzde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerdeki heykel bölümleri
dışındaki diğer bölümlerin müzelerle ilişkilerinin tatmin edici boyutlarda olduğunu
söyleyebilmek oldukça zordur. Ayrıca bu bölümlerin eğitim süreçlerinde antik
kopyalardan yeterince yararlanılmadığı da bir gerçektir. Oysaki heykel sanatının tarih
içinde gelişmiş evrensel bir dil ve ifade biçimi olduğu düşünülürse ve heykel
bölümlerinin de bu dil ve ifade biçimini öğretmek, aktarmak ve geliştirme
sorumlulukları göz ardı edilmezse hem her tür sanat müzesinin hem de antik
kopyaların eğitim için önemi daha net ortaya çıkmaktadır.
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Bu sorunun aşılabilmesi için, sanat eğitimi vermekte olan mevcut kurumların
bulunduğu şehirlerde ya tatmin edici zenginlikte koleksiyona sahip arkeoloji ve sanat
müzelerinin açılması gerekmekte ya da sanat eğitimi verecek kurumların sadece bu
şartlara sahip şehirlerde kurulması yönünde bir planlamaya gidilmesi kaçınılmaz gibi
gözükmektedir.
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People constantly want to save the images and use of the advertising industry, cinema and television in
every area of our lives with the images of us all around the entire surrounded. Almost every day we
have been exposed to thousands of images in the face of a bombardment. But the photo of next to this
image there is an element to be a witness of the bombing, and us in a way that reminds us how it is.
Unless much the digital work on is too does not need too say. Because the photos show what each is
responsible for living to him. The use of evidence in the photos and witness events, then why exactly
due to the here.
Key Word:Evidence, Witnesses, Photographs, War, Magnum

GİRİŞ
Savaşlar, ayaklanmalar, propagandalar, fotoğrafın kullanımında ve gelişmesinde
büyük bir role sahiptir. Dergiler insanlara neler olduğunu göstermek adına
fotoğrafçıları savaş bölgelerine gönderip onlardan kimi zaman savaşın getirmiş
olduğu zulüm ve acıyı göstermelerini istemekte, kimi zaman ise savaşan ülkelerden
sadece birinin üstünlüğünü vurgulamalarını bunu ön plana çıkarmalarını
beklemektedir. İkinci durum her ne kadar tartışmaya açık olsa da ülkelerin kendi
fotoğrafçılarını savaş alanlarına göndererek düşman askerlerinin yenilgiye
uğratıldığını göstermek isteyip, onların durumlarıyla ilgili bilgi edinmeyi amaçlamış
ve kendi askerlerinin durumunun iyi olduğu fotoğrafları görüntületirmiş ve ordu
içinde bu fotoğrafların dolaşmasını sağlayarak askerlerinin moralini üst seviyelerde
tutmayı amaçlamıştır.
Fotoğrafların kanıt ve tanık olarak kullanılmasında rol oynayan en önemli ajans ise
Magnum ajansıdır. Magnum’daki bütün fotoğrafçıların amacı nerede bir haksızlık
yapılıyorsa, nerede bir zulüm varsa ve nerede bir şeyler kötü gidiyorsa onlar hep
orada olmak ve bu olayları kayıt altına almak istiyorlardı. Bu sayede dünyayı
değiştirebileceklerine inanıyorlardı ve gerçekten de değiştirmesi için mücadele ettiler.

SAVAŞ POLİTİKASI
Savaşla ilgili düşünceler ve fotoğrafın kanıt olarak kullanılması hakkında Susan
Sontag: “Bakın, savaşın neye benzediğini fotoğrafların kendileri söylüyor. Bu tablo,
savaşın yaptığı şeyin manzarasıdır. Ve şu, şu da savaşın yol açtığı manzaradır. Savaş
yırtar, savaş parçalar. Savaş iç deşer, savaş bağırsakları söküp boşaltır. Savaş teni yakıp
kavurur. Savaş organları bedenden koparır. Savaş yıkıp yok eder (Sontag, 2004:6).”
demekte ve fotoğrafın sağlamış olduğu kanıtlarla savaşı bu şekilde
nitelendirmektedir.
1855’teki Kırım Savaşı fotoğrafın bu tarzda düzenli olarak kullanılmaya başlandığı ilk
yerdir ve fotoğrafçı olarak Roger Fenton görevlendirilmiştir. Zamanının fotoğraf
malzemeleri uzun pozlamayı gerektirdiğinden, ayrıca çok ağır olmalarının da verdiği
hareket kabiliyetinin yetersizliğinden dolayı Fenton fotoğraflarında hareketsiz
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nesneleri, peyzajı, mutlu görünen ve rahat oldukları hissini içtikleri sigarayla gösteren
askerleri fotoğraflamayı tercih etti.

Fotoğraf 1: 71st Highlanders by Roger Fenton, 1856
Kaynak:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:71st_Highlanders_by_Roger_Fenton,_1856.png

Ölü, yaralı ya da sakat askerleri fotoğraflamaktan bilerek kaçındı, çünkü Savaş
Bakanlığı ona bu şekilde bir talimat vermişti. Kaburga kırıklarına, yaygın olan kolera
hastalığına ve yüksek sıcağa rağmen Fenton 350 geniş formatta negatif elde etmeyi
başardı. Çünkü istenen, savaşa karşı oluşan hoşnutsuzluğun önüne geçilmesini
sağlamak ve oradaki durumla ilgili fikir verecek görüntülerin oluşmasıydı. “Onun
resimleri, cephe hattının gerisindeki askerlik hayatının canlı tablolarıdır; savaş (hareket,
düzensizlik, dram) ise kameranın menzili dışında kalmıştır (Sontag, 2004:49).”
1861’de başlayan Amerikan İç Savaşı’nı görüntülemek üzere Abraham Lincoln
tarafından projeyi kendisi finanse etmesi şartıyla savaş alanına girme yetkisi verilmiş
olan, kalabalık bir ekiple birlikte Mathew Brady’dir. “Askerlerin acımasızca
katledilişlerini sergileyen resimleri mazur göstermeye (ve böylece bir tabuyu ilk defa açıkça
yıkmaya) yönelik ilk açıklama da,fotoğrafın görevinin “kaydetmek” olduğu şeklinde yapılmıştı
(Sontag, 2004:51).” ve böylece birçok Amerikalı savaşın gerçek yüzünü ilk kez gördü.
Kırım Savaşının aksine burada olanlar hiçbir şekilde gizlenmiyor, her şey açıkça gözler
önüne seriliyordu.
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Fotoğraf 2: Arsenal Koruma Askeri Washington DC, 1862Kaynak:
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathew_Brady#/media/File:2US_Arsenal_Wash_DC.jpg

1936 yılında İspanya İç Savaşı sıralarında Robert Capa gittiği cephede çekmiş olduğu
ve sonraları üzerinde çok konuşulacak olan “Düşen Asker” isimli fotoğrafı çekmiştir.
“5 Eylül’de muhtemelen cephe hatları üzerindeki bir köy olan Cerro Muriano yakınlarında,
Capa kariyerinin en ünlü resmi haline gelecek eseri yaratmak üzere deklanşöre bastı;
Cumhuriyetçibir milis vurulduğu anda kolları iki yana açılmış, sırtüstü düşmekteydi (Miller,
2012:34).”Capa’nın çektiği bu fotoğraf en büyük savaş fotoğrafları arasında yerini aldı
ve beraberinde birçok tartışmayı da getirdi. Tartışma nedenleri genellikle vurulma
anının çok zor görüntüleneceği, çekimin oldukça yakın bir mesafeden yapıldığı için
bu durumun Capa için hazırlanmış olan bir canlandırma olduğu üzerinde duruldu.
Capa yaşarken bu konuya hiç değinmedi. “Cumhuriyetçi bir makineli tüfek yuvasına
taarruz ederken makinesini siperin üzerine çıkartıp deklanşöre basıvermişti ve film Paris’te
banyo edilene kadar da vurulan bir adamı yakaladığından haberi yoktu (Miller, 2012:35).”
Gerçekleştirilen bunca tartışmadan sonra, fotoğrafın sahte olduğu düşüncesi hâkim
olmaya başlarken amatör bir tarihçinin olayın üzerine gitmesiyle tartışma son buldu.
Askerin adının Federico Garcia olduğunu öğrenen tarihçi yakınlarıyla görüştü. “…
Garcia’nın 1996’da hâlâ Alcoy’da yaşayan baldızı onu fotoğraftan tanıdı; kocasının savaştan
yalnız döndüğünü ve Federico’nun öldürüldüğünü söylediğini hatırlıyordu; vurulduğunda
kollarını iki yana açtığı görülmüştü. Madrid’deki askeri arşivler de Federico Garicia’nın,
Capa’nın ünlü fotoğrafı çektiği gün olan 5 Eylül 1936’da Cerro Muriano’da ölen tek asker
olduğunu doğrulamaktadır (Miller, 2012:36).” Bu fotoğrafın ortaya çıkmasıyla birlikte
insanlar ilk kez birisinin ölüm anını görmüş oldular.
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Fotoğraf 3: İspanya İç Savaşı, Düşen AskerKaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Capa,Death_of_a_Loyalist_Soldier.jpg

1963 yılında Vietnam’daki savaş ABD ve SSCB gibi iki süper gücün üstü kapalı
düellosu olarak tarihe geçmiştir. Kendi güçlerini denedikleri ve politikalarını
gerçekleştirmeye çalıştıkları bir alan haline gelmiştir Vietnam. Savaş sırasında birçok
fotoğraf çekildi. Bunlardan en akılda kalan iki fotoğraf savaşın ne kadar şiddetli ve
acımasızca geçtiğini göstermeye yetmektedir. Birincisi 1972 yılında Huynh Cong
Ut’un Amerika’nın bombalarından kaçan çocukların olduğu akıllara durgunluk veren
fotoğrafıdır. Susan Sontag bu fotoğrafla ilgili olarak: “… Amerikan napalmlerinden
kaçarken acı içinde feryat eden bir köyün çocuklarını gösteren ünlü dehşet fotoğrafı, poz
verdirilerek çekilmesi mümkün olmayan fotoğraflar kategorisine aittir (Sontag, 2004:57).”
demekte ve bu konuda oldukça haklıdır. Böylesine bir fotoğraf asla kurgulanma
yoluyla çekilemez.

Fotoğraf 4: Amerika’nın Napalm Bombalarından Kaçan ÇocuklarKaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Kim.jpg

İkinci olaraksa Eddie Adams’ın 1968 yılında, Güney Vietnam polis teşkilatı şefi
Tuğgeneral Nguyen Ngoc Loan’ın, Vietkong’lu bir kişiyi başından vururken çektiği
fotoğraftır. Sontag’ın fotoğraf üzerindeki yorumu çarpıcıdır: “Yine de bu, elleri
arkasından bağlı haldeki esiri önüne katmış, gazetecilerin toplandığı sokağa götüren General
Loan tarafından kasten tasarlanmış bir sahneydi; eğer o âna tanıklık edecek hiç kimsenin
olmayacağını bilseydi, general o infazı hemen oracıkta, hem de tetiği kendisi çekerek
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gerçekleştirmeye muhtemelen gerek görmezdi. Esirinin gerisinde, onun arkasındaki
kameraların, kendi profili ile Vietkong’lunun yüzünü görebileceği bir yerde duran General
Loan, silahını çok dibinden hedefinin kafasına doğrultmuştu (Sontag, 2004:59-60).”
Gerçekten General Loan o kadar gazetecinin önünde neden böyle bir şey yapma gereği
duymuştur. Belki kendi adını bir şekilde tarihe geçirmek için ya da belki de Güney
Vietnam’ın gücünü ve savaştaki üstünlüğünü vurgulamak için olabilir mi? Bu
fotoğraflar sayesinde Amerika’da savaş yanlısı olanların sayısında belirgin bir düşüş
yaşanmış ve ABD senatosunun Başkan Eisenhower’a verdiği desteği çekmesine hatta
bu duruma karşı çıkmasına neden olmuştur.

Fotoğraf 5: Vietkong’lu EsirKaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Nguyen.jpg

Fotoğrafların bu şekilde tanıklığıyla birlikte insanlar her zaman savaşın ne kadar
acımasız olduğunu hatırlayacaklar ve ikon haline gelmiş bu fotoğrafları hatırlayarak
dünyanın neresinde olursa olsun kendilerini sorumlu hissedeceklerdir. Fotoğrafçı ise
tarafsız olarak yaşanan her şeyi görüntülemekle ve insanlığın gözleri önüne sermekle
yükümlüdür.

MAGNUM FOTOĞRAF AJANSI
1947 yılında Modern Sanat Müzesinin ikinci katındaki restoranda, asıl fikir sahibi olan
Robert Capa ve daha sonra hepsine mal edilen Henri Cartier-Bresson, David Seymour
ve George Roger tarafından kuruldu. Fakat kurulum aşamasında masa da sadece
Robert Capa vardı. Yanında bulunan diğer kişiler ise Life fotoğrafçısı Bill Vandivert
ile eşi Rita ve Alliance Photos’un eski yöneticisi Maria Eisner’di. Bu ajansın kurulması
editörlerin dayatmalarından kurtularak, fikre fotoğrafçıların kendilerinin sahip
olduğu, işlerini bağımsız olarak ilerletme ve yönetimlerinin bütün üyeler tarafından
yapıldığı bir kooperatif olma amacını taşıyordu. Magnum’un temel felsefesi
fotoğrafçıları destekleyerek onların çalışma azmini arttırmak, yapılabilecek iyi bir işi
bencillikle kendisine almayarak en iyi kim yapabilecekse ona vermek üzerine ve aynı
zamanda ise tarafsızlıktan ve dayatmaya karşı çıkmaktan yanaydı. “Ardından çıkan
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tartışmada benim görüşüm kabul edildi ve yazı ortama uygun bir şekilde objektif olarak yeniden
yazıldı. Bu ve benzer tecrübeler Magnum ajansının kuruluş sebepleriydi: Bize dayatılan hiçbir
şeyi kabul etmeyecek kadar iyi olduğumuzu biliyorduk (Miller, 2012:101).”
Parasal sıkıntıların çözümü ve daha çok yere ulaşmak adına ajansa yeni üyelerin
alınmasına başlandı. Kriter olarak kişisel, siyasal ve mesleki uygunluk gibi şartlar
önceden belirlenmişti. Magnum’a katılım sağlamak için bir portfolyo sunularak bütün
üyelerin incelemesi beklenir. Bu portfolyo öncelikle fotoğrafın değerleri açısından son
derece muazzam olmalıdır. Bunun yanı sıra fotoğraftaki üslup ve adanmışlık önemli
rol oynar. Daha sonra gelir getirme ölçütü aranır. Üyelerin yarısının onaylamasıyla
birlikte Magnum’a aday olursunuz. İki yıl bekleme süresinden sonra sizden ikinci bir
portfolyo istenir. Bunun incelenmesi ilkine nazaran çok daha katı olur. Onaylanması
ardından yarı üye olarak kabul edilirsiniz fakat oy hakkınız hâlâ daha yoktur.
Magnum’un tam bir üyesi ve aynı zamanda hissedarı olmak için son bir portfolyo
daha sunup onaylatmanız gerekmektedir. Yeni katılanlara öncelikle alışma süreci için
ufak işler verilir ve diğer fotoğrafçıların kontakt baskılarını hazırlama işleri
yaptırılırdı. Inge Morath bu durumla ilgili olarak: “Diğer fotoğrafçılar için araştırma
yapmaya ve onların kontakt baskılarını hazırlamaya devam ettim, ki bu mükemmel bir görsel
antrenmandı (Miller, 2012:105).” demektedir.
Magnum’daki üyeler birçok olaya tanıklık etti. Bunlardan birisi ise Ernst Haas’ın daha
Magnum üyesi değilken ve Magnum’a davet edilmesini sağlayan 1947’deki
Avusturyalı savaş esirlerinin Rusya’dan getirilmesini fotoğraflamasıydı. Haas o günle
ilgili olarak: “Hiç kimse kimin geleceğini bilmiyordu. Sanki bir sahnede perdenin arkasından
çıkar gibi ilk esirler trenden dışarıya adımını atana dek istasyonda gerilim ve sessizlik hâkimdi.
Sonrasında olanlar ancak bir fotoğraf makinesiyle anlatılabilir… (Miller, 2012: 92).”**
diyerek ne kadar karmaşık ve acı görüntüler yaşandığını özetlemiştir.

Fotoğraf 6: Ernst Haas, Prisoners of War Coming
HomeKaynak:http://meteneishastaelparrus.blogspot.com.tr/2010/07/guapu-besos-momentos-faranduleoeartha.html
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Werner Bischof’un Hindistan’da yapmış olduğu çalışmayla insanların dikkatini
buraya çekmeye çalışmış ve buradaki açlığa bir çözüm bulunmasını amaçlamıştır.
Bununla alakalı olarak ise orada gördüklerini ve hissettiklerini şu sözlerle açıklar: “…
Pazartesi günü açlık haberi’yle işe başladım (Bihar eyaletini kırıp geçiren ciddi bir kıtlık.) kolay
iş değil, hükümet açlıkla ilgili kanıtlardan hoşlanmıyor. Birinin bu açlık fotoğraflarına
bakmaktan uzak durabileceğini ya da zaman içerisinde birinin bütün fotoğraflarımı görmezden
gelebileceğini sanmıyorum. Hayır, kesinlikle öyle olmayacak; zamanı gelince bu, insanların iyi
olan ile hoş olmayan arasında bölünmesine yardımcı olacak bir temel yaratacak (Miller,
2012:107-108).” Bischof’un fotoğraflarına kayıtsız kalınmadı. “SSCB elli bin ton ve ABD
yüz otuz altı milyon tonluk buğday yardımı yaptılar. Ayrıca ABD yüz doksan milyon dolarlık
bir kredi sağladı (PAR77653, Anonim, b.t.).” Böylece Bischof amacına ulaşarak dikkatleri
buraya çekti ve bu kötü durumun düzeltilmesini sağlamak amacıyla insanların
vicdanlarına seslendi.

Fotoğraf 7: Werner Bischof, Bihar Eyaleti Açlık Haberi, Nisan
1951Kaynak:http://www.magnumphotos.com/image/PAR77653.html%20(20%20Aral%C4%B1k%202012

Tıpkı Ernst Haas gibi sonradan Magnum’a dahil olan Ian Berry 21 Mart 1960 yılında
Spharpeville Katliamı’nı görüntülemiştir. Beyaz polislerin siyah insanlara sebepsiz
yere saldırarak 69 kişinin ölümüne 162 kişinin de yaralanmasına neden olmuştur. Bu
durumun ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın gözü Güney Afrika’daki ırkçılığa
çevrilmiştir. Sharpeville’de yaşanan olayları Ian Berry anlatırken dehşeti tekrar
yaşatıyor: “İnsanlar her yöne, bazıları bana doğru, bazıları uzağa kaçmaya başladılar.
Öldürülen insanların çoğu uzağa, çitin etrafına doğru kaçanlardı. Bir kadın yanı başımda
vuruldu. Bir oğlan sanki kendisini kurşunlardan koruyacakmış gibi, ceketini başına örtmüş,
bana doğru koşuyordu. Yüzüstü yere düştüm ve fotoğraf çekmeye başladım (Miller,
2012:230).”
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Berry’nin çektiği bu fotoğraflar Drum dergisinde oto sansüre uğradı. Bu yüzden oda
yayınlanması için fotoğraflarını başka bir yere gönderdi. Fotoğrafların
yayınlanmasının ardından PAC (Pan Afrikanist Kongresi) grevler başlattı, siyah
Afrikalıların belli alanlara girmelerine yarayan geçiş kartlarını yaktılar, gösteriler ve
protestolar düzenlendi. Sharpeville’de birçok tutuklama, yargılama ve daha sonra
iptal edilen ölüm cezaları verildi. Berry’nin fotoğrafları yargılama sürecinde delil
olarak kullanıldı. Polis ilk önce bu ithamları reddettiyse de Berry’nin fotoğrafları her
şeyi açıkça gösteriyordu. Bu yüzden sorumlu olan herkes görevlerinden
uzaklaştırıldılar. Ian Berry bu fotoğraflar sayesinde üne kavuştu ve 1962 yılında
Magnum’a katılması için Cartier-Bresson tarafından davet edildi ve beş sene sonra tam
üyeliğe geçti.

Fotoğraf 8: Ian Berry, Sharpeville Katliamı,
1960Kaynak:http://www.saha.org.za/news/2010/March/human_rights_and_history_saha_reflects_on_the_sharpe
ville_massacre_and_how_it_changed_south_africa.htm

3 Mayıs 1960 yılında Fransa’nın Sorbonne Üniversitesinde Vietnam Savaşı’na karşı bir
protesto için miting çağrısı yapıldı. Bu toplantıya 300 öğrenci katıldı. Ancak akşam
saatlerinde St Michel Bulvarı’nda gerçekleşen olaylar çok daha büyük etkiler yarattı.
Aynı zamanda ülke 11 milyon işçinin katıldığı genel grevdeydi. Ulaşım araçları
kullanılmıyordu ve televizyonlar yayın yapmıyordu. Sadece radyodan haber
alınabiliyordu ve radyo öğrencilerin tarafını tutuyordu. Bruno Barbey bu yüzden iki
ya da üç dakikalık kısa filmler hazırlayarak insanların neler olduğunu öğrenmesi için
çalışıyordu. Hazırladığı bu filmleri Fransa’daki fabrikalara gönderiyordu. İşçiler
öğrencilere katıldılar ve elli fabrika işgal edildi.
Sorbonne üniversitesine sağcıların saldırılacağı bahane edilerek polis üniversiteye
girdi. Erkeklerin gözaltına alınması üzerine polise ilk önce üniversite öğrencileri karşı
çıktı. 600 kişilik bir tutuklama gerçekleştirildi. Sonrasında bu karşı duruşa ve yapılan
ayaklanmalara kimi liseler, öğretmenler ve Fransız halkından insanlar da destek verdi.
Toplam da yirmi binden fazla insan katılarak St Michel Bulvarı’nda polisle öğrenciler
arasında bir sokak çatışmasına girildi. Daha sonraları halk bu durumdan rahatsız
olmaya başladı. Çünkü araçlarına yakıt alamıyorlar bir yerden başka bir yere
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gidemiyorlardı. Bu durumu televizyonlar grevde olduklarından gösteremiyorlardı,
bazı radyolar ise daha önceki ve başka haberleri de vermek için ya araçlarından yayın
yapıyorlardı ya da stüdyolarına gidiyorlardı. Bu olayları en iyi takip eden ve
belgeleyen ise yine fotoğrafçılar ve özellikle Magnum olmuştu. Barbey fotoğraf
çekerken çalışmanın nasıl zorlaştığını şu şekilde hatırlıyor: “… Başlangıçta kolaylıkla
çalışabilirdiniz. Ne öğrenciler ne de polis fotoğraflanmaya itiraz ediyordu. Ama polisin
öğrencileri dövdüğü resimlerin yayınlanmasından sonra kötü imajlarının farkına vardılar ve
sonunda onları işlerini yaparken fotoğraflamak imkânsız hale geldi…Öğrenciler yüzlerini
kapamaya başladılar, çünkü polisler insanları tutuklamak için fotoğraflara bakıyorlardı;
resimler kanıt olarak kullanıldığı için biz de onların gözlerine siyah bant çekiyorduk…(Miller,
2012:286).” Magnum 4 Nisan-23 Mayıs 2008 tarihleri arasında İstanbul’da ve başka
tarihlerde dünyanın başka yerlerinde bu olayları hatırlatmak amacıyla sergiler
düzenlemiştir.

Fotoğraf 9: Bruno Barbey, Fransa, St Michel Öğrenci Ayaklanması, 1960Kaynak:
http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2TYRYDKZZYYT

Magnum’da 2006-2009 yılları arasında başkanlık yapmış olan Stuart Franklin 1989
yılında daha Tam Üyeliği yeni onaylanmışken Tiananmen Meydanı’ndaki yapılan
reformların herkese aynı şekilde yansıtılmamasından kaynaklanan öğrenci, aydın ve
işçilerin birlikte yaptığı gösteriler ve protestoları görüntülemek amacıyla Çin’e gitti.
Bu protestoların bastırılması için hükümet ilk önce dağılın çağrısı yaptı fakat
protestocular yine gösterilerine devam ettiler. Sonrasında sıkıyönetim ilan edildi ve
protestoları durdurmak amacıyla güç kullanıldı ve resmi kaynaklara göre 200-300 kişi,
öğrenci örgütlerine göreyse 2000-3000 kişi öldürüldü.
Franklin, Askerlerin meydana girmesinden sonra oraya varmış ve bu meydanı
yüksekten gören bir otele yerleşmişti. Sıkıyönetim olduğu için sokağa çıkma yasağı
vardı ve bu yüzden dolayı kaldıkları otelin balkonundan çalışmalarını sürdürüyordu.
Tanklar sokaklarda görülmeye başladığında erkek bir öğrenci tek başına tankların
önünü kesti ve Franklin unutulmayan bu görüntüyü kaydetti. Kaydettiği bu görüntü
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üzerine Stuart Franklin şunları söylemektedir: “ … Onların mücadele ettikleri şeyi göz
önüne alırsak, gerçekten daha önce gördüğüm en şiddetten uzak gösterilerden biriydi. Bir
şekilde bunun sıradan bir olay olmadığı, sıradan bir gösteri olmadığı, önemli bir meydan okuma
eylemi olduğu duygusunu anlatmak istedim (Miller, 2012:341).”

Fotoğraf 10: Stuart Franklin, Pekin, Çin, Tiananmen Meydanı, 1989Kaynak:
https://tr.wikipedia.org/wiki/Dosya:Tianasquare.jpg

Magnum Fotoğraf Ajansı bu köklü yapısını bünyesinde bulundurduğu ve her zaman
kendisine has üslubu olan farklı insanların katılımıyla zenginleşen, New York, Paris,
Londra ve Tokyo’da ofisleri bulunan buna bağlı olarak dünyanın birçok yerindeki
olayları yansıtan Robert Capa’ya borçludur. Kurucularından Henri Cartier-Bresson
Magnum ile ilgili olarak: “Magnum düşüncenin, ortak bir insani vasfın, dünyada ne olup
bitiğine dair merakın, bir ilginin ve bunu görsel olarak aktarma arzusunun bir araya getirdiği
bir topluluktur. Bu yüzden bu grup ayakta kalabilmiştir. Onu bir arada tutan şey budur
(Miller, 2012: 19).”demektedir.

FSA (TARIM GÜVENLİK İDARESİ)
1935 yılında ABD Başkanı Roosevelt’in kırsal yoksullukla mücadele için oluşturduğu
ilk adı İskan İdaresi (RA) olarak başlatılan bir yapılanmadır. Başkanlığına Roosevelt’in
ekonomi danışmanı olan Rexford Tugwell getirildi. 1936 yılında kötü yönetiminden
dolayı eleştirilerin hedefi haline geldi ve görevinden istifa etti. 1937 tarihinde arazi
satın alabilmeleri için çiftçilere uygun krediler verilmesi için bir yasa tasarısı çıkarıldı.
Sonrasında Tarım Bakanlığına bağlanmasına karar verildi ve adı Tarım Güvenlik
İdaresi (FSA) olarak değiştirildi. Kurum içinde yoksul çiftçilerin durumunu bildirmek
ve belgelemek adına bir fotoğraf programı oluşturuldu. Başına Roy Stryker getirilerek
kendisine programla ilgili raporları destekleyici görüntülerin oluşmasını sağlamak,
halkı ve basını bilgilendirme görevi verilmiş oldu.
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Stryker bir grup fotoğrafçıyı bir araya getirerek çalışmaları başlattı. Bu fotoğrafçılar
arasında Jack Delano, Walker Evans, Dorothea Lange, Russell Lee, Carl Mydans,
Gordon Parks gibi isimler de vardı. 1942’deki İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin
durumunun kötü olmadığını göstermek amacıyla propaganda yapmak için Stryker
fotoğrafçılarına “ ABD’ye gerçekten inanıyormuş gibi gözüken erkekler, kadınlar ve
çocukların resimleri: Bunların hepsini bir anda çekmeliyiz. İnsanların havalarına biraz ruh
katın. Bizim dosyamızdaki birçok kişi ABD’yi yaşlılar yurdu, burada yaşayan insanları da neler
olup bittiğini yakından takip edemeyecek kadar fazla yaşlı ve kötü beslenen kimseler gibi
resmediyorlar. … Özellikle fabrikalarımızda çalışan genç erkeklerle kadınların resimlerine
ihtiyacımız var. … Ev kadınlarını mutfakta yemek yaparken ya da bahçelerinde çiçek
yetiştirirken çekin. Hallerinden memnun yaşlı çiftlere ağırlık verin… (Sontag, 2011:75)”bir
yazı gönderdi. Fotoğrafçılar Whashington’un talimatlarıyla baskı altına alınmaya
çalışıldı. Çünkü yaptıkları uygulamaların olumlu sonuç verdiğini gösteren fotoğraflar
istiyorlardı. Fotoğrafçılar bu istekleri bir kenara bırakıp gördükleri neyse onları
fotoğraflamaya başladılar ve bu fotoğraflar Washington’un istediklerinin tam olarak
zıttıydı. 1935-1944 yıllarını kapsayan bu dokuz senelik çalışma sırasında iki yüz elli
bin görüntü kaydedilmiştir.
FSA için çekilen fotoğraflara bakıldığı zaman çadırda yaşayan, eski giyecekleri olan ve
çalışma koşullarının iyi olmadığı bir ortam görürsünüz. Bu fotoğraflar arasında en
bilineni Dorothea Lange’in “Göçmen Anne” fotoğrafıdır. Burada Stryker’ın istediği
gibi fotoğrafların elde edilemeyeceği, göçmen işçilerin aslında geleceğe ne kadar
kaygıyla baktığı açıkça görülmektedir. “32 yaşındaki bu genç annenin yüzünün kırışıklarla
dolu oluşu, ümitsiz, yorgun ve düşünceli bir şekilde uzaklara bakması, iki yanında kendisine
sığınan çocukları ve kucağında uyuyan bebeğiyle, yoğun bir kompozisyon oluşturması,
Dorethea Lange'ın sosyal belgesel alanında öne çıkmasına neden olmuştu (Atak, 2008).”
Böyle bir ortamda bulunan insanların hallerinden memnun olmalarını beklemek
büyük bir yanılgı demektir. Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra
Washington’daki bürokratlar, göçmen işçilere ve çiftçilere yardım edebilmek için
görüşmelere başlamışlardır.
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Fotoğraf 11: Dorothea Lange, “Göçmen Anne”, 1936Kaynak:http://haber.sol.org.tr/okumaodasi/6949.html?print

SONUÇ
Fotoğrafın kanıt ve tanık olarak kullanılmasıyla birlikte insanlar gelişen olaylar
karşısında bilgi sahibi olmuşlardır. Fotoğrafın bu özelliği sayesinde kitleler ve hatta
ülkeler yaşanan olaylar karşısında sessiz kalmayarak tepki ve dayanışma
göstermişlerdir. Kötü giden olaylar karşısında görüşmeler başlatılmış ve şartlar daha
iyi hale getirilmeye çalışılmıştır. Böylece insanlar her zaman yaşanan kötü olayları
hatırlayacaklar ve olaylar karşısında hassasiyet göstereceklerdir. Günümüzde de hala
daha kullanıldığı gibi fotoğraf, kolluk kuvvetlerince ya da askeri yetkililerce de
kullanılmıştır. Fotoğrafların bu şekilde kullanılmasından sonra ise sorumlu kişiler
hakkında gerekli işlemler yapılmıştır.
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ABSTRACT

The development of mankind and the discovery of different ways ofcommunicationwith thealphabet
and advancementof a long way has been taken. Graphic Design is often used in the design of the most
important elements of typographytoday it is showing many advanced development.
When we look at the history of graphic design and typographydate there are many view the typefaces.
Before alphabet to write the Paleolithic (Stone Age) period,the cave paintings have been found in the
first people.In continuation of this,before the invention of the alphabet, pictogram, phonogram and
ideographic writings found that people communicate in this way that is intended to provide.
BC 13. centuries regarded as the first alphabet, Northern Sami, writingsand than the Phoenician
alphabets, the Roman Capital, Kursies, Unisal and the Half Unisal, serif and sans - serif types have come
up todayemerging from. Thesetypefacesusually shows the differences in relation to the area of use.
Daily life brings diversity and simple typefaces designed thanks to the speed, it is important to be legible
and understandable. This has led to the design of a typeface.
One of the most important of these is the typefaces font Helvetica fonttypefaces. According to research
conducted by experts,the best font to Helvetica in the last 500 years has been selected.Helvetica; legible,
simple and it has brought to the benefit of being useful poster, logo, venue, and much more are used in
design. Therefore, designers and advertisers the most preferred typeface.In terms of aesthetics and
functionality with design that integrates applied.
In this research, Helvetica in the process of design, designers and usage areas, were analyzed by using
the theoretical and visual sources.
Key Words:Design, Typography, Helvetica, Lettering, Graphic

GİRİŞ
1816 yılında William Caslon tarafından yazılan ''Yazı Örnekleri'' kitabında sans-serif
majiskül harflerden oluşan ilkyazı karakterleri ortaya çıkmıştır. Özelliği ise, serifleri
olmayan eşit hat kalınlıklardır. Yani tek ağırlıklı harf yapısı ve optik kontrast değeri
olan yazı karakterleridir. Bu dönemde kare serifli karakterler başlık ve büyük puntolu
yazılar için; sans-serif yazılar ise alt başlıklar için kullanılmaktaydı. Kitap
kapaklarında ve reklam sektöründe oldukça yaygındı.
Sans-serif yazı karakterleri özellikle 20. yüzyılın başlarında Almanya'daki
tasarımcıların aradığı yazı karakterleri olmuştur. 19. yüzyılın sonlarında, Berthold
dökümhanesi tarafından tasarlanan sans-serif yazı karakteri Akzidenz-Grotesk 20.
yüzyılın tipografisini etkileyecek olan döneme damgasını vurmuştur. Dört farklı
kalınlıkta tasarlanan Akzidenz-Grotesk sayfa üzerinde kontrastı sağlanmış ve
böylelikle yazı ailesi kavramında önemli bir rol oynanmıştır.
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Görsel 1 Akzidenz-Grotesk Yazı KarakteriKaynak:
http://www.identifont.com/samples/berthold/AkzidenzGrotesk.gif

Bauhaus, 20. yüzyılda mimari, tasarım ve sanat alanında birçok yeni akım yaratan ve
Berlin, Münih’te kurulan bir okuldur. Kurulduğu zaman dünyanın en seçkin ve
çağdaş mimarlarını, sanatçılarını bir araya getirerek yalnızca bir eğitim kurumu
yaratmamış, aynı zamanda bir üretim merkezi ve tüm bunların
konuşulduğu,tartışıldığı bir yer haline gelmiştir.Eğitimin ilk altı ayı süren temel sanat
eğitimi ardından okulda görülen sanat-zaanat bilgisi bir arada verilmiştir. Tipografiye
olan katkısı ise, konstrüktivist tasarımcı olan Laszlo Moholyn sayesinde
olmuştur.Temel tasarım dersleri veren Laszlo Moholyn, fotomontaj, fotogram
teknikleri ile ürettiği tipografik tasarımları alanında farklı bir bakış açısı yaratmıştır.
(Erdem,1994 s:66)
Bu dönemde, Bauhaus’tan mezun olan Herbert Boyer tipografi ve reklam ürünleri
tasarımı derslerini vermeye başlamıştır. Çoğunlukla sans-serif yazı karakterleri
kullanmış ve Universal adını alan yazı karakterini tasarlamıştır. Boyer, metinlerde
vurgulamak isteneni çözmeye çalışmış; puntolarla, harf kalınlıklarıyla, renklerle
denemeler yapmış, öne çıkarılmak istenen sözcüğün basılacağı zemin üzerine bir renk
vererek öne çıkarmıştır. (Erdem,1994 s:67)
Yeni tipografinin en önemli tasarımcılarından biri Jan Tschichold’dur. Bauhaus ve
konstrüktivizmin düşuüncelerinden yola çıkarak oluşturduğu tipografikteorilerini
1925 yılında bir makalede yayınlamış ve ‘Yeni Tipografi’ adlı kitabı ileasimetrik
tipografiyi tanıtmıştır (Erdem,1994 s:68).
Tschichold, sözcük anlamlarından çok, biçime önem vermiş ve bu alanda simetrik
düzenlemeler yapmıştır. Bunun aksine zıt elemanların dinamik bir biçimde asimetrik
olarak tasarlanması ise, makine çağını ifade etmektedir (Bektaş, 1992, s:87). Bu anlayış
ile gereksiz formlardan arınmış sans-serif alfabe biçimlendirilmiştir.Edward Johnston
ise Londra Metrosu için ''Railway Type'' sans-serif yazıkarakterini
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tasarlamıştır.Railway yazı karakteri modern ulaşım sistemin gereksinimlerine yönelik
bir tasarımdır. Tek kalınlıklı olarak oluşturulmuş yazı karakterlerinin her ayrıntısı
gözden geçirilmiş ve büyük mekân tasarrufu sağlanmıştır.
Londra ulaşım sistemi gibi bir kuruluşta kullanılan Railway Type sans-serifyazı
karakterleri daha önce sahip olmadıkları bir üne kavuşmuştur.Edward Johnston'un
asistanı ve arkadaşı olan Eric Gill tarafından tasarlanan ''Gill Sans'' yazı karakteri serisi
Alman tasarımcıların kabullenmeyecekleri incelik ve süslemelerden arındırılmıştır ve
günümüzde hâlâ kullanılan popüler fontlararasındadır (Erdem,1994 s:69).

Görsel 2 Gill Sans Yazı KarakteriKanak:http://1.bp.blogspot.com/-SjaK9mrYZp0/TM4mDI7A1I/AAAAAAAAAas/pYuKQux7a0w/s1600/gillsans.jpg

Bir başka tasarımcı, Pual Renner 'Futura' yazı karakterini tasarlamıştır. Futuranın
özelliği ise O, G, C gibi harflerinin tam daire, A ve V gibi harflerin ise üçgen gibi sivri
formlarda tasarlamış olmasıdır (Görsel 3).

Görsel 3 Futura Yazı
KarakteriKaynak:http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/type_basics/images/futura.gif
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1950 yıllarda değişen tasarım ile tipografi de değişmiş Uluslararası Tipografi Stil
öncülüğünde başlamıştır. Bu hareketin öncülerinin çalışmalarında görsel olarak
ortaya koyduklarından çok, mesleklerine karşı takındıkları tavır önemlidir. Tasarım,
sosyal açıdan yararlı ve önemli bir etkinlik olarak tanımlanırken; tasarım sorunlarının
çözümüne dahaevrensel ve bilimsel bir yaklaşım getirmek için kişisel yorum ve
egzantrik çözümlemelerden kaçınılmıştır. Bu anlayışa göre tasarımcı bir sanatçı
olmaktan çoktoplumun çeşitli kesimlerine önemli bilgiler aktaran nesnel bir araç
olmaktadır (Bektaş, 1992, s:123).
Bu görüşle tasarımlara bakıldığında, gridlere bölünmüş ve zemin üzerine asimetrik
düzenlemelerle, yazılar soldan bloklanmış ve serifsiz yazı karakterleri kullanılarak,
tipografinin güncel ve okunurluğunu kolaylaştırarak, mesajın iyi birşekilde
aktarılması sağlanmıştır. Bu yazı karakterlerin başında Universve Helvetica gelir.
1950'li yıllarda Paris'te Adrian Frutiger, 'Univers' yazı ailesini tasarlamıştır. Max
Miedinger ve Edurard Hoffmann tarafından tasarlanan ve ilk adı Neue Haas Grotesk
olan yazı tipine daha sonra İsviçre'nin latince ismi olan 'Helvetica' adıverilmiştir. Her
alanda rahatça kullanılan, duygu çeşitliliği yaratmayan ve yalın olan Helvetica
günümüzde hâlâ kullanılan başarılı yazı karakterlerinin başında gelir.

TASARIMCILARI
Max Miedinger
Max Miedinger, 24 Aralık 1910 yılında Zürih'te doğmuştur. 16 yaşındayken, Zürih'te
yaşayan kitap tasarımcısı Jacques Ballman'ın yanında çırak dizgicisi olarak işe
başlamıştır.Ayrıca akşam derslerine katılarak kendisini tipografi alanında
geliştirmiştir.
1936 - 1946 yılları arasında Globus reklam stuüdyosunda matbaacılık yapmış ve Haas
Typefoundry için muüşteri ve yazı tasarımı temsilcisi olmuştur. 1956 yılında ise
Eduard Hoffmann ile birlikte yeni bir sans-serif yazı karakteri olan Neue Haas
Grotesk’i tasarlamıştır.
1956 yılında serbest grafik tasarımcısı olarak çalışmaya başlayan Max Miedinger daha
sonra Swiss 921, Monospace 821, Swiss 721 sans-serif yazıkarakterlerini tasarlamıştır.
Miedinger, hayatının büyük bir kısmını grafik tasarımcı, dizgici ve yazı tasarımcısı
olarak geçirdi ve kendini yazı tasarımında daha da ilerleterek son 500 yılın, ünlü
matbaacılar listesine adını yazdırmıştır. Max Miedinger, 8 Mart 1980 yılında İsviçre'de
hayatını kaybetmiştir.
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Eduard Hoffmann
Eduard Hoffmann 26 Mayıs 1892 yılında Zürih'te doğmuştur.1917 yılında amcası Max
Krayer'nin yönetimi altında Hass Typefoundry şirketinde işe başlamıştır.Kendisini
tipografi ve font tasarımı konusunda ilerletmiştir.
1937 yılında dökümhaneyi amcası ile eşit statüde yönetmiş, 1968 yılında ise kendi
himayesine alarak tek başına şirketi yönetmeye başlamıştır. Eduard Hoffmann’ın
sanata ve müziğe olan merakı ve becerisi işine de yansımıştır. Haas Typefoundry
dökümhanesi tarafından başlatılan font tasarımında önemli başarılara imza atmıştır.
Önemini hala koruyan ve hala günümüzde kullanılan Helvetica buna bir örnektir.
1971 yılında kimyager W. Fritiz Ttschudin ve tarihçi Albert Bruckner ile matbaa ve
baskı üzerine Stitfung Basler Papiermühle (Basel Paper Mill Foundation) müzesini
kurmuşlardır.Eduard Hoffmann'nın bu koleksiyonu kayıtlara geçen en geniş müze
ünvanına sahiptir. Eduard Hoffmann, 17 Eylül 1980 yılında Basel'de hayatını
kaybetmiştir.

HELVETICA FONT AILESININ TASARLANMA SÜRECI
Eduard Hoffmann 1950 yılında İsviçre piyasasına yeni bir sans-serif karakteri
tasarlamaya karar vermişti.The Haas Typefoundry tarafından tanıtılmış olan ve daha
sonra Helvetica olarak anılan bu yazı karakterinin ilerleyen zamanlarda tüm dünyada
popüler olacağını o zamanlar kendisi de tahmin edememiştir.
Hoffmann, tipografi dünyasında yenilikçi bir trend sürecinin başlayacağını sezmiştir.
O zamanlar Aksidenz Grotesk yazı karakteri önemli bir role sahiptir ve Eduard
Hoffmann’da Aksidenz Grotesk'ten daha iyi yazı karakteri tasarlamayı planlamıştır.
1943 yılında The Haas Typefoundry savaş sonrası bir sans-serif olan Normal Grotesk
yazı karakterlerini piyasaya suürdüğünde başarılı olmuştur. Bunun yanı sıra
matbaacılar yeni sans-serif karakterler kullanmaya hevesli değildi.Çünkü, matbaa
ofisleri yeni yazı karakterleri pahalı olduğundan matbaa ofisleri seçimlerinde daha
dikkatli olmak zorundaydılar.
1954 yılında sans-serif fontlar, müşterilerin tatmin olması için orta düzeydeki
matbaacılar tarafından tarafından tercih edilmiştir. Alman şirketi olan H. Berthold AG
tarafından piyasaya sürülen Aksidenz Grotesk bir anda popüler olmuş ve grafik
sanatçıları bu tipografiyi matbaacılık basınına, baskı yaparak kullandırtmaya
çalışmıştır. Sıcak metal tipleri de The Haas Typefoundry’nin ithalatını altı katına
çıkarmıştı. Bethold’de ek olarak Viyana asıllı Berthold & Stempel Ges.M.B.H, artan
talebe paralel olarak İsviçre kolundan kâr etmekteydi. Muttenz’deki Neue Didot AG,
başarıyı yakalamaya başlamıştı. Onlar da, Hoffman’ın düş kırıklığından cesaretalarak,
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Berthold, Aksidenz Grotesk tipografisine sahip olmayı ve daha düşük bir fiyata
satmaya karar vermişlerdir.
Hoffmann, dobra iş adamı kişiliği ile bu olayı şöyle özetlemişti.''Piyasa paylaşımımızı
kaybetmeyi önlemek için, yepyeni bir sans-serif tipografisi yaratmalıyız. Bu tipografi
19.yüzyılın alışıla gelmiş ve başarılı formlarından oluşmalıdır.'' Öncelikleri New
Grotresk’i geliştirmek olmuştur.
Hoffmann daha sonra, 1946'dan 1956 yılına kadar Münchenstein'deki The Haas
Typefoundry için temsilcilik yapan ve daha sonra Zürih'te kendi tasarım stüdyosunu
açan Max Miedinger ile irtibata geçti. Miedinger harf tasarımına olan ilgisi ve
yeteneğiden dolayı Haas Typefoundry için yeni bir yazı tasarlayacak tek insan olarak
düşünülmüştü.
1954 yılı başlarında, kendisi The Haas Typefoundry için Pro Arte isimli, büyük
harflerden oluşan bir yazı tasarladı.Bu font türü, slab serif tipografi sınıflandırmasına
aitti.
Miedinger 1956 yılında yeni bir tasarıma başlamıştı. Başlıngıçta 20-punto semibold
tasarladı. Miedinger ilk önerilerini, A'dan Z''ye kadar olan semibold majüskül harfleri
Hoffmann'a gönderdi. Miedinger yaklaşık 10 cm boyutunda elle çizilen eskiz
harflerden tatmin olmamıştı ve Hofmann'dan tavsiyeler istemişti. Hoffmann,
Aksidenz Grotesk ve yeni tipografi arasında bir karşılaştırma yapmayı planlamış ve
yeni tasarımının ilk eskizleri hakkında Friz Bühler'in yorumunu almayı umut etmiştir.
Hoffmann'a göre Geigy için çalışan grafik sanatçılarının yorumları kesinlikle
gerekliydi. Bu yeni tasarım için de çok önemliydi. Onların onayını almak, matbaacılık
sektöründe bir materyal olarak tanımlama şansını arttırıyordu.
Miedinger, 1956 yılı başlarında ihtiyaç duyulan yeni tasarım kurallarınauygun, bold
versiyonlarını geliştirdi.Böylelikle, Lausanne’de Haziran ayında gerçekleştirilecek
olan Graphic57 Ticaret Fuarı’nda 8-punto ve 10-punto serilerini sergileyebilecekti.
Hoffmann’ ın uzun süredir aklında olan Lausenne’de daha geniş bir kitleye hitap etme
kampanyasıiçin yeni gelişmeler yapmasına paralel olarak Miedinger’e, A4 formatında
4 sayfalık broşürler oluşturma fikrini öne sürdü. Hoffmann, Miedinger'in hevesli
olmadığını düşündü ve önerilen planı reddetti.
Bu karardan sonra, Meidinger yeni Brass’ı her özel harf için üretmiş oldu.Brass
matriksi, istenilen ölçeğe göre büyütülüp küçültülen delgeç ile kazılırdı ve herdeğişim
ve düzeltme tamamen farklı matriks ve dokuların oluşumu anlamına gelirdi.
İlk olarak harfler arası espasa karar verildi ve tek-eşsiz metal tipi belirlendi. Böylelikle
yazı karakterinin genel estetik etkisi de belirlenmiş oldu. Hoffmann, Meidinger’in dar
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espas bırakma konusundaki tavsiyesine kulak verdi ve x-yüksekliğini daha dar yaptı.
Bu tasarım, zamanın font tasarımı trendine uyumsağlamamaktaydı.Hoffmann bunu
şöyle özetlemişti ''Bilindiği üzere, günümüz tipografisi bir sözcüğün görsel etkisinin
birleşimini öngörmektedir.Bu nedenleasırlık font oluşumu kuralı artık önemini
kaybetmiştir.'' Meidinger bu kuralı ilk kezbozmuştur.
1957 yılının Mart ve Nisan ayları tamamen görsel etkileri analiz ederek ve harfler arası
espasları değerlendirilerek geçilmiştir.Bauer, Type Foundry ve Folia Grotesk'i
tasarlamıştır.Hoffmann bu yazı karakterini görüştükten sonra kenditasarladığı yazı
karakterinin daha iyi olduğu kanısına varmıştır. Neue Haas Grotesk’in başarıyı
yakalayacağı kesinleşirken, Hoffmann, RobertBüchlen'in tavsiyesine kulak verdi.
7 Mayıs günü, fontunun son halini ortaya çıkacağı duyurusu yapılmıştır. Neue Haas
Grostek Bold için Hoffmann ''Tüm karakterler şimdilik bir kural içerisinde olmalı.'' demişti.
Bu ayarlamalar ve düzeltmelerde özellikle majiskül ''R'' için endişeler devam etmiştir.
Fakat Hoffmann, Miedinger'in ayrıntılara daha az önem vermesini ve işin geneline
odaklanmasını istiyordu. 10 Kasım’daMiedinger'den ''R'' nin dört farklı versiyonunu
elde ettikten sonra Hoffmann, ''Tek değişiklik sağ ayak üzerinde yapılmıştır. R' nin en güzel
halinin yeni dokusunu tasarlamaya çalışıyoruz ve herkesi tatmin edeceğimizi umuyoruz.''
diyerek düşüncelerini paylaşmıştı.
Graphic 57 Ticaret Fuarı, 1 Haziran'dan 16 Haziran'a kadar Lozan'da sürmüştür. Neue
Haas Grotesk halka sunulmuştu ve resmi istatiklere göre 40.000 m2 sergi alanı, 550
şirkete hizmet verebilecek şekilde kullanıma uygun hale getirilmiştir.
Yaklaşık 19.000 katalog basılmıştır. Yeni sans-serif fontunun duyurusunu yapan el
ilanları da tasarlanmıştır ve broşürler Almanya ve Fransa'da kullanıma ve dağıtıma
hazır olarak basılmıştır. Graphic 57 Ticaret Fuarı’nda, Adrian Fruitger tarafından
tasarlanan Univers sans-serif yazı karakteri sergilenmiştir.
Lozan'daki fuarın ardından Miedinger, Basel'deki fuar içinNeue Haas Grotesk’i daha
etkili ve çekici hale getirmek amacıyla çalışmaya başlamıştır.Miedinger, 1958
ilkbaharın ortasında, Neue Haas Grotesk projesini sonlandırmış ve matbaacılar ilk
matrislerin basımına başlamışdı. Bir yıl sonra da bold serinin üretimi yapmıştır. Diğer
boyutlarının üretimine 1961 yılına dek devam edilmiştir.
1961 yılında Alman Stempel Harf dökümhanesi New Haas Grostek'inhaklarını satın
alınca, yazı karakterinin ismini İsviçre'nin latince adı olan Helveticaolarak değiştirerek
piyasaya yeniden sürmüştür. Hoffmann başlangıçta karşı çıksa da, yazı karakterinin
bu haliyle Amerika'da kabul görmesinden sonra bu isimdeğişikliğini kabul etmiştir.
(Publishers, s:21-25)
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HELVETİCA FONT AİLESİNİN KULLANIMALANLARI
Logo
Bir ürünün, firmanın ya da bir markanın, harf ve resimsel öğeleri
kullanaraksembolleşmesine logo denir.Logonun; sade, kolay ve anlaşılır olması,
içinde az sayıda renk barındırması,tasarlanan markanın özelliklerini temsil etmesi
gerekmektedir.
Bazı logolar, sembolkullanarak, bazı logolar ise tipografik olarak tasarlanmaktadır.
Tasarımcılar, bir logunun fontunu seçerken genellikle sade, algılaması kolaybir font
seçmeleri, tasarladıkları logonun kolay anlaşılmasını sağlamaktadır. Bundandolayı
birçok logoda Helvetica’ya rastlanmaktadır.Helvetica sade, basit ve akılda kalıcı
olduğu için dünya çapında birçok markabu fontu kullanarak logolarıyla akılda kalıcı
olmayı başarmıştır. Bunlar arasında BMW, Nestle, American Airlines, Olympus,
Toyota ve birçok marka örnekler arasındadır.

Görsel 4: BMW LogoKaynak:http://www.zeroto60times.com/logos/bmw-cars-logo-emblem.jpg

Görsel 5:Nestle LogoKaynak:http://www.nestle.com/asset-library/PublishingImages/nestle-logo-google.png
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Görsel 6 American Airlines LogoKaynak:http://netdna.webdesignerdepot.com/uploads/2013/02/americanairlines-1968-logo-1024x707.jpg

Görsel 7 Olympus Airlines LogoKaynak: http://www.sercal.co.uk/wp-content/uploads/2013/05/olympus-logo.jpg

Afiş
Afiş, Türk Dili Kurumu’na göre; "bir şeyi duyurmak veya tanıtmak içinhazırlanan,
kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası"şeklinde
tanımlanmaktadır.Geçmişten günümüze birçok afiş örnekleri bulunmaktadır.
Geçmiştegenellikle daha resimsel tasarlanan afişler, günümüze geldikçe fotoğraf ve
tipografiile ön plana çıkmaktadır.
Günümüzde Helvetica ile tasarlanan sinema, reklam gibi birçok alanda rastlanan
afişler bulunmaktadır. Nedeni ise Helvetica’nın karakteristik bir yapısıyoktur.
Kullanıldığı alana ya da duruma göre uyum göstermektedir.Gördüğümüz örneklerde,
Helvetica ile tasarlanan afişlerde font, fotoğrafın yada kullanılan görselin ön planına
çıkmamaktadır ve sadeliğini koruyarak tasarımla bütünleşmiştir.

Görsel 8: 1959 yılında Mutschler için gazırlanan Reklam
AfişiKaynak:http://www.webdesignerdepot.com/2010/01/the-simplicity-of-helvetica/
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Görsel 9: Helvetica Yazı Karakteri ile tasarlanan Sinema AfişleriKaynak:
http://www.webdesignerdepot.com/2010/01/the-simplicity-of-helvetica/

Bilgilendirme Panoları
Bilgilendirme tasarımı çok yeni olmadığı halde fazla bilinmeyen, bununlabirlikte
tarihsel birikime sahip bir tasarım dalıdır.Çeşitli zamanlarda çeşitli meslekgruplarının
ortaya koyduğu çalışmalar bu birikimi oluşturan unsurlar olmuştur.Zamanla
kurumsal tartışmalar ve ortak söylemlerle adı konulmuş ve tasarım dünyasında
kendine yer edinmiştir.Adlandırılması yeni bir dönem başlangıcı gibideğil var olan bir
kavramın keşfi gibidir. Birbirinden farklı disiplinler içerisinde yeralan ve bu farklı
disiplinlerle işbirliği yapan bilgilendirme tasarımı, iletişimteknolojilerinin gelişimine
kadar bir bütün olarak algılanmıştır.
Gözlemlenebilmesigelişen iletişim ve ulaşım kanalları sayesinde olanaklı olmuştur.
Geçmişte ortak olduğu bilim ya da tasarım dallarıyla ürettiği projelerden ötürü,
bilgilendirme tasarımının konumu dikkat edilmesi gereken bir başka unsurolarak
ortaya çıkmaktadır.Farklı alanlardan gelen uzmanlara gereksinim duyulançok
disiplinli bir projede bilgilendirme tasarımının nerede durduğu, neredebulunması
gerektiği gibi soruların yanıtını ve konumu verilmektedir. (Güler, 2008s:6)
Grafik Tasarım alanında hızla yaygınlaşan bu dalın önemi daha çokbilgilendirme
panolarında görülmektedir.Karayollarında, metro ya da otobüs bilgilendirme
panolarında kullanılan bir çok fontbulunmaktadır.ABD’de ki karayolları, metro
istasyonları birçok bilgilendirmepanoları Helvetica ile yapılmıştır.Böylelikle şehirdeki
bütün bilgilendirme panolarında bir uyum sözkonusu olmaktadır.
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Görsel 10 Helvetica Yazı Karakteri ile kullanılan Bilgilendirme Panolarına
ÖrnekKaynak:http://www.webdesignerdepot.com/2010/01/the-simplicity-of-helvetica/

Görsel 11Helvetica Yazı Karakteri ile kullanılan Bilgilendirme Panolarına
ÖrnekKaynak:http://www.webdesignerdepot.com/2010/01/the-simplicity-of-helvetica/

Uzun Metinler
Serifli
yazı
karakterleri
genellikle
kitaplarda,
ansiklopedilerde
ve
gazetelerdekullanılmaktadır.Nedeni
ise,
gözleri
yormaması
ve
anlaşılır
olmasıdır.Harfuçlarında bulunan serifler, harfleri daha belirgin ve anlaşılır
kılmaktadır. Gözler bir harfi tam görebilmekte, beyne iletebilmek için çok daha az
vakit harcamakta vesonuç olarak daha geç yorulmaktadır.Ancak sans-serifli harfler,
birkaç
sayfayı
geçmeyecek
şekilde,
büyük
puntoolmak
koşuluyla
kullanılabilmektedir.Sans-serif fontların başında Helvetica tercih edilmektedir
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Görsel 12Helvetica Yazı Karakteri ile Yazılmış Metin
ÖrnekleriKaynak:http://www.webdesignerdepot.com/2010/01/the-simplicity-of-helvetica/

Çeşitli Tasarımlar
Günümüzde ilginç tasarımlar yapılmaktadır. Tekstil ürünlerinde, defter kapağı
tasarımlarında, illüstrasyonda tipografi kullanılmaktadır. Helvetica’nın popülerliği bu
gibi tasarımlara da taşınmıştır.

SONUÇ
Her font birbirinden farklıdır ve farklı mesajlar, duygular iletmektedir.Birtasarımda
birden fazla karakter kullanıldığı zaman kişi her karakterin mesajını farklıalgılar ve
tasarım amacından uzaklaşır.Bir tasarımda font seçimi yapılırken, hitab eden kesime
uygun fontlar seçilmesi gerekmektedir.
Çünkü her yazı karakteri sert, yumuşak, gelenekçi, modernkişilikler
barınmaktadır.Bundan dolayı tasarımda uygun olan fontu seçmekönemlidir.Helvetica
ise, basit ve temiz tasarımı ile hiç bir duyguyu barındırmayan birfonttur. Hangi
tasarımda ya da hangi alanda kullanırsanız, göze yabancı gelmeyen, basit, kullanıldığı
yere göre şekil alan, gözü yormayan tasarımı ile birçok fontun önüne geçerek,
günümüzdeki tasarımlarda aktif bir şekilde kullanılmaya devam edilmektedir.
Helvetica Fontu ailesinin birçok mesubu bulunmaktadır.Bunlar Light, LightOblique
Regular, Bold ve Bold Oblique’dir.
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Bu alternatifler ilk başta tasarlanmamış olsa da, daha sonra tasarlanarak,kullanım
alanlarına göre, tasarımcılara sunulmaktadır Anatomik olarak, Helvetica’da bir kusur
görülmemektedir.Bunun için tasarımcılarıntercihlerinde ilk sırada yer almaktadır.
Helvetica fontunun diğer fontlardan farkı ve sık kullanım nedenleri ise;
• Optik denge göz önünde tutularak tasarlandığı için anatomik olarakhata yoktur.
• Et kalınlığı göze ne ince ne de kalın gelmektedir.
• Harf – taban ilişkisi düzgündür.Bu da harfin dengede durmasına vedoğru bir şekilde
algılanmasına sebep olur.
• Gözün hızlı ve kolay okumasına yardımcı yatay vurgular vardır.Bunun yanı sıra
yatay hareketi yavaşlatan sık dikey vuruşlara sahiptir.
• Bir afiş tasarımında kullanıldığı zaman, tipografi olarak tasarlanan illüstrasyonun
önüne geçmez ve tasarımla bütünleşir.
• Bilgilendirme panolarında genellikle Helvetica fontu kullanılmaktadır.Nedeni ise
çabuk algılanabilir özellikleri olmasıdır.Helvetica, Akzidens Grotesk’in modernleşmiş
halidir.Akzidens Groteks’de görülen bazı hatalar Helvetica’da giderilmiş ve daha
temiz bir görüntü eldeedilmiştir.
Helvetica’nın günümüzde hâlâ birçok tasarımlarda kullanlmasının nedeni,duygu
çeşitliliği yaratmayan ve algısı kolay, şık ve sade tasarımı olmasıdır. Böylece birçok
tasarımcı tercih etmekte ve Helvetica Fontu’ nu kurtarıcı olarak görmektedir.Bu
yüzden hala dinamik ve yaşayan bir fonttur.
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ABSTRACT

The contents of Art and Design concepts were changed by the living on social, cultural, economical and
technogical developments in thiscentury. Beside of the economy but also the globalization effects the
culturs, the sublayers as design, art, architecture and similar disciplines have interaction of each
others.Although the formats on art and designed were determined in the begining of 20. Century by
functionality,now a days they are determined by markets.
In the begining of 20.century, the art trends like as Futurizm, Dadaizm, DeStijl, Suprematizm,
Constructivizm and also the education of Bauhaus spread all the geography and the design culture in
modern century was deeply effected.
Togetther equirements of the industrial revolution of Europe, in 1919 the Art, Design and Architect
School as named Bauhaus was activated in Germany. The Art and the craft were separeted by
industrializm mean while they could also obtained after then within together. Inadditionaly, the new
educated artist profiles and design communication was realised by fonctional and aesthetic
expectations. This new art and design comprehensive includes modern, improved, experiences and
personel ideas beside of mixing the art in daily activities by the coincidentaland mental designs.
In 1933 the school of Bauhause was closed by the nationalist Germany. In 1957 the High Graduate School
of Goverment for Applicated Arts was opened within the same education schedule. The aim was to give
education for grow up new designers for the in land industry. After then in 1982 this school was
participated by the University of Marmara and the name was also changed as the faculty of Arts and
the education is also continued. The art and the design were connected to the economy because of the
actual developments in the area of cultural, economical and technologicaly.
The concepts of marketization on art and cultur were reform atedbt the directions of economic rules.
Now a days, the functionalism is much important argument for the directed to the production instead
of the visuality.
Keywords: Art, Design, Bauhaus School, Market

GİRİŞ

Yüzyılımız sanat ve tasarım faaliyetlerinin iç içe olduğu bir dönemdir. Bunda yaşanan
ekonomik, sosyal, teknolojik etkileşimin de etkisi vardır. 20.yy. ilk yarısında sanat
tasarım birlikteliği işlevsellik üzerine odaklı iken günümüzde kapitalist sistemin
istedikleri doğrultusunda şekillenmektedir. Küresellik söylemi altında sanatsal bir Pazar fikri
oluşturma gayretleri sürmekte. Sanatın tanımı, içeriği, yaratımcı yanı yerine aynı tip çalışmalar şeklinde
izleyiciyle buluşmaktadır. Günümüzde

sanatı dışavurum yerine zihinsel tasarım önem

kazanmaktadır.
Tasarım ve sanatın tanımlarını irdelersek:
Tasarım, insanın nesneler ile kurduğu en temel iletişim modelidir. Bir sorunun
çözümü için bir plandır, bir çözüm şekli, bir algılama biçimidir. Bir başka tasarım
modeli ise Sanat’tır. Sanat bir tasarımdır ve bir tasarım modeli olarak; işlevselliği
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ortadan kaldırarak ya da ikincil plana atarak bir anlamda real varlığı aşarak diğer
tasarım modellerinden ayrılır. (Erdoğan, E.T., 2015)
Sanatın bir tasarım olduğunu İsmail Tunalı da şöyle ifade etmiştir: “…sanat yapıtı
tasarımsal ama aynı zamanda bireysel bir varlıktır.” Emine Tuba Erdoğan Yüksek Lisans
tezinde ise sanatta bireyselciliği şöyle ifade eder: “ Sanatçı bir noktada her şeyi reddedip
tamamen kendine has üslup özelikleri taşıyan, belki de her şeyi reddettiği bir anlatımsal yapı
üzerinden hareket edebilir. Tasarım da ise yapıldığı çevreye dönük, çevresel ve endüstriyel
faktörlerin de dikkate alındığı bir “bireyselcilik” söz konusudur.. Sanatta da çevresel etkilerin
söz konusu olmasına rağmen tasarım da olduğu kadar etkin değildir”. (Erdoğan,E.T., 2015)
Tasarım işlevsellik, anlamlılık ve yararlılık gibi sınırlılıkları olan özgür olmayan bir etkinlik
iken sanat özgür bir ifade biçimidir. Tasarım, biçimleri yaratma pratiği ve etkinliği olarak da
tanımlanabilir.
John Heskett,”Tasarım, doğada örneği bulunmayan yollardan çevremizi biçimlendirip
oluşturmaya, gereksinimlerimize hizmet etmeye ve yaşamlarımıza anlam katmaya yarayan
insana özgü bir yetenek olarak tanımlanabilir.” demiştir.( Heskett,J., 2013, s.15) Heskett,
tasarımın sanat gibi bir yetenek işi olduğunu savunmaktadır. Ve şöyle devam
etmektedir: Bu yetenek, uygarlığı doğadan ayırmaksızın, yaşadığımız ortamı eşsiz
yollardan oluşturmamızı olanaklı kılar. Bu temel yetenek, kendini çok çeşitli yollardan
sergileyebilir;
bunlardan kimileri kendi başlarına zamanla uzmanlaşmış
etkinliklerdir. Örneğin mimarlık, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, moda
tasarımı.( Heskett, J., 2013, s.16)
Tasarımla ilgili tasarlamak, tasarım, tasarı gibi birçok kavram da tanımlanmaktadır.
Tasarlamak, yeni bir nesne veya ürün (makine, mobilya, endüstriyel ürün v.b.), mekân
ve alan (yapı, peyzaj) için bir plân oluşturma ve geliştirme sürecine işaret eder. Tasarı
ise hem son plân veya taslak (bir çizim, modelleme v.b.) ya da bir plân veya taslağın
sonucu (üretilen bir nesne, ürün, mekân ve alan) için kullanılır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tasar%C4%B1m 22.02.2016
Sanat, yetenek, yaratıcılık, hayal gücünün bir ifadesi iken günümüzde bu tanım
değişmekte zihinsellik de sanatta önemsenmektedir. Yüzyılımızda insanlar
yaşadıkları mekânları, estetik, fonksiyon ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi
kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır.
Şenay Şen, Yüksek Lisans tezinde, tasarımı, kültürün içerisinde var olan, ancak
yüzyıllar sonra kuramsallaşan, literatürde yerini alan, zanaatı ve sanatı kapsayan bir
kavram olarak tanımlamıştır. Sanat ve tasarımın zaman içerisinde içeriği ve tanımının
değiştiğine şöyle işaret etmektedir: Kavramların iç içe geçerek piyasalaştığı sanat
ortamında, tasarım ve kültür kavramları da piyasanın koşulları doğrultusunda yeniden
biçimlendirilmiştir. Oysa sınırların ortadan kalktığı 'küresel köy' perspektifini yitirmiş ve tek
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bir düzlem olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla yerellik ortadan kalkmış, dünyanın her bir
noktasında her bir his, her bir an, her üretilen sanat eseri aynılaşmaya başlamıştır. Bu
tekdüzeliğin üzerine ihtiyaçlardan doğan talep yok edilmiş, yerine itibar ve lüks kavramı
getirilmiştir ( Şen,Ş., 2015). Sanatın piyasalaşmasındaki ana noktalara değinen Şen
şöyle devam etmektedir:
Piyasalaşan sanat, ihtiyacın iktisadi kodlarını galeriler, mezatlar ve ses getiren lüks
sergiler üzerinden tekrar yorumlamış ve bunu endüstriyel bir araç haline getirmiştir.
İhtiyaç artık hümanist bir kavram değil, 'piyasa'ya hizmet eden bir kavram halini
almıştır. Tasarım nesnelerinin işlevselliğiyle sanat nesnelerinin işlevsizliği arasında bir
fark kalmamıştır. (Şen, Ş., 2015)
İsmail Tunalı, sanat ile tasarımın, insanın doğaya alternatif varlık arayışının sonucu
olduğunu söyler. Yalnız tasarımın “işlevsellik”, “anlamlılık”, “yararlılık” gibi temel
zorundalıkları onu sanattan ayıran farklılıklardır….Sanayileşmeyle birlikte sanat ve
tasarımın özgürlük sınırlarının giderek değişmesi-dönüşmesi aralarındaki ilişki
çözümlemesinin birbirinden oldukça bağımsız ve farklı platformlara çekmiştir. Bu
durum postmodernizm sonrasında daha da güçleşmiştir. Seri üretim ürünü olan
tasarım, elbette özgün ve tek olarak tanımlanan sanattan ayrılır. Tasarımda da
özgünlük, hayal, duygu vardır ama bu sanatta gördüğümüz gibi özgür değildir.
Tasarımcı ürünü ortaya koymaya başladığı andan itibaren üreticinin ondan telep ettiği
koşullarla sınırlı bir yaratma eylemi içindedir. Tasarımcının özgün olma kaygısı daha
çok pazardaki rekabet koşulları nedeniyle zorunlu bir yenilik arayışıdır.
Sanayileşmenin yaygınlaşmasıyla uzmanlık alanı olarak karşımıza çıkmasının nedeni
de budur. ( Erdoğan,E.T.,2015, s. 41) Günümüz küreselleşme tasarımı içinde Sanat ta
küresel sergileme baskısı altında artık piyasalaşmakta, özgür yaratımsallığı sekteye
uğramaktadır. Tasarımda, işlev, kurgu ve piyasa biçimi belirler gibi sanatta da bazı
piyasa istekleri sanatsal yaratımı belirlemektedir.
Tasarımda, doğal malzemelerin doğada bulunmayan biçimlere dönüştürülmesi…
zamanla biçimler ister istemez koşullara uyacak şekilde değişmiş, daha incelikli hale
gelmiş ve yeni teknolojik olanaklardan yararlanılarak dönüştürülmüştür.( Heskett,J. ,
2013, s.22)
John Heskett, tasarımda, düz geometrik biçimleri kullanma isteği aslında üretim
yöntemlerinin doğal ayırıcı özelliklerinden herhangi birini yansıtmaktan çok, sanayi
toplumunda bir ideoloji olarak tasarımın rolünün önemini vurguladığını söyler.( Heskett,
J.,2013 s. 44)
20. yüzyılda, Fütürizm, Dadaizm, De Stijl, Süprematizm, Konstrüktivizm gibi sanat
akımları ve Bauhaus eğitimi bütün coğrafyaya yayılmış ve modern çağın tasarım kültürünü
derinden etkilemiştir.
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Sanat ve tasarımdaki gelişmeler ve değişmeler yaşanan coğrafyadaki sosyal, ekonomik, siyasal
gelişmelerle ilişkilidir. Amerika, Rusya, Almanya gibi ülkelerdeki bu değişmelere bir göz
atılacak olursa: Mine Özkar, Amerika’da 20.yüzyıl öncesi sanat ve tasarım eğitimindeki
gelişmeleri şöyle ifade etmektedir: görsel eğitime ağırlık veren yaklaşım, 19. Yüzyılın
son yarısında sadece mimarlık okullarını değil, genel anlamda sanat ve zanaat
eğitimini de etkilemiştir. Daha 1870’de Kuzeydoğu Amerika’da on beş yaş üstü
herkese teknik çizim öğretilmesi için bir yasa çıkması, endüstriyle ilişkili olarak da olsa
görsel eğitime o dönem verilen önemi görmek açısından anlamlıdır.( Özkar, M.,
Bauhaus, Artun, A.,2014, s.146) 20.yüzyılın başlarında itibaren olan gelişmeleri Hesket
şöyle açıklamaktadır:
“Geçmişi bütünüyle yadsıyan daha radikal başka bir yönelim de Avrupa’da Birinci
Dünya Savaşı’nın ardında belirmişti. Bu hareket en çok De Stijl grubunun öncü üyesi
olan Theo van Doesburg, Almanya’daki Bauhaus okulunun lideri Walter Gropius ve
Fransa’dan Le Corbusier gibi simalarla birlikte anılmaktadır.”( Heskett,J., 2013, s. 43)
Betül Uslu Özkan Sanat ve Tasarım arasındaki ilişkiyi şöyle irdelemiştir: Endüstri
Devrimi'nin getirdikleriyle değişen hayatın, Avangard Sanat Hareketleri'nin tasarım
dilini kullanmalarıyla görselleştirildiğini ve tasarımcıların kendilerini El Lissitzky gibi
sanatçı tasarımcı olarak görmeleri üzerinden sanat-tasarım alış-verişinin varlığını
ispatlamıştır. Avangard Sanat Hareketleri'nin Amerika'ya taşınması ile foto dizginin
ardından bilgisayarın sağladığı özgürlükler ve deneyler ortamının, grafik tasarımcıları
kişisel deneyimlerde bulunmaya heveslendirdiği görülürken, sanatçı gibi düşünmeye
ve davranmaya bir çağrı niteliği de oluşturduğu saptanmıştır. ( Özkan, B.U., 2014)
Bauhaus’un kurulmasından önce birçok gelişmeler birbirini izlemiş, ihtiyaç böyle bir
eğitimi gerekli görmüştür. Ali Artun da, Bauhaus okulunun öncesiz olmadığı gibi
sonrasız da olmadığını söyler ve bu tezini şöyle destekler:
“Arts and Crafts hareketinden türeyerek 20. Yüzyıl başında bütün Avrupa’yı kuşatan
ve yer yer “modern stil” olarak da anılan Art Nouveau’nun Belçika’daki öncülerinden
olan van de Velde, 1900 yılında Berlin’e yerleşir. Bauhaus’u etkileyen “bütüncül sanat”
felsefesinin en önemli temsilcilerindendir ve Werkbund kurucusudur. 1907’de bir
dükün himayesinde kendi tasarladığı binalarda kurduğu Weimar Uygulamalı
Sanatlar Okulu’nun başına geçer. 1915’de süregelen savaşla ilgili baskılar yüzünden
Belçika’ya dönmek zorunda kaldığında, yerine Gropius’un atanmasını öngörürü. Ve
Gropius, Weimar Güzel Sanatlar Akademisi’ni de sahiplenerek, her anlamda van de
Velde’nin tasarladığı çatı altında, onun mirasını Bauhaus’a mal eder.( Artun, A., 2014,
s. 190-191)
Walter Gropius Bauhaus eğitiminde sanat ve tasarım eğitiminin birlikteliğini şöyle
ifade etmiştir: ” İki farklı öğretmenle çalışmak şarttı, çünkü ne sanatsal sorunlara
hâkim olacak kadar hayalgücüne sahip zanaatkâr vardı, ne de atölye şefi olarak
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çalışmak için gereken teknik bilgiye sahip sanatçı. Öncelikle bu iki niteliği
birleştirebilecek yeni bir kuşak yetiştirmek gerekiyordu”. (Bonfand,A., 1994, ss. 65- 66)
Sanat ve tasarım faaliyetlerinin en çok birbirine yaklaştığı dönem iki dünya savaşı
arasıdır. Özellikle Bauhaus Okulu ve Konstruktivizm bu dönemde önem kazanmıştır.
Ahu Antmen bu iki yaklaşımın benzerliklerini şöyle analiz etmektedir:
“1920'li yıllarda Rusya' da Konstrüktivizm akımı, Almanya' da ise Bauhaus Okulu
bünyesinde üretilen yapıtları karşılaştırdığımızda, farklı koşullarda üretilmiş olsalar
da üretim süreçleri, malzemeleri ve geometrik biçimsellikleri açısından ortak noktalar
bulmak söz konusudur. Ancak belki de temel yakınlık, gerek Rus Konstrüktivizmini
oluşturan sanatçıların gerekse Bauhaus çerçevesinde bir araya gelerek yeni bir sanatsal
dil kurma peşinde olanların dünyaya bakışlarındadır: Yeni bir dünyanın inşasını bir
gereklilik olarak gören bu sanatçılar, giderek tasarıma yöneldikleri bir süreç içinde
sanatı alışılagelmiş işlevinin dışında, toplumsal bir zeminde anlam ifade etmesi
gereken bir olgu olarak düşünmeye başlamışlardır. Her şeyden önce işlevselliğe önem
veren bu yeni yaklaşımlar, sanat olgusunun felsefesi ve terminolojisinde temelden bir
değişim öngörmüştür. Bu değişimin anahtar sözcüğü, gerek Rus Konstrüktivistleri
gerekse Bauhaus sanatçıları için, sanatsal dışavurum yerine zihinsel tasarım
süreçlerini
ifade
eden
'konstrüksiyon'dur.
(Antmen,A.,2009, 103)
Antmen 'Konstrüksiyon' sözcüğünün sadece bir yöntem olmadığını, aynı zamanda
modernlik ve ilerleme olgusunun sanatçılar tarafından nasıl algılandığını ortaya
koyan bir kavram olduğunu söylemektedir. (104, Ahu Antmen, )
Bu dönemde üretilen tasarımlar genellikle üç boyutlu, geometrik biçimler olup
endüstriyel malzemelerle gerçekleştirilmiştir. Sanat modernleşmenin ve bilimsel ve
teknolojik gelişmelere paralel şekilde, yeni malzeme ve yöntemlerle şekillenmiştir.
Konstrüksiyon modern sanatın ideal biçimi olarak benimsenmiş ve geleneksel resim
ve heykelden uzaklaşılmıştır. Modern işlevsel kullanışlı tasarımlar benimsenmiştir. Bu
dönemde güzel sanatların yerini uygulamalı sanatlar almıştır.
Konstrüktivist ve Bauhaus da yeni bir dünyanın inşası sürecinde sanatın yeni bir
şekilde işlevselleştirilmesi konusunda hemfikirdir…(104 Ahu Antmen,)
Sanat ve tasarımda görülen her değişim ihtiyaçtan doğmaktadır. Ahu Antmen Rus
Konstrüktivizmini de hangi amaçlardan doğduğunu şöyle ifade etmektedir:
Topluma ve kolektif ruha yönelik yaşam alanlarının yaratılmasına katkıda bulunmak
ve yeni bir toplumun tümüyle yeni bir 'görünüm' kazanmasına çalışmak,
Konstrüktivistlerin öncelikli hedefidir. Mimarlığa ve mühendisliğe ilgi duymaları,
kitle iletişiminde kullanılan grafik ve fotoğraf gibi mecralara yönelmeleri, sanatçıyı bir
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tür 'yaratıcı tasarımcı' ya da toplum mühendisi olarak görmeleri bundandır…. 20.
yüzyıl başında, endüstriyel açıdan son derece geri kalmış bir Rusya' da devrim
sonrasının ilerici atılımlarının bir uzantısı olan bu anlayış, o atılımları
hızlandırabilmek amacıyla yeni malzemelerin kullanım biçimlerini araştırmak ve
toplumsal düzeyde işlevi olabilecek alanlara aktarmak amaçlıdır. Sanat" yapıtı gibi
sergilenen, ama sanat gibi algılanmayı amaçlamayan bu tür üç boyutlu yapıtların
amacı, işlevsel nesnelere bir tür biçimsel altyapı oluşturmaktır..(106, Ahu Antmen,)
Sanat ve tasarım ihtiyaçtan doğar ve döneme tanıklık eder. 1917 Devrimi'nden sonra
sanatçıların toplumsal gereksinimlere odaklanarak sanattan çok tasarıma yönelmeleri,
bu sürecin bir sonucudur. Rus Konstrüktivizminin Vladimir Tatlin, Aleksandr
Rodçenko, El Lissitzky gibi önde gelen sanatçıları bir yandan yeni kurulan okullarda
ve atölyelerde yeni sanat öğretilerini gençliğe yaymak için kolları sıvamış, bir yandan
da tiyatro dekorlarından üniforma tasarımlarına, iç mimarlık uygulamalarından
mobilya üretimine kadar çok çeşitli alanlarda çalışmışlardır. Yeni kurulan Sovyetler
Birliği'nde klasik sanat akademisinin kapatılmasının ardından yeni eğitim
seferberliğinin adeta birer 'askeri' olan sanatçılar, gençlere yalnızca sanat ve tasarım
eğitimi değil, ideolojik eğitim de vermişlerdir… Rus Konstrüktivistleri, devrim
ideolojisinin yaygınlık kazanması yolunda temel bir gereklilik olarak görülen çeşitli
propaganda biçimleri kullanmışlardır. Bunların başında afişler, dergiler ve resimler
gelir…El Lissitzky'nin 1920'lerde gerçekleştirdiği afişlerin hemen hepsi, dönemin
izleyicisi için belki daha açık anlamlar ifade eden örtük bir propaganda boyutu taşır.
.(106, Ahu Antmen,)
1915 yılından itibaren Aleksandr Rodçenko da çok sayıda propaganda afişi
gerçekleştirmiş, zaman içinde resim yapmayı tümden bırakarak devrim ideolojisinin
yaygınlık kazanmasına katkıda bulunacak üretimlere yönelmiştir. Rodçenko, özellikle
fotoğraflarıyla, Sovyetler'de yaşanan baş döndürücü toplumsal dönüşümü biçimsel
düzeyde ifade eden zengin bir birikim bırakmıştır.(106, Ahu Antmen,)
Yaratma edimini dışlayan ve yerine 'inşa etme'yi koyan; sanatsal değil, bilimsel ilkeleri
önemseyen, yaratıcı bireyin kişisel üslubu yerine, toplumsal gereksinimlere göre
şekillenen kolektif üretimi amaçlayan Konstrüktivistlerin etkisi, l920'li yılların başında
zayıflamıştır. Bunda, Sovyet ideolojisinin natüralist ve geleneksel sanat biçimlerini
daha etkin bir propaganda aracı olarak görmesinin rolü büyüktür. Sovyetler'de zaman
içinde Devrimci Sanatçılar Birliği (AkhR) ve Tuval Ressamları Birliği (OST) gibi
oluşumlar etkili olmaya başlamış ve Sosyalist Gerçekçilik akımı yaygınlık
kazanmıştır.(107 Ahu Antmen,) Rusya’da Konstrüktivist etkinin azaldığı dönemlerde
Avrupa’da Bauhaus okulu 1919 da açılmıştır.
Almanya'nın Weimar kentinde 'geleceği kurmak' idealiyle açılan Bauhaus Okulu da
Rus Konstrüktivistleri gibi, estetik amaçlardan çok toplumsal amaçlara yönelmiş bir
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yapı olarak kurulmuştur. Sanat ve zanaati buluşturmayı ve dönüştürmeyi amaçlayan
Bauhaus düşüncesinin temelinde, geleneksel akademik sanat eğitiminin toplumun
gereksinimlerine çözüm üretebilecek sanatçıları yetiştirebilmesinin çok uzağında
olduğu inancı vardır. Okulun kurucusu mimar Walter Gropius (1883- 1969), bu
düşünceden yola çıkarak ' yapı evi' adını verdiği Bauhaus'u bir tür 'atölye- okul' olarak
tasarlamıştır. Gropius, bu okulda zanaatçıların ve sanatçıların eğitimde ve üretimde
birlikte çalışmasını öngörmüş, güzel sanatlar ile uygulamalı sanatlar arasındaki ayrımı
yok etmeyi amaçlamıştır. "Sanat ve Teknoloji: Yeni Bir Birlik" sloganıyla yola çıkan
Bauhaus, endüstriyel üretime yönelik yeni bir model üretmeye çalışmış, modem
endüstriyel ve mimari tasarım alanındaki ilk önemli örnek olarak 20. yüzyıla
damgasını vurmuştur. Bauhaus'un okulunun ilk eğitimcileri arasında Wassily
Kandinsky, Lyonel Feininger, Oscar Schlemmer, Paul Klee ve Johannes Itten gibi
sanatçılar bulunur. Bütün bu eğitimcilerin özellikle vurguladıkları nokta, bireyin,
yaratıcı bir kişilik olarak kendi kendini keşfetmesidir..(107 Ahu Antmen,)
Ali Artun Bauhaus anlayışını şöyle ifade etmektedir:
Bauhaus anlayışı; uygulamalı sanatlar ile güzel sanatlar arasındaki duvarı ortadan
kaldırarak her iki uğraş alanının karşılıklı etkileşmesine uygun bir ortam hazırlamayı
amaçlıyordu…Atölyeler araştırma laboratuvarları gibi kullanıldı; endüstrinin
gereksinimi olan modüller, bu atölyelerde hazırlandı. Bauhaus’ta ilk defa endüstrinin
gereksinmelerini karşılama amacıyla tasarımlar hazırlanarak, tekstil cam, seramik
atölyelerinde prototipler yapıldı; fabrikalarda üretimler geliştirildi. Toplum ilk kez
sanatçılar tarafından hayata geçirilen tasarımları kullanma fırsatı buldu. Öğretim ve
eğitim üç ana sanat dalında, mimarlık, resim, yontu alanlarında toplanmıştı. Kısa
zamanda başka ülkeler de bu sistemi, yerel koşullara ve gereksinmelere göre
değiştirerek benimsediler…(17-18, Bauhaus, Ali)
Sanat her zaman günün siyasal ve sosyal gelişmeleriyle iç içe yaşamıştır.” Estetik” adlı
kitabında Christopher Kul-Want-Piero 1920-30 yıllarında sanat ve tasarımın
içeriğindeki değişimlerin, dönemin siyasal yapısıyla nasıl bir ilişki içinde olduğunu
şöyle vurgulamaktadır:
“Marksizmin ana tartışma konusu sanatın kapitalizmin ezdiği sınıfın çıkarlarının nasıl
ifade edeceğiydi. Almanya ve Rusya’da sanat üzerine yapılan Marksist tartışmalar
1920 ve 30’larda iyice yoğunlaştı. İki ülke de ekonomik bunalım içindeydi.
Almanya’da sağ görüşlü gruplarla Komünist Parti arasında bir kutuplaşma
yaşanıyordu. Rusya’da ise 1917 Devrim’iyle ülke yönetimi Komünist Parti’nin eline
geçmişti. İki ülkede sanat “Gerçekçilik” sorunu etrafında dönüyordu.”( 78-79,
Christopher Kul-Want-Piero, 2013) Komünist eğilimler gösterdiği için Bauhaus okulu
1933 lerde Nazi Almanyasında kapatılmıştır.
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Bauhaus eğitim sistemi, tasarımcının yaşadığı toplumun güncel sorunları üzerinde
düşünme ve biçimlendirme sorumluluğunu geliştirerek, toplumun sorunlarına çözüm
geliştirilmesini hedeflemektedir. Günümüzde Bauhaus felsefesi ile eğitimi veren
kurumlar çağın gelişen yeni teknolojilerini eğitim sisteminde kullanarak bufelsefeyi
devam ettirmektedir. (İlke Meltem Kara, 2009)Bauhaus felsefesi ile bugüne değin
birçok okul açılmıştır. Bu okullardan biri de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlardır. Bu okul
1957’de mimar-mühendis Adolf Schneck tarafında kuruldu. Okulun amacı, “ ülkenin
sanayı ihtiyacı olan uzman, teknisyen ve sanatkârların her bakımdan mükemmel
yetişmelerini sağlamak”tı. İlk olarak dekoratif resim, grafik sanatlar, mobilya, iç
mimarlık, seramik sanatlar, tekstil sanatlar olmak üzere beş bölüm kuruldu. Her
bölümde açılan öğretim ve iş atölyeleri, sanat eğitimine olduğu kadar yeni buluş ve
düşüncelerin denenmesine ve hayata geçirilmesine olanak sağladı. Ülkenin sanat
yaşamına örnek sanatçılarla destek vermek, ayrıca endüstrinin gelişmesine katkıda
bulunacak tasarımcılar yetiştirmekti. (19, Bauhaus, Ali) Tatbiki Sanatlar Yüksek Okulu
1982 yılında Marmara Üniversitesi'ne katılmış ve adı Güzel Sanatlar Fakültesi olarak
değiştirilmiş ve eğitime devam etmektedir. Aynı amaçla Dünyanın birçok ülkesinde benzer
okullar açılmıştır ve eğitimleri sürmektedir. Esra Aliçavuşoğlu Tatbiki Sanatların çalışma
prensiplerini şöyle irdelemiştir:
“1. Malzemeyi şekillendirme: Malzemeyi form araştırmaları.2- Teknik ile form güzelliğini
birleştirme. Yaratıcı şekillendirme, konstrüksiyon formları. 3- Endüstriyel şekillendirme:
Endüstriyel uygulama, çoğaltma( röprodüksiyon) uygulama… Bu üçlü programın yanı sıra
belki de Tatbiki geleneğinin oluşturulmasındaki en önemli yenilik Temel Sanatlar
Eğitimi’.(Aliçavuşoğlu, E., Artun, A., 2014, s.24)
Bircan Ak tezinde, Tatbiki ‘deki sanat eğitiminde ilk yıllının Temel Sanat Eğitimi'ne
ayrılmasını vurgulamış ve şöyle devam etmiştir: “Bütün bölümlerin birarada ders
yapmaları, öğretim elemanları arasında Almanların bulunması, bu yolla dışarıdaki
gelişmelerin zaman farkı olmadan izlenmesi, yeniliklerin eğitim-öğretime hemen
yansıtılması ve öğrenci temsilcilerinin yönetime aktif olarak katılması bir solukta
sayılabileceklerarasındadır.”
( Ak,B., 2008)
Nazan Erkmen, ülkemizde kurulan Köy Enstitülerinin de, Bauhaus’un kolektif iş
eğitimine dayanan düşünce yapısından hareket ettiğini söylemektedir ve şöyle devam
etmektedir: Enstitüleri bitirenler, köylerinde oluşturucu birliğin öncüleri oldular. Köylünün
bilinçlenerek kalkınması bu sistemin örnek alınmasıyla gerçekleşti. Bauhaus ilkesinin tarım
alanında da önemli bir gelişmeye yol açabileceğini bu enstitüler ispat
ettiler.(Erkmen,N.,Artun, A., 2014, s.20)
Günümüz sanatı küreselleşme olgusu içinde yer almaktadır. Toplumdaki bireylerin
fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerinden doğan ve gelişen tüketim kültürü ve bu
gereksinimleri karşılamaya yönelik oluşan sanatsal ve ekonomik çabalar iç içe
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gelişmektedir. Geleneksel toplumdan modern topluma ve modern toplumdan
postmodern topluma geçiş, tüketici olarak bireyin sosyolojik, ekonomik, teknolojik
vb. gelişmelerden ötürü değişen ve gelişen davranış, iletişim biçimlerinin, algılarının
ve tüketim alışkanlıklarının oluşturduğu tüketim kültürü ve kürselleşme konuları ve
yeni sanat tasarım kültürü oluşturmuştur.
Sanat bugün çok önemli görünüyorsa, bunun sebebi, küreselleşmenin bizi yeni bir
evrensellik yaratmaya zorlamasıdır, bu da her zaman yeni bir duyarlılık ve dünyayla
yeni bir duygusal ilişkidir. Bugün baskı, soyut evrenselliğin baskısıdır… Bu nedenle
bugün sanatsal yaratım, insan özgürleşmesinin bir parçasıdır…Sanat, küreselleşme
denen soyut evrensellik karşısında yeni bir şey yaratma yönündeki gerçek
olanaktır.(Artun,A., 2013, ss. 357-58)
Artun, günümüzde sanat ve tasarımda birçok değerin değiştiğini şöyle ifade
etmektedir: “ Sanat sanayinin, mimarlık mühendisliğin, güzel sanatlar uygulamalı
sanatların, form işlevin, bireysel deha devletin ve sermayenin, hayal gücü aklın, düş
bilincin…güdümüne girmiştir.( Artun, A., 2014, s.189) Ayrıca değişen tüketici ihtiyaç
ve gereksinimleri de sanat ve tasarım alanlarının içeriğini ve ürünlerini değiştirmekte
ve bir piyasa oluşmaktadır. Tasarım ürünü olan nesnelerin bir kısmı insanın hayal
gücünün bir ifadesiyken bir kısmı da yüksek teknolojinin bir ürünüdür. “İkinci Dünya
Savaş’nın ardından Japon hükümetinin, ekonomisini yeniden canlandırmak için
uyguladığı iktisat stratejisinin bir parçası olarak mimarlık ve tasarım politika
geliştirmesi, nesnelerin insanların yaşamında oynadıkları önemi vurgulamaktadır.”.
(Heskett,J., 2013, s. 59)
Sanat ve tasarım ülkelerin ekonomisiyle ilişkili olduğu kadar ülkenin prestijiyle de
ilişkilidir. Günümüzde ülkeler sanat piyasasında yer almak için çabalamaktadır.
Küresel bir sanat piyasası var edilmiştir. Bu piyasa içinde kendini tanıtmak ve
kanıtlamak için büyük bir çaba görülmektedir. Bu çaba bienaller, fuarlar, uluslar arası
sergiler gibi etkinlikler şeklinde olmaktadır. Sanat eserleri de çağdaş sanat denilen
yeni bir kavramsal çerçeve için de kavramsal sanatları da kapsayan bir içeriktedir.
Ülkeler bu piyasa içinde var olmak için çeşitli senaryolar geliştirmekteler. Sezer
Tansuğ bu konuda bir tespiti şöyledir: “Yakın bir geçmişte Fransa’da bazı kimselerin altın
kıtlığı yüzünden paralarını tablolara yatırdıklarını gazeteler yazdı. Bunun sanat piyasası
şansını ABD’ye kaptıran Fransızların bir propagandası olduğu, bu tür yalanlarla ilgileri kendi
ülkelerine çekmek istedikleri de pekâlâ düşünülebilir. Ülkemizde yeni yeni uyanan bu “sübjektif
piyasa” bir ressamın tablosunun üzerine kimsenin o parayı veremeyeceği bir fiyat koymasıyla
da ekonomik olgu şirazesini aşabilmektedir.” (Tansuğ, S., s.38)
Temelde zihinsel bir faaliyet olan tasarlama eylemi yaratımsal bir süreçtir. Tasarımın
bilimselleşmesiyle birlikte farklı tasarım yaklaşımları ve tasarım yöntemleri
günümüzde kullanılmaktadır. Firmaların, piyasada tutunabilmek için tasarıma önem
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vermeleri, tasarımın teknoloji ve sosyal, kültürel alanlarla kurduğu ilişkiler tasarımı
sanatın önüne geçirmiştir.
Sanat bir yaratımsal, zihinsel ve tasarımsal bir çaba olmakta ve kapitalizmin istekleri
doğrultusunda şekillenmektedir. Her dönem yaşanılan siyasi ve ideolojik etkilerden
beslenip şekillenmektedir.
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“Resim bir varlık durumudur… benlik keşfidir. Her iyi sanatçı, kendini resmeder.” Pollock

Resim 1: Jackson Pollock, Resim yaparken, 1950, Fotoğraf: Hars Namuth.

Soyut dışavurumculuk 1940’lar ve 50’lerde New York’ta yeşermiştir. Soyut
dışavurumcu terimi ilk olarak 1945’te, New Yorker’da sanat eleştirmeni olan Robert
Coates tarafından modern Amerikan ressamlarıyla ilgili kullanılmıştır. Çok çeşitli
resim stillerini kapsamıştır. Sanatçılar, güçlü bir içerik aktararak resmin duygusallığını
vurgulamışlardır. Genel olarak büyük boyutlu çalışmalar yapmışlardır (Sanat Atlası,
2010, s. 502). Bu sanatçılar arasında yer alan Amerikalı sanatçı Pollock, sanat
dünyasında soyut dışavurumcu hareketin öncüsü, yaşamında ve sonrasında hatırı
sayılır bir büyük üne, şöhrete sahip olan bir sanatçı olmuştur. Sanatçı, modern sanat
tarihinde özgün bir sanat akımı yaratmıştır.
Pollock, 28 Ocak 1912 tarihinde, Cody, Wyoming’ da doğmuştur. İrlandalı-İskoç asıllı
beş çocuklu işçi sınıfından bir ailenin en küçüğüdür. Annesinin sanatsal yeteneği
vardır ve çocuklarına da bu yeteneği geçmiştir. Babası, LeRoy Pollock, hükümet için
çiftçi ve sonra kara araştırmacısı olmuştur. Babasından dolayı Pollock, yirmi yaşına
gelmeden yedi kez taşınmak zorunda kalmıştır. Jackson Pollock, Arizona ve Chico,
California'da büyümüştür.
1927 yazında, Pollock ve on sekiz yaşındaki kardeşi Sanford, Büyük Kanyon’un Kuzey
sınırında bir inceleme timine katılır. Alkolle tanışmıştır. Pollock, Philip Gustonla Los
Angelos’ta liseye devam eder. Arkadaşı da sonradan New York Okulu’nun ünlü
ressamlarından biri olacaktır. Asi ve entelektüeldirler. Okuldan atılmışlardır ve New
York’a gitmiştir. New York’ da ağabeyi Charles la Thomas Hart Benton’un Art
Students League’deki derslerine katılmıştır. Aynı zamanda Stuart Davis e devam
etmiştir. Arshile Gorky ile tanışmıştır. Sanatçı, bu dönemde büyük boyutlarda
çalışmalar yaparak etkin ve güçlü içgüdüler ve insan ruhundaki evrensel unsurları da
vurgulamak istemektedir.
Pollock, 1936’da New York’da Siqueiros un Union Square Workshop’unda bir iş alır
ve boyayı sıçratma, damlatma ve spreyleme dâhil yeni teknik özellikler ve değişik
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materyallerle çalışmalar yapmıştır. Sanatçının çalışmaları, De Kooning’e göre bir
“buzkıran”, Max Ernest ve Masson’a göre ise Avrupa Gerçeküstücü akımının bir
temsilcisiydi. Motherwell sanatçının “Amerikan okulunun ustası” konumuna uygun
bir aday olduğu görüşünde olmuştur (Charles, V., Manca, J., McShane, M., Wigal, D.,
2012, 490). Sanatçı, John Graham’in bilinçdışı zihnin önemini vurgulayan düşüncesini
benimsemiştir.
1930’lu yıllarda büyüdüğü kırsal Batı’nın resimlerini yaptığı dönemde Pollock’u
Picasso ve Miro etkilemiştir. 1939 yılında New York’a Guernica gelmiş ve sanatçıyı çok
etkilemiştir. Kübist eserlerde görülen eş zamanlılık, iki boyutlu yüzeyler,
hacimlendirme dışı kalmış nesneler, renklerin monogramlaşması gibi özellikler
çalışmalarda göze çarpmıştır. II. Dünya Savaşının getirmiş olduğu buhran, toplumda,
toplumsal sosyal ekonomik sanatsal durumlardan derinden etkilenmiştir. Bu etki ile
büyük buhranın çalkantılı günlerini yansıtan resimler yapmıştır.

Resim 2: Pollock, Çalışırken, 1950, Fotoğraf: Hars Namuth.

Pollock, otuzlu yaşlarında akut depresyona ve alkolle mücadele vermiştir.1939’da
Psikanalize yönelmiştir. Sanatçı 1942-48 arasındaki işlerine (damlatma akıtma
tekniğiyle yaptığı işler dâhil) ilkel güçleri çağıran mitik başlıklar verir. 1948-52
arasındaki resimlerine isim vermekten çok numaralar kullanmıştır. Yapıtlarını
adlandırmayarak eserin içeriğini daha evrensel yapmayı hedeflemiştir. Pollock’un,
1946-1947 başında, damlatma resimlerinde daha çok jest özgürlüğü vardır. Sanatçı,
fırçasını çubuk gibi yüzeyin üzerinden ama değdirmeden kullanmıştır. Akıtma ve
damlatma tekniği, tuvallerinde bütün semboller ve göstergeleri yok etmiştir.
Çalışmalarında dış dünyadan çok, iç gözlemsel keşif yapılmıştır. Seyirci, sanatçının
işlem sürecini hissetmektedir. Kompozisyon olarak Pollock’un çalışmaları her biri
üniformdur. Renk ve doku zenginliği göze çarpmaktadır. Çalışmalarında ne bir
başlangıç ne bir son vardır.
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Resim 3: Pollock, Erkek ve Dişi, 1942, Tuval üzerine yağlıboya, 186.1 × 124.3 cm, Pollock-Krasner Foundation

Resim 3’deki çalışma, Kasım 1943’de Jackson Pollock’un muhteşem solo sergisinde,
efsanevi sanat hamisi Peggy Guggenheim tarafından yürütülen, yenilikçi New York
Sanat Galerisinde sergilenmiştir. Resmin sol tarafında, ayakta duran bir kadın figürü
belirmektedir. Ayakları üçgen formunda ele alınmıştır. Kadın figürünü belirtmek için
sanatçı, büyük gözler, abartılı kirpikler ve dolgun kalça formu kullanmıştır.
Çalışmanın sağ tarafında ise ayakta duran bir erkek figürü vardır. Çalışmada dengeli
bir simetri ve genelde koyu renkler hakim olduğu kompozisyon vardır. Kompozisyon
da açık ele alınmıştır. Eserde, serbest otografik fırça çalışması kadar, numaralar,
rakamlar, harfler, geometrik şekiller kullanılarak irrasyonelliğe önem veren, sürrealist
otomatizme dayanmıştır. Resimde espasın cephedenliği ve yüzeyselliği, Kübizm’in ve
Picasso’nun etkisini göstermektedir. Pollock, totemik figürler kullanarak Afrika ve
Amerikan Yerli Sanatına ve Meksikalı sanatçıların eserlerine göndermeler yapmıştır
ve bunlardan esinlenmiştir.

Resim 4: Pollock, Ay Kadını, 1942, Tuval üzerine yağlıboya, 175 x 109 cm, Peggy Guggenheim Vakfı, Venedik,
İtalya.
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1940’ların başlarında, Pollock’un Sürrealizmin etkisi altında kalmış ve Amerikan
yerlisi mit figürlerinin, özellikle ay kadınının birçok resmini ve çizimini yapmıştır.
Sanatçı için resmin bilinçli kontrolünü bırakmak, onun yerine bilinçaltının eli
yönlendirmesine izin vermek önem taşımıştır. Bu eserinde canlı biçimleri ve ilkel
sembolleri resmetmiştir. Eserin içerisinde yer alan diğer şekiller ise resmin serbestçe
yapılmasının sonucunda ortaya çıkmıştır (Sanat Atlası, 2010, s. 503).

Resim 4: Pollock, Sıcakta Gözler(Çimende Sesler Serisi), 1946, Tuval üzerine yağlıboya, 137 x 109 cm, Peggy
Guggenheim Vakfı, Venedik, İtalya.

Sanatçının Long Island’a taşındıktan sonra yaptığı resim 4’teki bu eser, onun damlama
resimleri arasında yer almıştır. Tuval yere serilmiş ve farklı yoğunluklardaki boya
onun üzerine serpilmiş ya da savrulmuştur. Fırça kullanmak yerine, boyayı tuvale
direkt tüpten uygulamış, küt uçlu aletlerle iterek ve bulaştırarak kalın, dokulu bir
kabuk oluşturmuştur (Sanat Atlası, 2010, s. 503).

Resim 5: Pollock , Katedral, 1947, Tuval üzerine alüminyum ve enamel boya, 89.06 x 181.61 cm, Dallas
Museum of Fine Arts, Dallas, Texas, ABD.

"Resmin "gerçekliği", fenomenlerin dünyasında herhangi bir referansa değil, bilinçdışı
zihnin hakikatine dayanmıştır. 1947 yılının başlangıcında, bu radikal içeriğe ilişkin dil
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yetisini, boyayı akıtarak ve damlatarak geliştirdiği teknik yenilik ile daha da rafine
hale getirmiştir. Ayrıca, resim 5’te de görebileceğimiz gibi, resmin merkezinde yer alan
kompozisyona ilişkin alışılageldik netliği bozar ve yüzey dokusunun görünüşte
sınırsız giriftliğinin, izleyiciyi bütünüyle derinlere çeken, geniş, yoğun titreşimli bir
enerji alanı yarattığı, "boydan boya" bir kompozisyona ulaşarak, uzamda nesne
illüzyonunu allak bullak eder" (Fineberg, J., 2014, s. 89).
Pollock, "Modern ressam, kendi çağını, uçağı, atom bombasını, radyoyu, Rönesans’ın
eski formları içinde ifade edemez...Modern sanatçı, enerjiyi, devrimi ve diğer iç güçleri
ifade etmektedir" demiştir.
“Beyin, ruh, göz ve el, boya ve resim yapan yüzey birbirleriyle adeta candan bir
kaynaşma halindeydi. Resim, doğrudan doğruya yada simgesel bir biçimde ‘temsil
eden şey’ olmaktan çıkmış; ressamın hareketlerinin izini taşıyan, onu boyanın
‘izleri’yle ortaya koyan ve bir zaman süreci içinde yaptığı tüm hareketleri bir film
karesi gibi dondurarak veren bir alan olmuştur”(Lynton, N., 2004, s. 230)

Resim 6:Pollock, 1 Numara(Lavanta Buğusu), Tuval üzerine yağlıboya, emay ve alüminyum, 221 x 299.7 cm,
1950, Ulusal Sanat Galerisi, Washington, ABD.

Resim 6’da yer verilen bu eser sanatçının çığır açan ressam kimliğini pekiştirmesine yardımcı
olmuştur. Resim, uzun siyah-beyaz darbeler ve kavisler, keskin damlalar, serpintili çizgiler ve
kalım emaylı boya lekelerinden oluşmaktadır. Fiziksel eylemi, yumuşak ve canlı bir hisle
birleştirmiştir. Polluck’un arkadaşı olan resim eleştirmeni Clement Greenberg, resmin havasını
yansıtmak için isminin “Lavanta Buğusu” olmasını önermiştir. (Kollektif, 2011, s. 749).
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Resim 7:Pollock, Numara 22, Tuval üzerine yağlıboya, 56.4 x 56.4 cm, 1950, Philadelphia Sanat Müzesi,
Philadelphia.

Sanatçının yağlıboya tekniği ile gerçekleştirdiği resim 7’de, damlalar diğer damlatarak
yaptığı numara serisine göre biraz daha büyümüş ve sadeleşmiştir. Sanatçının doğal
dünyayla çağrışımları teşvik etmeyi seçtiği resimlerinden biridir. Sanatçı, bir resmin
kendine has bir doğaya sahip olduğu gerçeğini dile getiren, bir olay veya o olayın arta
kalanları olan iz bırakma eylemiyle aktarıla bir anlatı sunmuştur (Kollektif, 2011, s.
753).

Resim 8: Pollock, Autumn Rhythm (Number 30), Tuval üzerine emaye, 266.7 x 525.8 cm,1950, George A. Hearn
Fund.

Resim 8’deki çalışmasında lirik bir yapı görülmektedir. Siyah, beyaz, kahverengi
tonlarında yapılan bu çalışmada, dokusal, iç içe grift tonlar ve sanatçının eseri
üretirken ki coşkusu hissedilmektedir. Sanatçı tarafından eserin ismini de sonbaharın
ritmi konulmuştur. Organik biçimlerle oluşturulan eser 1950’lerin en önemli eserleri
arasına girmiştir. Fırça ve palet kullanılmadan oluşturulan eserlerinde, sanatçının
devinimlerini bu resimlerde görülmektedir. Üst üste gelen boyalar da görsel derinlik
oluşturmaktadır.
Pollock, sanatını ve yöntemlerini samimiyetle paylaşan bir sanatçıdır ve şunları
belirtmiştir: “…Gerilmemiş tuvali duvara veya yere çivilemeyi tercih ederim. Kendimi
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daha yakın, daha bir resmin parçası hissederim, zira bu şekilde resmin etrafında
yürüyebiliyor, dört köşeden çalışabiliyor ve gerçek anlamda resmin içinde
olabiliyorum. Bu, Batı’daki Kızılderili kum ressamlarının metodunun bir
benzeri.(…)Resmimin içinde olduğumda, ne yaptığımın farkında olmam. Ancak bir
alışma evresinden sonra, ne yaptığımı görürüm. Değişiklik yapma, görüntüyü bozma
vs. gibi kaygılarım yok, zira resmin kendi yaşantısı vardır.(…)Çizimlerden veya renkli
eskizlerden çalışmam. Boyanın akışını kontrol edebilirim: Bir kaza olmaz, bir başlangıç
ve sonun olmadığı gibi”(Yılmaz, M. 2006, s.165;alıntı:Jackson Pollock, 1998, s.69-73).

Resim 9: Pollock, Numara 32, 1950.

Sanatçının resim 9’daki resminde görüldüğü gibi, tarzını değiştirip eğri büğrü, hayali
ve basmakalıp figürlerden gitgide artarak, hızlı ve güçlü serbest forma geçişi, o
günlerde dağılmaya yüz tutmuş olan Gerçeküstü grubun otomatizm projesinin yerini
almıştır. Sanatçı kendi kendini yaratan engelleme sürecini atlatıp savuşturmuştur.
Eserlerinde kullandığı vernik, pamuklu kumaşın içine işleyerek hemen kuruyor,
sanatçı eserini duvara iğneleyerek, trans haline geçilen danstan bir sanat eserine geçişi
hemen sahneleyebiliyordu (Bell, J., 2009, s. 413).

Resim 10: Pollock, Çalışırken, 1950, Fotoğraf: Hars Namuth.
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Pollock resim 10’da görüldüğü gibi, damlama resimlerini East Hampton’daki evinin
ambarında yapmıştır. Ambarın büyüklüğü dört bir yandan resim yapmasına olanak
sağlamıştır. Hızla çalışarak tuvalin üzerine tekrar tekrar basmış, resim çubuğunu
dansvari hareketler ve el, kol ve beden darbeleri ile sallayarak resimlerini
oluşturmuştur (Sanat Atlası, 2010, s. 506). Kırkların başlarında Pollock, eserlerinde
dağınık otomatik karalamaları totemik görüntülere karşı dengeler. Sanatçı, yere
serilmiş tuvale akıtma tekniğini, tuvalin etrafında rahat hareket edecek şekilde
yapmıştır. Boydan boya kompozisyon ve aksiyona dayalı olduğu için başka sanat
akımlarının yolunu açmıştır.

Resim 11: Pollock, Numara 11(Mavi Direkler), Tuval üzerine yağlıboya, sır, cam parçaları ve alüminyum boya,
213- 489 cm, 1952, National Gallery of Australia Canberra, Avustralya.

Pollock’un Resim 11’deki resminde, renklerini titizlikle birbirinin içine geçirir, yoğun
bir doku kullanmıştır. Dikey olarak mavi dikeyler oluşturmuştur. “Amerikalı şair
Frank O’Hara’nın Pollock‘un resimleri hakkında şöyle der: “Pollock’un tasarımdaki
ustalığı, çizgileri inceltip hareketlendirmesi ve taşırıp yerine sabitlemesi hakkında ne
söylesek azgelir”.
“Jackson Pollock’un geçiş dönemlerinde yaptığı bu resim, 1950’lerde doruk noktasına
ulaşan boya damlatma tekniğini kullandığı resimlerinde figüratif öğelere yer verdiği
çalışmalarından biridir. Pollock’un ‘damlatma’ tekniği, tuval bezinin atölyenin
zeminine serilerek boyanın üzerine damlatılması, dökülmesi ve savrulmasından
ibarettir. İzleyici açısından bu performans bir dans gösterisine benzer. Pollock ilk
denemelerinde doğal pastel renk tonlarının yer aldığı sınırlı bir palet kullanır.
Örneğin, 1950’de yaptığı Sonbahar Ritmi adlı resminde siyah, kahverengi, beyaz ve
turkuaz-gri renklerini kullanmıştır. Mavi Direkler: Numara 11’in paleti ise resimdeki
sekiz dik çizgide kullandığı mavi tonuna benzer sert ve çarpıcı renkler barındırır.
Pollock’un tekniği renklerin rastgele savrulmasından ibaretmiş gibi görünmesine
rağmen ressam her şeyin tamamen kasıtlı olduğunu belirtir ve “Tesadüf yoktur” der.
Bu resimler için kafa yoran izleyicilerin modern dünyaya kişisel ve bilinçdışı bir
yoldan ulaşacaklarına inanır. Sanatçının başka resimleri sonsuz sayıda yoruma açıktır
ancak bu resme koyduğu ‘eksenler’ sayesinde arka planda şematik figürlerin
belirmesini ve izleyicide bazı çağırımlar uyanmasını sağlamıştır. Sarkan ağaç dalları,
belki de direkler gibi…Pollock’un tavsiye ettiğin gibi izleyici resme pasif bir şekilde
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yaklaşmalı ve sadece ‘resmin sunduğu şeyi kavramaya çalışmalıdır’(Farthing, S., 2012.
s.458)”.
“Pollock, 1942’de Hofmann’a ‘Ben, doğayım’ dediği zaman, resmin ana konusunun,
dış dünyadan daha çok, bu doğrudan iç gözlemsel keşiften kaynaklandığını ifade
etmiştir”(Fineberg,J, 2014, s.94).
1945 yılında, kariyeri ve onun mirası üzerinde önemli bir etkisi oldu ressam Lee
Krasner ile evlenmiştir. Daha sonra Pollock, bir hekim yardımıyla 1948-50 yıllarında
alkolden uzak durur ve sakin yıllar geçirir. 1947’de Life, ‘Jackson Pollock, Birleşik
Devletler’in Yaşayan En Büyük Ressamı mı?’ başlıklı bir yazı yayınlar ve fotoğrafçı
Hans Namuth, Pollock’un çalışmalarından film yapar. 1950’nin sonunda Pollock,
yeniden içmeye başlar ve üretkenliği azalmaya başlamıştır. Pollock, 44 yaşında, 10
Ağustos gecesi, arabasını yol dışına sürmüş ve araba kazasında ölmüştür.
1956 Aralık ayında, (New York MOMA Modern Sanatlar Müzesi'nde anma
retrospektif bir sergi açılmıştır. Pollock ardından gelenlere köklü özgün bir miras
bırakmış, esin kaynağı olmuş ve soyut ekspresyonizme adını büyük harflerle
yazdırmıştır.

RESİM LİSTESİ
Resim 1: Jackson Pollock, Resim yaparken, 1950, Fotoğraf: Hars Namuth.
Resim 2: Pollock, Çalışırken, 1950, Fotoğraf: Hars Namuth.
Resim 3: Pollock, Erkek ve Dişi, 1942, Tuval üzerine yağlıboya, 186.1 × 124.3 cm, Pollock-Krasner
Foundation.
Resim 4: Pollock, Sıcakta Gözler(Çimende Sesler Serisi), 1946, Tuval üzerine yağlıboya, 137 x 109
cm, Peggy Guggenheim Vakfı, Venedik, İtalya.
Resim 5: Pollock , Katedral, 1947, Tuval üzerine alüminyum ve enamel boya, 89.06 x 181.61 cm, Dallas
Museum of Fine Arts, Dallas, Texas, ABD.
Resim 6: Pollock, 1 Numara(Lavanta Buğusu), Tuval üzerine yağlıboya, emay ve alüminyum, 221 x
299.7 cm, 1950, Ulusal Sanat Galerisi, Washington, ABD.
Resim 7: Pollock, Numara 22, Tuval üzerine yağlıboya, 56.4 x 56.4 cm, 1950, Philadelphia Sanat
Müzesi, Philadelphia.
Resim 8: Pollock, Autumn Rhythm (Number 30), Tuval üzerine emaye, 266.7 x 525.8 cm, 1950, George
A. Hearn Fund.
Resim 9: Pollock, Numara 32, 1950.
Resim 10: Pollock, Çalışırken, 1950, Fotoğraf: Hars Namuth.
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Resim 11: Pollock, Numara 11(Mavi Direkler), Tuval üzerine yağlıboya, sır, cam parçaları ve
alüminyum boya, 213- 489 cm, 1952, National Gallery of Australia Canberra, Avustralya.
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bağlı olarak değişimler yaşanmıştır. Eskiden geleneksel malzemeler olan kerpiç, taş, ahşap, tuğla
kullanılıyordu. Bunların dayanımları az, geçebildikleri açıklık kısıtlı ve gerçekleşen mimari tasarımlar
belirli sınırlar içindeydi. Örnekleri anıtsal ve sivil mimaride görülmektedir. Sınırlı kat adetleri, simetrik
yapılar, küçük ölçekli mekanlar dönemin mimarisinin özellikleridir. Sonra betonarmenin kullanımı ile
kentler birbirine benzeyen apartman bloklarıyla kaplanmaya başlandı. Günümüzde çelik malzemenin
kullanımı ve post modernizmin etkileriyle birlikte farklı yapılar yapmak söz konusudur. Mimari
yayınların basımı ve farklı ülke mimarilerinin görülebilir olması, sürecin yaygınlaşmasındaki diğer bir
etkendir.
Mimarlık günümüzde alışılageldik sınırlarından kurtulmuştur. Kendinden bir önceki yapıyı
geliştirmeye çalışan, daha geniş açıklık geçmeyi amaçlayan bir disiplin olmaktan çıkmıştır. Mimarlar
doğadaki yada çevrelerindeki nesnelerden esinlenmekte, farklı formalarda yapılar üretmektedir.
Günümüz teknolojisi bunu kolaylaştırmaktadır. Eğri formlar, farklı yüzey şekilleri mimarların
yaratıcılığını arttırmakta; mimariyi daha dinamik, değişken ve akışkan hale getirmektedir.
Metin kapsamında günümüzde teknolojik gelişmelerin mimarlıktaki yansımalarına bakılacaktır.
Mimari yapıların şekillenmesi ve farklı formların denenmesi süreci araştırılacaktır. Konu kapsamında
örnekler sunulacaktır. Çalışmanın son bölümünde mimarlık eğitimindeki etkilerine bakılacaktır.
Sürecin devamında ve değişiminde eğitim süreci belirleyici olduğundan / olacağından bunun mimarlık
eğitimindeki etkisi önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Mimari Tasarım, Form

TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS AND FORCING THE LIMITS OF
ARCHITECTURE
Global changes have effect upon architecture. The Industrial Revolution was a
breakpoint and from this period, important progress were made. After World War II,
usage of technological products became prevalent in daily life. Motorcars and
refrigerators were started to be used widely and some developments in lifting and
kitchen technologies, specialization in construction materials, increasing in story
heights and changes in urban arrangements were happened. Depending on them,
nowadays structures and urban arrangements are different from they were in the days
of traditional architecture.
Effects of technological developments upon architecture will be examined within the
text. Although the history of technology started up when mankind created his first
hand device, in the text the changes belong to recent history will be examined. The
effects of changes upon structures and built environment will be evaluated. Effects of
technological developments upon the criterions of architectural design will be focused.
Within the scope of the text, the situation mentioned as “forcing the limits of
technology” is basically usage of several structures and carrier systems in the way of
generating unusual forms. This type of structures are high coasted and they require
skilled workforce. For this reason, they are particularly designed as prestige buildings.
Attractive and exciting conceptions come up. The subject will be exemplified in the
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context of architectural designs within the scope of the text. The structures examined
should not handled as a symbol of any certain architectural style. They must be
considered as a struggle of architecture for get over itself with the help of
opportunities that technological developments provide.

TECHNOLOGY AND ITS EFFECTS ON ARCHITECTURE
Technology is “technologos” in Latinian language. “Techno” means “to do”, “logos”
means “to know” (Url-1). Turkish Linguistic Society describes technology as
“execution knowledge that involves producing processes, equipment and their way
of usage” and “tools that mankind built up in order to inspect and change his physical
environment and related information as a whole” (Url-2). As a human agency,
technology emerged before science and engineering in man’s history (Url-3). It
provides contribution to our development.
History of technology started when the first primitive hand tool was invented. Simple
devices that were used in order to hunt and to plough are first archetypes. The period
started with the Industrial Revolution in 19th Century is separable from previous ones.
Technological development process that started with more complicated and advanced
devices and machines since this breakpoint (Vural, 2000). Although pre-industrial
period is longer in terms of time length, technological products and developments are
huge after the Industrial Revolution.
This is also valid for architecture. Primitive societies didn’t understand the natural
events, for this reason they assigned self-styled meanings. They built their houses by
using simple materials. Monumental, administrative structures, residences that belong
to nobles and particularly ecclesiastical structures were built with the claim of
permanency. With the industrial revolution, individuals started to need for more
comfortable and modern structures. They started to use steel and glass material.
Sections of walls became smaller. Buildings became transparent with common use of
glass material.
In 1911's and 1920’s, Futurism (Italy), Stijl (Netherlands) and Constructivism (USSR)
were efficient in usage of different shapes and materials. These trends provided
contribution to development of modernism. (Vural, 2000). Architectural trend that
started in 1970’s so called High-tech [1] carries traces of this trend. Also post modern
period is important in practice. While modern architecture is described by some
certain rules, in post modernism rules and restrictions disappears. Aim is no more
struggle of seeking for universal truth. Effects of globalization influences the process.
Structures are considered as “object” and different shapes can be seen.
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Within the text, features of technologically advanced buildings will be examined
under the five topics that are usage of “high tech”, concept of flexible space,
uncorrelation between function-shape and structure-city, opportunity of factory
production, advanced control mechanisms.

Usage Of High Technology
In old times, materials like stone, wood, brick, concrete were in use at construction of
buildings, but advanced and manufactured materials are used in high tech buildings.
After the industrial revolution, human went to space, communication technology
developed, faster transport vehicles came into use. Correspondingly, architects of the
period wanted to use this technological developments in structures. Construction
elements that produced in factory and assembled in building site are preferred. These
materials are more expensive than traditional materials and systems because they
require experience in workmanship and fabrication (Davies, 1991 & Çağlar, Utkutuğ,
1995). Structures and materials are used as they are. Even if they’re costly, these
materials are preferred because buildings become power indicator symbolically when
these are used. The expression power of steel is important. Sensational, unusual forms
can be created with the help of steel material (Davies, 1991). Steel carrier system
provides opportunity for not to use dividing walls to create broad internal volume.
Manufactured materials in certain sizes like glass and metal are used. These are easy
to assemble. Characteristic features of the structures are steel cases, light metal panels
and noticeable service places, usage of metal and glass became technological
presentation. Structures can be constructed much more transparent. Impressive
buildings become symbols of cities (Eşsiz, Özgen, 1999).

Concept Of “Flexible Space”
Generally, structures built about to create flexible space. Enabling change is important
because needs are change in time. Instead of dividing places by stairs, elevators or
services, it’s a practical solution to carry service volume out of the building. With this,
building gains mechanical aesthetics and flexibility.
Depending on rapid technological development, units that out of order or lost its
qualification can be disassembled and new ones can be assembled instead (Eşsiz,
Özgen, 1999). By this means, the building can get rid of aging problem in one respect
and its permanency is provided. Mass-production, being repeatable and being
demountable are important criterions in order to provide building flexibility (Davies
1991).
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One of the first examples of the approach is Pompidou Center [2]. Interior place of the
structure is rectangle. Plumbing system is completely outside the building. By this
means facade of the building was mobilized and internal space can be used as
requested. Exhibitions can be arranged and the place can be divided. Pompidou was
planned flexibly and constructed by machine technology. Also mobile plotters that are
used in Office buildings provide flexibility. Structures and services that can be visible
from out of the building are preferred. Plumbing pipes and channels become easy to
access and renovate when they are out of walls and ceilings.
At multi-storey buildings, possibility of assembly and disassembly is more restricted.
At small-scaled designs like low rise buildings and housings, roofs and structural
frameworks can be demountable and remountable.

Uncorrelation Between Function-Shape And Structure-City
Structures designed as a simple shed or a factory. The aim is to construct structures
that are available for all sorts of usage. In this type of structures, there is no direct
correlation between functions and shape. It’s preferred to change the function of
structure when needed. The uncorrelation between function and shape is reinforced
by means of large openings and covering up the structure by a shell. Thus the structure
will be adapted for different functions (Davies,1991).
“Greatness Theorem” of Koolhaas and Mau expresses the essential principles of these
structures. Structures that larger than a certain scale are defined as great buildings. All
of their fragments are independent but they are subject to the entire structure.
Mechanical devices like elevator and escalator provides architectural relationship
between structures. With the help of escalators, every single storey can be used as
ground floor, accessibility of floors increase. In these sort of grand buildings, details
like composition, scale, proportion lose their importance. Facade doesn’t reflect the
interior function because the distance between core and shell is big. In other words,
interior and exterior parts are independent. The building can harbor several program.
It can be said that they can include a part of city. Typical examples are shopping malls.
They are separated from their urban context. Thus, they create their own publication
(Koolhaas and Mou, 1995).
There is no need for a correlation between function and form, as well as with past.
Architects have revolutionary approach rather than a traditional point of view.
Considering these structures as sheds constitutes impediment in terms of combining
with city. They are separated from other structures by their significant features, their
eye-catching shapes, bright colors, sharp lines. According to this architectural design
approach, novelty, innovation, being provisional, controlling the environment rather
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than being traditional, being permanent and adaptation. According to Davies (1991),
if the city is the symbol of traditional, permanency and being historica; these structures
are examples of anti-city approach.

Opportunity Of Factory Production
Le Corbusier (2014) interrelates structures like cruise ships, airplanes and cars in his
book "Towards a New Architecture". He describes dwellings as “machines that people
live in”. He wanted to design his structures as machines but his success is arguable.
According to Eşsiz and Özgen (1999), Le Corbusier’s dwellings are not clearly like
machines.
Design processes, production methods, scales and mobility of structures are different
from machines. Design and production of cars are appropriate for mass production.
While the constitutive units of structures are produced in factories, a building itself
cannot be produced serially. Thus, construction process is accelerated. Assemblage of
industrial products like plastic, metal, glass are realized in factory and building plot.
Interior spaces of structures gains freeness by means of external carrier systems. They
don’t need to be economical since they are prestigious. Administrative buildings of big
holdings, large scaled shopping malls, general directorates of banks are constructed
by that logic. Constitutive units of structures differentiate when they are handled as
parametric designs. Working of the system is ensured by computer technologies. All
of the details should be given.

Advanced Control Mechanisms
Depending upon changes in every part of the life, development in construction
technology is in question. Comfort and safety of structures increased. Buildings started
to need for mechanical and electrical mechanisms, fire extinguishing and preventing
devices, smell controlling, fresh air heating, refrigeration and safety systems. These
systems that are wanted to work fertile, silent and sanitary are in charge of engineers
(Eşsiz, Özgen, 1999). New performance criterions of buildings are environmental
conservation, healthy air and gas cleaning systems, usage of natural light, providing
power saving, automatization etc. In advanced systems, shell of the structure can
change its color according to the conditions of enlightenment, warming and cooling.
These are provided by computer technologies (Özgen, 1995).
Within the structures that are in earthquake zones, there are central mechanisms that
extinguish the adverse conditions of the land. At the areas witness unfavorable natural
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circumstances like earthquake, typhoon, damages of these structures are prevented by
this means (Eşsiz, Özgen, 1999). Another important thing is to be fire-proofed in these
type of structures.

CONSIDERATION
Nowadays, structures that different shapes and materials are tried are comparatively
prevalent. They are more common at capital cities of American, Far Eastern and some
European countries. This systems are expensive, they require advanced workmanship
both in production and assemblage. They are not correlated with traditional systems
in terms of construction typologies and urban relations. For this reasons, it’s still not
possible to embrace and accept them extensively.
In recent days, this architectural approach is more prevalent in prestige buildings like
shopping malls, airports, art galleries, holdings, administrative buildings, cultural
centers. Eye-catching facades and nontraditional structures that are used by big
amount of people are preferred. Some architects are identified with these sort of
structures. Thus, both the structure itself and architectural trademark gains value.
In Turkey, some examples of this architectural design are seen in metropolis like
Istanbul, Ankara. These metropolis are competing with metropolis of the World. For
this reason, they use prestigious buildings. Alongside their disadvantages like being
costly, need for skilled workmanship, restrictive regulations of our country also
constitute impediment on spreading of this approach. With the effects of globalization,
it can be predicted that this executions will spread in our country too.
In this instance, it’s important to direct students to different forms in architectural
design studios. Thus, they can create their own designs. Students should try different
shapes and structural materials. With this educational approach, we cannot predict
spreading of this kind of buildings in all of the cities of Turkey. Because reasons like
high costs, details, skilled workmanship will prevent the progress. On the other hand,
trying new things is important in terms of forcing the students doing more. Studies
they conduct in architectural studios are important in terms of prevalence of the
approach. Students living in cities that are surrounded by ferroconcrete structures will
push the limits of architecture with the help of different carrier systems, materials and
forms.
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Postscript
[1] English architects Michael Hopkins, Nicholas Grimshaw, Richard Rogers and
Norman Foster are considered as pioneers of high-tech architecture
[2] Richard Rogers and Renzo Piano won the International Culture and Art Center
Project contest that they entered in 1971 in Paris, Plateau Beaubourg. Pompidou
Cultural Center completed in 1977, is considered as one of a significant example of
high-tech architecture.

Name: Haydar Aliyev Cultural Center
Construction Year: 2012
Architect: Zaha Hadid
Place: Azerbaijan (Url-F-1)

Name: Valencia Opera House
Construction Year: 2005
Architect: Santiago Calatrava
Place: Valencia,Spain (Url-F-2)

Name: Aqua (skyscraper)
Construction Year: 1997
Architect: Jeanne Gang of Studio Gang Architects
Place: Chicago, Illinois (Url-F-3)

Name: The Tall Emblem structure
Construction Year:
Architect: B+U, LLC
Place: Dubai (Url-F-4)
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Name: Yas Hotel
Construction Year: 2009
Architect: Asymptote Architecture
Place: Abu Dabi, United Arab Emirates (Url-F-5)

Name: Soho Peaks
Construction Year:
Architect: Zaha Hadid
Place: Beijing, China (Url-F-6)

(Url-F-8)
Name: Kunsthaus
Construction Year: 2003
Architect: Colin Fournier, Peter Cook
Place: Graz, Austria (Url-F-7)

Name: Futuroscope
Construction Year: 1987
Architect: René Monory
Place: France (Url-F-9)

Name: Hotel Marques De Riscal
Construction Year: 2007
Architect: Frank Gehry
Place: La Rioja, Spain (Url-F-10)
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(Url-F-12)
Name: Royal Ontario Museum
Construction Year: 2007
Architect: Frank Darling, John Pearson
Place: Canada (Url-F-11)

Name: Beijing National Stadium
Construction Year: 2008
Architect: Herzog & de Meuron
Place: Beijing, China (Url-F-13 - Url-F-14)

(Url-F-15)

(Url-F-17)
(Url-F-16)
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(Url-F-19)
Name: Lisbon’s Oriente Train Station
Construction Year:
Architect: Santiago Calatrava
Place: Lisbon, Portugal (Url-F-18)

Name: Conrad Hotel Wedding
Chapel (Url-F-20)

Name: Museum Of Military (Url-F21)
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Name: City of Dreams Hotel
Construction Year: 2009
Architect: Zaha Hadid
Place: Macau, China (Url-F22)
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Name: Capital Gate
Construction Year: 2011
Architect: Robert Matthew Johnson
Marshall
Place: United Arab Emirates (UrlF-23)

Name: Car Park Tower
Construction Year: 2011
Architect: Mozhao Studio
Place: Hong Kong (Url-F-24)
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TEKİRDAĞ BAZAAR STREET IN THE CONTEXT OF URBAN
TRANSFORMATION-KENTSEL DÖNÜŞÜM OLGUSU BAĞLAMINDA
TEKİRDAĞ PAZAR SOKAĞI / Meltem ÖZÇAKI
Assis.Prof.Dr. Meltem ÖZÇAKI
Namık Kemal University
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
Department of Architecture

ANARŞİZM VE ÇAĞDAŞ SANAT-ANARCHISM AND
ABSTRACT
CONTEMPORARY ART / Müge AKÇAKOCA
Doç.
Müge AKÇAKOCA
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This
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They tried to vitalize the street by shops, pubs, coffee bars, artistic activities. They detailed their studies
in 1-3 plots. Architectural Design group I worked on a small scale. They designed shopping structures
in 1 plot.
Feature of the study is to analyze the urban area and to render it usable in better conditions. In this
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ÖZET

Dünya kentleri ve Türkiye'deki kentler yakın zamanda radikal boyutlardaki değişimlere sahne
olmaktadır. Yaşanan dönüşümler ulaşım sistemindeki değişimler, insanların dinlenme ve tatil
anlayışlarındaki değişimler, iletişim ve yapı teknolojisindeki gelişmelere bağlıdır. Bu gelişmelerin yanı
sıra siyasal yönetimin çıkardığı kanunlar, kentsel dönüşüm alanı ilan etme uygulamaları, büyük inşaat
şirketlerinin projeleri kentsel dönüşüm olgusunu desteklemektedir.
Namık Kemal Üniversitesi, Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencileriyle 2015 yılında bahar ve güz
dönemlerinde, Mimari Tasarım 1 ve 2 dersleri kapsamında kentsel dönüşüm olgusuna odaklanan
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında alanın verilerini incelemek, kentsel mekanın
kullanımını analiz etmek ve buna bağlı kentsel boşlukları değerlendirerek mimari tasarımlar
gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Atölye çalışmasında öğrenciler süreci yönlendirmiş, alternatif model
üretmişlerdir. Çalışmalar kentsel mekanı deneyimlemek, kentsel mekanı incelemek, yere ait
problemleri belirlemek açısından yararlıdır. Öğrenciler tasarım yapacakları mekanı üst ölçekte
kavramış ve öneri tasarımlarını, yeri dönüştürmek üzerine kurgulamışlardır.
Tekirdağ Pazar Sokağı kentsel dönüşüm sürecini deneyimlemek açısından uygun bir yerdir. Kentteki
iki önemli kamusal alan olan Tekira Alışveriş Merkezi ve sahili birbirine bağlamaktadır. Pazarın
kurulduğu günler dışında kullanılmayan sokağı canlandırmak, günün her saati kullanılabilir duruma
getirmek, çalışmanın çıkış noktasıdır. Mimari Tasarım 2 grubu tüm sokak için işleyen bir sistem
önermiştir. Sokağı kafeler, barlar, sanatsal etkinlikler, alışveriş yapılarıyla canlandırmaya çalışmışlardır.
1-2 parselde çalışmalarını detaylandırmışlardır. Mimari Tasarım 1 grubu küçük bir ölçekte çalışmıştır.
1 parselde alışveriş yapıları tasarlanmıştır.
Çalışmanın özelliği, kentsel mekanın analizini yapmak ve onu daha iyi şartlarda kullanılabilir duruma
getirmektir. Kentsel dönüşüm olgusu siyasal yönetim, çıkarılan kanunlar ve büyük inşaat firmalarının
elindeyken, bu çalışmada Mimarlık birinci sınıf öğrencileri süreci yönlendirmiş ve sürecin bir parçası
olmuştur. Metin kapsamında kentsel dönüşüm kavramından, içeriğinden bahsedilecektir. Ardından
çalışma yapılan sokağın mekansal özellikleri aktarılacaktır. Metnin devamında öğrencilerin
tasarımlarına yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kentsel Dönüşüm, Tekirdağ, Pazar Sokağı, Mimari Tasarım

TEKİRDAĞ BAZAAR
TRANSFORMATION

STREET

IN

THE

CONTEXT

OF

URBAN

Although the transformations of cities in time are accepted normal, changes in recent
history achieved radical scales. Affects of globalization includes the transformations
in cities. Even though the structures like shopping mall, airport, housing estates are
belong to recent history, they became ordinary. They reflect the affects of traditional
architecture and globalization without land contact on architecture. Besides these,
large scaled urban transformation projects are the other facts that leads to urban
transformation. Requirement of publicity of cities at global level, leading affects of
political governances and investors on the process, regulations introduced in order to
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direct the operations, government entities like TOKI and projects of construction
companies influence the shaping of process.
Urban transformation processes are conducted arguably by destroying - rebuilding
and dislocating. From this point of view, nowadays “urban transformation” is one of
the most emphasized subjects in the context of urban and urbanization.
A study was conducted with NKU Architecture Department 1st graduate students in
2015 in order to make and alternative practice. The studies were conducted in two
terms in the scope of architectural design lessons I and II. A Street was chosen in
Tekirdağ, where the university is located in, and urban transformation study is
conducted on the Street. Some available models were developed. In this text,
information is given about the study about the Tekirdağ Bazaar Street.
First of all, the phenomenon of urban transformation, how it is dealed with, and its
importance in terms of present day’s cities will be emphasized. Then information will
be given about Tekirdağ Bazaar Street, where the study was conducted. Some
suggestions are given about handling the subject in scope of the lessons.

The Concept Of Urban Transformation
According to Turkish Linguistic Society, “transformation” means change of one form
of material into another, any change in an organism which alters its general character,
revolution, transmutation. “Transition” means sum of changes in any time period.
Transformation means renewal, reparation, healing of damaged or lost tissue, with
respect to its first form. Implementations within the “Project of urban transformation”
are dealed with a similar meaning in biology (Yedekçi, 2015, 23).
Cities transform in time and this is a natural fact in terms of the cities. Cities in the
constant process of transformation are also transform in the present day (Güvenç,
2007, 23). Nowadays, transformations in cities began to take shape with the affects of
globalization more than the internal dynamics. Transformations are analyzed by
authorities.
Influences of the process began to be observed in 1970’s in World and 1980’s in Turkey.
Technological developments, innovations in communication, new economic relations
at global level and also changes at life of individuals and societies induced the urban
transformation (Harvey, 2000; Güzer, 2009a, 15; Keleş, 2012, 95). As new type of
structures, airports, housing estates, shopping malls, tower blocks and expansion of
cities in comparison with their old boundaries are typical examples. Transformations
were firstly observed in metropolis like New York, London, Singapore, Hong Kong
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(Soja, 2005). Transformations were started to take place in less developed country’s
cities in time (Lambooy ve Mouleart, 1996; Kurtuluş, 2007, 74). Large scaled “urban
projects” are used as tool in order to provide support to urban (Healey and oth., 1990,
4-6; Görgülü, 2005, 44; Bilsel, 2004, 21).
Since 1990’s, revolution of city centers increasing the use intensity of abandoned places
became priority in planning (Keleş, 2004a; 2004b, 73-74). Implementations can be in
scale of single structure, district or city. For instance, abandoned structures like ports,
railway stations in the city centers are transformed into fair field, hotel, congress center
(Aksümer and Temiz, 2007, 162). District-scaled operations are conducted in tenement
districts and wreckage fields (Keleş, 2004b, 74). Since 2000’s, urban transformation
process in Turkey is larger scaled and more effective than before. It’s given various
names such as earthquake focused urban design and renewal projects. But it resembles
previous one in terms of its methods, goals and common points.

Urban transformation projects can be defined like this:


According to Donnison (1993): “They are new methods and ways in order to
solve the problems that concentrated on urban wreckage fields coordinative”



According to Roberts (2000): “As a comprehensive and integrated vision and
act, urban transformation tries to provide better economical, physical, social,
environmental conditions to any area constantly”(Akkar 2006, 29).



“A planning study that advocates participation of public, private sector and
general public, aims to improve indigent area, tries to heal structure –
environment – outfit trio, besides, living area aims to improve economy by
means of supporting trade and industry, at the same time intends to adopt city
centers to present day’s life (Turok, 2004, 63).



A comprehensive vision and act that tries to produce permanent solution to
economical, physical, social and environmental issues of any region that
transforms.” (Birol, 2008; Thomas, 2003; Ulusoy, 2006)



“A deliberated change process that developed for land use and also directed
towards people who uses the land for several reasons” (Yalçıntan and
Çavuşoğlu, 2009, 93-94).

Loud and unhealthy developments leaded to disruption on urban area. “Urban
transformation” implementations can be summarized as studios that are conducted
with the aim of healing these disrupted areas and improving the life quality.
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Transformation processes are based upon some physical excuses like fire, earthquake,
outdating illegal constructions. It also aims to improve economical and social
conditions. Rendering the wreckage areas habitable and healthy includes the idea of
ordering the abandoned places as a result of extending cities, lessening effects of
damages and reconstructing the old urban texture (Yedekçi, 2015, 25).
It’s aimed to recover economy refresh the social activities incorporate the deprived
areas to system, increase the environmental quality and to reestablish the ecological
balance (Couch, Fraser, Percy, 2003). According to Roberts (2000), Roberts and Skyes
(2000), primary purpose of planning in urban transformation is to improve the
productive power of city. Projects must benefit to whole city, and also social and
economical development of individuals. (Ökten and Evren, 2013, 36).
During the urban transformation operations, physical environment is renewed
economical and social aspects should be taken into account. Aiming only for
economical gain is inaccurate. Suggestions should be developed to sustain and save
cultural, social merits (Yedekçi, 2015, 26).Success of the applications is basically
measured according to their problem solving capacity (Birol, 2008; Trancik, 1986,
Görgülü, 2005,46).
In this study, the street is studied that is quite restricted in terms of use except certain
days of week despite its central location. Buildings were designed in order to improve
the area’s physical conditions and to make there more productive.

View from the top of the shopping center and the
chaos in the traffic

Entrance of the bazaar
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Photograph from the bazaar

Photograph from the bazaar

Photograph from the bazaar

Photograph from the bazaar

Figure 1: Pictures from bazaar

Car parking area in the entrance of the street when
there is not bazaar

One of the empty area in the street that is used as car
park
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Market stalls piled in the street when there is not
bazaar

Photograph from the bazaar

Old Industry District (Eski Sanayi) that forms the
western border of street - open shops

Old Industry District (Eski Sanayi) that forms the
western border of street - closed shops

Figure 2: Pictures from street
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Spatial Features of Tekirdağ Bazaar Street
Tekirdağ Bazaar Street is one of the streets that interconnects public areas. The Street
is perpendicular between shopping district that thoroughly crosses the city and the
south coastline. Administrative buildings like governorship, courthouse, municipality
and the only shopping mall of the city - TEKIRA - are on the shopping district. Tekira
is in the north edge, and coastlines walking way's west edge is in the south edge
Residential area that composed of apartment buildings are in east side of the street. At
west, there is small scaled industrial zone, which is called “old industrial district”.
There are also some one storied structures that are not in a good condition at the west
part of the street. Old TEKEL and recent MEY drink factory that produces wine and
anisette takes place on West side of the street close to the coast. There are also military
lodgings and some empty plots. Some of these plots are used as car park.
The Bazaar Street is used intensely in some certain days and hours of the week. These
days are Monday and Thursday. At bazaar, food stuff is sold on Mondays, food stuff
and clothing are sold on Thursdays. On other days the street is used as road and
parking lot. The road is quite dark especially in the evenings and this is unsettling. A
road passes through the old industrial district that is parallel to the bazaar street is
more intense and city busses use there.
There is semi-open bazaar area in the middle of the street. On the days bazaar is set
up, selling's are done on stands that are placed on the street. On these days, the street
is closed to vehicular traffic. In bazaar, neighbor city sellers also sell their goods. Even
if some small bazaars are set up on some other areas of the city, this is the most
important bazaar area of Tekirdağ.
Production facility of MEY drink factory will be relocated to another city. It’s not clear
to whom the plot will be sold and how it will be used. It’s an attractive place because
it’s large and overlooking the sea. It’s said that Tekirdağ Metropolitan Municipality
wants to buy the plot or wants to conduct housing estate there. Even though there is
no certain project yet, the bazaar is planned to remove from here. The municipality
suggests to relocate the bazaar out of the city center and keep it open constantly. On
the other hand, sellers don’t want to leave here.

ACTUALIZED STUDIES
The bazaar street was studied within the scope of the study. It was conducted in 2015
as two semesters in Architectural Design I and II courses.
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The study began with 17 Architectural Design II students. Firstly, they read the book
of Sardar and Abrams (2014): “Introducing Chaos, A Graphic Guide”. The chaos
theory was discussed in studio in the context of modern architecture and was
exemplified on the Bazaar Street. The students received sections from bazaar that
contains human acts. They spitted up into groups and captured videos relating to the
place. They constructed some structure models about size of a working table.
Afterwards, they generated ideas on usage of the bazaar place after relocation.
Suggestions concentrated on art street, shopping street, playgrounds, restaurants,
second-hand stuff dealers, youth centers etc.
Every student chose one of these subjects and concentrated on it. They discussed about
the future of the street and designed projects according to their ideas. They built up
scenarios on whole street. They draw their projects in 1, 2 or 3 parcels, because they
are 1st graduate students.
Architectural Design I course consist of 20 students. Subject of the study was
determined at the beginning of the semester because that was an sub-group. They
didn’t study as hard as other group although they have studied the whole Street. They
mostly studied on the spatial features of shopping places. They researched five
different shopping places: bazaar, shopping center, covered Turkish bazaar, shopping
arcade, shopping street in order to comprehend shopping activities. They toured,
mapped these places and prepared collages, took photos of them. Discussions were
made about how these places differ in terms of their historical features, number of
floors, daylight usage, building materials and relationship with the city. By this means,
transformations of shopping places were examined. The students designed furniture
stands, sales unit belongs to Tekirdağ Spor (football club) available for dynamic
process and they designed outlets not for whole street but for the area bazaar is set up.

CONCLUSION
Students firstly examined an area that can be defined as a “wreckage territory” within
the scope of the study. Then they identified the problems of the area and suggested
some structures that can be implemented. The structures they designed can vitalize
the place and render there usable continuously.
Workshop is characterized by solutions that offered by students. They got feel of
consider the land not an isolated area but a part of the city. Urban transformation
issues are profitable for their development in their early educational years because in
later years projects will become harder and more detailed. They were not forced to
learn regulations and examine the implementations. They tried to create more
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qualified and useful urban areas. In other words, they read the spirit of the place and
they created a new scenario of life.
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Figure 3: Models of Architectural Design II students
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Figure 4: Models of Architectural Design I students

NAME OF STUDENTS
Architectural Design II: Musab Ümeyir Deniz, İbrahim Okan Öksüz, Yusuf Kaya,
Mehmet Ali Kurt, Hande Savaş, Selin Koca, Gülsüm Alban, Burak Saral, Mehmet
Bozkurt, Veysel Şahin, Rümeysa Öğütcü, Pınar Kodal, İrem Nur Bıyık, Büşra Işıldak,
Hayrullah Başaran, Cüneyt Başaran, Şermin Şentürk
Architectural Design I: Esra Mehmetoğlu, Leyla Yıldırım, Ebru Aksemer, Bülent
Sevinç, Simge Erdoğan, Esma Eken, Mert Deniz, Ayten Maltepe, Ömer Abdullah
Aydın, Kadir Bahadir Arslan, Abdulkadir Bilgin, Şehristan Ertaş, Suna Güneş, Serim
Mehmet Su, Aslıhan Özden, Ahmet Yıldırım, Aziz Demir, Abdulkadir Demirel,
Moucharem Imam, Esra Demir
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değerlendirilmiştir. Anarşizm ve sonrasında postanarşizme dönüşen bu yıkıcı, ütopik, isyancı,
merkezsiz bağlamın kültürel isyan olarak karşılığını sanatçıların çalışmalarıyla görüntüye
dönüştürmesi bilinen bir sonuç olarak görülsede, bu çalışmanın iddiası asıl önemli sonucun aslında tüm
sanatçıların kabul etselerde etmeselerde anarşist ruha sahip oldukları gerçeği üzerine odaklanmasında
temellenir.
Anahtar Kelimeler: Anarşizm, Postanarşizm, Postmodernizm, Çağdaş Sanat

INTRODUCTION
As a philosophical view rejecting all kinds of authorities and upholding revolt and
liberty, anarchism has become the improper concept of intellectual history and the
eerie enemy of sovereign. Anarchism defined by Joseph Proudhon as a collaboration
without hierarchy and act of state refers collective behaviour and way of thinking.
Anarchist and feminist Emma Goldman defines anarchism as; “Philosphy of the new
social order based upon a liberty that is nonrestricted by man-made laws; a theory
defending that all governments grounded on violence and for this reason they are
incorrect, detrimental and unnecessary” (Goldman, 2013, p.14). Because liberty is the
key issue of anarchism, opposition and revolt against the current system inheres as a
form. Thus anarchism is mostly percepted as chaos and violence because of the
argument defending all the management mechanisms in populist surface view are to
be removed, even especially governments try to trigger fear of humans by defining
like this. However, anarchism contrarily describes the flawless order that will come
into existence with limitless liberty and defends that this liberty will come into
existence with the formation of conscious by human beings. “Anarchism is the
philosophy of individual’s sovereignty” (Goldman, 2013, p.30)
Anarchist philosophy is based on the abovementioned basis and the first manifesto
was publisehed by Anselmo Bellegarrigue in 1850. These dates overlap with
Romantism that is the inception of revolt in art history. With the conscious of the fact
that all these clashes are not coincidence, and art is composed by a structure that art is
inextricable together with society, policy, diplomacy and philosophy, the soul of revolt
realized in art field during the boom episode of anarchism will be evaluated all
together. Indeed anarchism continues its existence as an endless and transforming
philosophy likewise the anarchist soul in art continues in a trasnforming way. And the
first sample of this is romanticism. After French revolution in 1789, the revolt of
romantism has begun. The artists got involved in Romantism were influenced by the
ideas of anarchist philosophers. Proudhon who had influence over rebellious artists
like announces that “proprietary is theft” and “anarchism is an order”, and calls for
“establishing by demolishing”(Artun, 2010, p.18). Destructive ideas and utopias have
transformed into weird and nasty nature views and free imagination, and inner
feelings have transformed into fantastic figures.
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Süreyya Evren rakes together the boom episodes of anarchism in three parts; “If we
blatantly define the main periods of anarchism by discussing from 19th century to
today, we see that: The first period terminated with a defeat in Spain in 1939, the
second one was marked with 1960s and the third one appears the anti-globalization
movements” (Evren, 2013, p.38). In the periodical ordering of the Evren, surrealism
and dadaism sweep all Europe and the USA during the uprising of Spain in 1939.
Surrealists and dadaists have launched a new revolt by reversing the norms existing
with a new destruction and liberty field in art. Ali Artun mentions the comment that
Benjamin did for surrealism in Art Manifests; an anarchist thinks “Since Bakunin the
one presenting such a concept to Europe that has been deprived of radical liberty
concept is surrealism”. This is “a liberty to be experienced wholly by knowing no
bounds, and conducting no pragmatic account” (Artun, 2010, s.30). Surrealists and
dadaists have formed their libertarian and rebellion manifests with anarchist
philosophers;
In his manifests titled as “Surrealism’s Politic Position” Brewton emphasizes on
violence and states that violence is the energy of art: “…at the threshold of the new
society a grandiose store will be explored. This is the store that will invade the
collective life by jumping out of the wholly armed symbols. … By ruining
revolutionism and blessing violence as a creative and artistic action the links of this
approach with anarchist tradition seen both within the manifests of Breton and many
avant-garde declaration influenced by surrealism is blatantly obvious. Breton states
that “surrealism has begun to know itself for the first time in the black mirror of
anarchisim” (Artun, 2010, s.32)
On the composition of the surrealist musician John Cage we can see the anarchist,
destructive and rebel substructure. Being his first composition “Landscape No:5” is
formed by a collage of the sounds of 42 albums having been recorded, cut and
reunited. Dated as 1952, and formed with three parts composed for any instrument
without any notes, 4’33’’(four minutes thirty three seconds) is a compose in which it
has been stated that instruments should not be played. Having composed this
composition for the sake of silence as being an element of music Cage has also
interpreted this composition as created with the sounds around for a duration of 4’33’’.
Cage has spread the idea that each sound is music and everybody is a musician in his
improvisation concerts called “happening” for the first time and organized with artists
like Allan Kaprow instead of musicians and has been influential on the bands as fluxus
(ready made sounds). Similar drives have a role on the occurance of Punk movement.
As a Punk Band Sex Pistols is informed about offensive Dada ‘concerts’ composed
while being performed, and of “Ur-Sonata” being the life work of Kurt Schwitters
(Artun, 2010,pg.60)
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Situationism with the influence of surrealism and dadaism in 1960s that is the second
period of anarchism effected with a new destruction built in the uprising of 1968 and
in art. Upon altering the world where the rebuilted works were produced with
stealing, duplicating and collages, situationists is a group developing the concepts like
deturnement and derive, and accompanying the most striking uprising of the history
which collective conscious rises with uprisings.
As one of the founder of Situationism Guy Debord’s work that has been carried out on
“Derive Theory” is a city map formed by cutting and reorganizing nineteen map
sectioned Paris map. “Naked City” expresses the city having a rational, functional, and
guiding order to be surrendering to desires, experimental and free behaviours, social
movements, playfull creativeness and shortly to art and poem” (Artun, 2010, pg.314)
After the revolt of 68 while situationism began to lose its influence punk begins to
appear as the version of music founded upon the anarchism and the anarchist version
converted into music. Punks define themselves as “cultural terrorists” fighting against
commodification of art. Their aim is to ruin the music endustry by “politicising the
voice” and proving that everybody can make music. (Artun, 2010, p.61). Punks taking
its roots from dadaism and surrealism band all kinds of sound together without certain
rhythms and rules, even they compose on the stage and end their compositions by
interrupting. It underpins the ideas of revolt and anarchism, and they describe their
manifests not in written but with actions. “…punks deal with anything they desire.
…The manifests of punks are primarily lyrics, graffiti, their scandals and performances
…Each of them is to the tune of a declaration, and their own announcement.” (Artun,
2010, p.61). The lyrics of song called “Anarchy in the U.K.” of punk band, Sex Pistols
is like the ABSTRACT of punks’ manifests.
Anarchy in the U.K. (1976)
I am an antichrist
I am an anarchist
Don’t know what I want
But I know how to get it
I wanna destroy passerby
Cause I wanna be anarchy
No dogsbody
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Post-anarchism and Postmodernism
While by the 2000s anarchism began to be on the rise again with the anti-globalization
movements its definition and context also have begun to create an association with the
new approaches of the era. The connections that have been set up with the poststructuralism appearing with the new anarchism studies glitters quite often within the
post-anarchism readings. While Süreyya Evren mentions that anarchism is rehandled
within the scope of postmodernist/poststructuralist theories, and that it is formed by
the way of the works of philosophers like Foucault, Deleuze, Lyotard, Derida, Lacan,
Nietzsche and Baudrillard.
Call depicts postmodernist anarchist as the one that aims to undercut the main
theoretical bases of capitalist economic order, and refers it with all related policies
together; the existence of anarchy of Nietzsche, the anti-humanist micropolicy of
Foucault, the critics of manifestation of Debord, the simulation theory of Baudrillard,
the unreliableness against meta narrations of Lyotard and the rizomatic nomad
thought of Deleuze communes with each other (Evren, 2013, p.36-37).
Postanarchist attitude has rerun its effects as revolt and destruction not only as an
issue stucked in policy but also in art area. The revolt that has launced against the
matters caused by environmental, regional and economical ones that appear with
globaliztion propmt the communities, and readings has been made through
postanarchist attitudes over the same matters in art area and works have been
generated.
“New anarchism requires a brand-new reading of history of anarchism. It is essentially
fueled by poststructuralist but it doesn’t stipulate to take the philosophers known as
postanarchists as a reference directly. Moreover new anarchism is not the some more
radical version of marksism beacuse it is not stucked in policy. It includes the whole
life and culture, and it is usually the face of displeasure from modernity. It is the name
of the one transformed into a political movement” (Evren, 2011, passage.69).
In postmodern art, the fact that more activist and collective works are carried out in
the context of postanarchism is seen. Founded in 1985 the feminist-activist Guerilla
Girl community works as an anonymous and collective group. The identity of the
members is not known, and each member uses name of an old female artist as a
nickname. While performing actions they use gorilla mask that has been identified
with Guerilla Girl. With their statistical, critical approaches they actualize
performative art actions by producing posters, banners.
One of the most known works of the group is a 1989 dated poster that they composed
in the context of feminist critic of a reseacrh result that they made for New York
Metropolitan Museum; It is written in the poster :“Do women have to be naked to get
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into the Metropolitan Museum?”. This study can be sampled as a definite rebellious
attitude with activist, anonymous and collective combination.

Figure 1- Guerrilla Girl, Do women have to be naked to get into the Metropolitan Museum?, Billboard Poster.
1989.

In 2002 Guerrilla Girl designed a billboard poster criticizing that there is an unfairness
about women directors in Oscar awards, 95% of writers awards are presented to men,
only 3% of actor/actress awards are given to the Black, and oscar statue has been
designed in a way to represent the sense of aesthetics that is imposed.

Figure 2- Guerrilla Girl, The anatomically correct Oscar, He’s white and male, just the guys who win, Bilboard
Poster, 2002.

As an avant-garde German composer Karlheinz Stockhausen stated that ``this attack,
this performance against the World Trade Center in 2001 is the most spectacular art
work of all the cosmos: “In comparison to this; we as composers (artists) are nobody”
(Artun, 2011, passage 1). Anarchy, violence and destruction, the whole includes both
their renditions and performances within this onrush. Fall of capitalism, dislocation of
order, destruction and utopias of new order are the key issues of post-anarchism.
The words of German artist caused a gross indignation. The concerts of Stockhausen
were cancelled and his daugter who is a pianist rejected fatherhood. Whereas
Stockhausen was an avant-garde and he was fueled by a romantic imaginary realm.
Therefore destruction, violence, terror, apocalypse, death and hell was the music of
him that was praised to the skies for years.” (Artun, 2011, passage.1).
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For this reason, the comment of Stockhausen shouldn’t be found ogg and it should be
read by founding with anarchist base.

RESULT
As a result the anarchist context studies beginning with Romanticism in the field of art
has triggered and affected the revolt feelings of the artists in avant-garde and postmodernist eras. The field of art is seen not to have made progress in a different way
from anarchist thought through its structure altering and transforming by revolts in
itself. The fact that anarchism remains close to artists leads a paralel rebelliousness
against radical art and custom with liberal creation that anarchism presents. Therefore
artists have grounded their objection and rebellion with anarchist thought depending
upon the alteration of soul of time. Artist has always been an anarchist with his/her
conscious, intellectualness, objection, and rebellion.
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Art and Daily Life in the Age of Digital Reproduction
This presentation is an attempt to contemplate on the current status of once solid borders or
barriers between art and daily life in the light of transformation of artistic reproduction and
introduction of digital technologies in art. Mechanical reproduction (W. Benjamin) has been
replaced by digital or performative reproduction as a part of rehearsing one’s social roles (J.
Butler) and fulfilling one’s own context within imagined communities (B. Anderson) and
restructured societies.
99 years passed since Duchamp scandalously yet permanently introduced the ready-made
objects into the realm of art. The modest porcelain urinal has become one of the avant-garde
exits of art in the age of mechanical reproduction. Ever since plastic artists have effectively
destroyed the romanticist borders between art and daily life.
Today we live in a world of digital reproduction. The act, purpose, and means of reproduction
has so dramatically changed that contemporary artists, art critics, and historians are far less
interested in the once cool debates about authenticity, reality, and representation. As a matter
of fact, reproduction has become a daily routine for masses with millions, if not billions,
creating ‘artistic’ content each and every day. Thus the main debate shifted from the
‘appropriateness’ of the ready-made in art to the borders between art and daily life, and
between the artist and say a social networker.

Reproduction and the Ready-Made
In scientific terms, reproduction is the biological process by which new individual organisms
are produced from their parents. Here the offspring (or the reproductions) are genetic
extensions of the originals. In other words, applying genealogy, or family history, it is possible
to trace their lineages and history. It is possible also verify either via physical characteristics
or a DNA test if the reproduction is truly faithful copy of the original. Not exact, but faithful…
When it comes to sociology, say the Marxist approach characterizes the reproduction, as the
reproduction, enforcement, and maintenance of social relations, in particular the relations of
production that characterize the social hierarchy, and property rights. Here again the
reproduced social relations are expected to be faithful copies of the ongoing system. Once
again not exact, but faithful… While the rituals, everyday routines, production, consumption,
government, cultural, artistic traits, religious beliefs, and employment relations might seem
radically changed, the underlying power dynamics and hierarchy would stand solid.
When it comes to art, the entire Art History may be said to have dealt with the existence or
non-existence of the “truthful and or faithful” element of any artistic work. While the work of
the satire, which recklessly distorted the ‘truthful and/or faithful element,’ either by means of
humor or political humiliation etc., the established order of philosophers, art historians, art
world, and politicians has always advocated that the value, or in other words, the convenience,
availability, practicality, and serviceability of any art work could only be secured if the same
is a truthful or faithful copy of the original.
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Here the trick has always been the fact that the ‘original’ itself is reshaped, reconstructed, or
reinstated as a concealment of the ongoing inequalities, injustice, and discontents. Therefore
the original itself is nothing but a distorted reproduction. The work of the artist had been
defined for an extended period of human history as a mimetic endeavor to copy what had
been presented, considered, or enforced as original either by the political power, elite, or even
by the nature itself.
As from the 19th Century, the quest for the reality beneath the surface became less religiously
oriented and more politically motivated. Apart from the meticulous debate on realism,
romanticism, naturalism, socialist realism etc., which addressed the faithfulness to original in
distinct contexts, the fact that the true understanding of artwork as a reproduction could not
be achieved until the ready-made concept was introduced.
The ready-made revolution provided a paradigm shift, not only in terms of reflecting and/or
reacting to the ‘effect’ industrial revolution on our daily lives and artistic conceptions. The true
challenge to reproduction debate came when the ready-made rendered it meaningless or
rather shifted the copy and original debate, and raised the text and context debate. The urinal
was original, not only a truthful or faithful copy of the original. Yet the context was radically
distorted. And the urinal was not only a satirical de-glorification or a political reaction against
of the artistic norms and social establishment, but also created a new medium, where the
contexts are continuously and deliberately distorted.
Baudriallard calls this the "order of sorcery", a regime of semantic algebra, where the absence
of a profound reality is masked, where the sign pretends to be a faithful copy, but it is a copy
with no original. Signs and images claim to represent something real, but no representation is
taking place and arbitrary images are merely suggested as things, which they have no
relationship to. In short, in Duchamp’s context the urinal is not a urinal, thus it is copy without
the original. Therefore the ready-made revolution not only provided the artists with the
freedom bypass the copy-original debate but also the re-creating or re-constructing the
contexts.
From Reproducing Commodities To Contexts
Notwithstanding above, the new recreations or reconstructs can still function as the truthful
and faithful reproductions regardless of whether they were truthful copies, or originals, to the
extent they contribute in the reproduction, enforcement, and maintenance of social relations,
in particular the relations of production that characterize the social hierarchy, and property
rights. Warhol’s pop-art works are good examples. Use of popular and/or ready-made
material without a critical confrontation with the true context as regards their use, meaning,
and function is still the act of concealment. So now we have another element: confrontation.
It is possible realign the debate with two contradictory artistic approaches as the critical
confrontation and the multiplication or reinforcement. In this context, multiplication or
reinforcement as a function of reproduction is not limited to the daily routines as
photocopying, developing photos, and downloading and uploading media files, or even
editing a Wikipedia article, but also involved in the mainstream artistic activity, which copies,
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multiplies, reproduces, and proliferates the artistic modes and genres, preferences and
tendencies of today, thus reinforcing today’s art world. In both the daily and artistic activities,
the purpose is to multiply the objects of desire (or grief), reinforce one’s existential conditions,
improve satisfaction, and get better recognition and awarded.
Here it is better to reapply Baudrillard to extend the debate: Identifying the simulacra and
simulations with certain historical periods Baudrillard details as provided in Wikipedia as
follows:
First order, associated with the premodern period, where representation is clearly an artificial
placemarker for the real item. The uniqueness of objects and situations marks them as
irreproducibly real and signification obviously gropes towards this reality.
Second order, associated with the modernity of the Industrial Revolution, where distinctions
between representation and reality break down due to the proliferation of mass-reproducible
copies of items, turning them into commodities. The commodity's ability to imitate reality
threatens to replace the authority of the original version, because the copy is just as "real" as
its prototype.
Third order, associated with the postmodernity of Late Capitalism, where the simulacrum
precedes the original and the distinction between reality and representation vanishes. There
is only the simulation, and originality becomes a totally meaningless concept.
When the ready-made was introduced, Benjamin was also contemplating upon the mechanical
reproduction. It was seen that the mechanical reproduction as a direct consequence of the
industrial revolution fostered the commodity's ability to imitate reality, which in return
threatened to replace the authority of the original version. Yet this should be accepted with
certain limitations. Since, the commodity as a mechanical copy of the original not only replaced
or challenged the authority of the original version but also provided it increased proliferation
and extension of its text, context, and effect to an extent that was never possible before. That’s
why, for instance, the cinematography was embraced by the Soviet Revolution, as the principal
medium to convey its messages to the masses. That’s why the mass production as exemplified
the best by Fordism and its principles, which reproduced not only the ‘cheap’ versions of
motor vehicles for the access of masses, thus challenging the authority of the original
expensive versions, but also ‘a way of life,’ thus contributing in the reproduction, enforcement,
and maintenance of social relations, in particular the relations of production that characterize
the social hierarchy, and property rights. The existing power relations were not only
reproduced by proliferating the middle class way of life but also by the material conditions
under which the workers were forced to work to produce ‘cheap’ motor vehicles. That is not
only the commodities but also the context, in which they are going to be used, exchanged, or
practices, was reproduced.
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Reproduction During The Postmodernity Of The Late Capitalism
We live in a world what Baudrillard calls, the third order, or the postmodernity of the late
capitalism. Buying a cheap copy of an iPhone may be a financial challenge to Apple, yet it does
not materially challenge the system on which Apple flourished, since it is the ‘cheap’ labor
that produces the cheap or monkey versions of renowned brand names. For many in the ranks
of the lower income people that could have some sort of excess to monkey versions, originality
becomes a totally meaningless concept, not because of the heinous action of simulation that
effectively destroys each and every reference to the original, but also the fact that there are two
equally important grounds: the monkey user is satisfied with the simulation of experiencing
a higher life style and the monkey version provides comparable functionality. And there is the
third factor: The regenerated access to monkey version create demand for the original versions.
This can be seen as a new mode of price differentiation in the postmodernity of the late
capitalism.
The same goes to torrenting… A more ‘democratic’ or practically free access to say the video
films or music via torrent sites may be construed as a grand challenge to the film and music
industry. Yet this act not only increases the proliferation of the norms and acceptance of the
industrial productions, but it also creates demand, which guarantees in the middle and long
run the reproduction of the same industries.
I said during my introduction that today we live in a world of digital reproduction. The act,
purpose, and means of reproduction has so dramatically changed that contemporary artists,
art critics, and historians are far less interested in the once cool debates about authenticity,
reality, and representation. As a matter of fact, reproduction has become a daily routine for
masses with millions, if not billions, creating ‘artistic’ content each and every day. Combined
with above, the billions reproduce not only the contents but also the contexts. Even though
reproduction of the contexts means in the last instance reproducing or reinforcing the power
relations, there is also a small yet not full exhausted window of opportunity.
We also have the high-tech projects, software, and models etc. that are freely accessible by
masses. There are a great number of ways one can make use of them. You exploit it by
employing the same for commercial purposes. You use it in your next exhibition as a robust
source of inspiration or plagiarism. You use it by extending its outreach for the purposes it
was originally introduced. Many will have the degenerative effect as the ‘evil reproductions’
of the original. If you have a 3-D printer, you may ‘manufacture’ your gun, replacement parts,
or you may go for toys, artistic objects, or even prosthetic arms for children. In other words
what is important is not the copy vs. original debate but in which context it is reproduced, and
which contexts does it reproduce.
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çevrenin çok önemli bir görünüşü de olsa, basit veya birimsel bir kavram değildir. Heykel ve Çevre
organizasyonlarında mekânın yanı sıra zaman, anlam ve iletişim organizasyonları da söz konusudur.
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ABSTRACT

Sculpture and Space; and for a limited purpose, the gap that many links as physical and his cultural and
become a holistic sense of place when loaded with regional content.Venues, also divided into different
categories based on the physical properties, every place is unique environmental characteristics and the
impact. Location character, both forms, materials, physical properties such as texture and color, as well
as takes into cultural composition has been created by people over time. Though space is a very
important aspect of the physical environment, is not a simple or unitary concept. As well as Sculpture
and environmental organizations in the space time, is concerned meaning and communication in
organizations. İn this context, Sculptures are an important part of human culture; open public spaces
and faith for thousands of years, have taken place for reasons such as ideology and sculpture, with
increased expression of the diversity in our age and with similar material production, gained almost
unlimited possibilities. Erzurum city with a material which was created by the climate conditions of
snow and ice, in addition to the narrative material, the statue has become an expressive language and
tool.
Towards the end of the 20th century Atatürk University at Fine Arts Sculpture Department, national
and international snow and ice sculpture symposium organization arranged and which these processes
in indoor and outdoor areas exhibited this winter festivals, performances, cultural and artistic activities
is seen that within the space rehire designed as a whole. In 1994, Atatürk University Faculty of Fine Arts
Sculpture Department, making snow sculptures organization has achieved a first in our country. In the
town square and Palandöken ski resort, this important art event in winter with snow-sculpture
competition and organization, at regular intervals since 1994, are held. Snow and ice workshops; from
the outset, Erzurum east of the winter city of Turkey and held in Palandöken, the First National snow
sculpture workshops work content, Erzurum Winter Fest is organized is still a winter art activity.
The result of these events, ice city Erzurum and Palandöken Mountains foothills, open areas
transformed into snow and ice sculpture museum, the public, participants designer competitors made
the announcement at a national and international level outdoor sculpture competition process and the
experience and outcomes of the implementation of snow and ice sculpture project was transferred.
Key Words: Culture, Art, Sculpture, Symposium, Ice, Snow, Outdoor

GİRİŞ
Heykel kavramının da içerisinde yer aldığı mekânın sözlükteki anlamı, bulunulan yer,
ev, yurt, uzay ve uzam gibi anlamları kapsar. İngilizce kaynaklarda “ space” olarak
geçen kelime, Türkçe’ ye çevrildiğinde, mekânın yanı sıra, boşluk, alan, aralık, uzaklık
ve üç boyutlu yapı gibi anlamlarını da karşılar. Mekânın tanımı, içinde tanımlandığı
disiplinlere göre değişmektedir. Mekânla en yakın ilişkili disiplin olan heykel ve
mimari mekân, fiziksel ve görsel sınırlarla tanımlanmakta ve rengi, malzemesi,
boyutları, ışık kalitesi biçim ve karakter kazanmaktadır. Mekân sadece görebildiğimiz
boşluk değil, aynı zamanda işitsel olarak algılanan, dokunma duyumuza seslenirken,
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kokusu mekânı belleğimizde bir deneyim olarak kaydetmemizi sağlar. Ayrıca heykel
ve mekân, yaşanan ve deneyimlenen bir olgudur. Tarih boyunca heykel, farklı
amaçlarla oluşturulmuş, tarihin hemen her döneminde açık alanlarda farklı biçimlerde
yer almıştır. Üç boyutlu bir hacim sanatı olan heykel, açık alana yerleştirildiğinde
önemli işlevler üstlenmektedir. Mekân ise; sınırlandırılmış ve bir amaca yönelik,
fiziksel olarak birçok bağlantısı olan boşluktur ve kendisine kültürel ve bölgesel içerik
taşıyan bir bütünsel anlam yüklendiğinde, yer haline gelmektedir (Akyol 2006).
Mekânlar, fiziksel özelliklerine dayandırılarak değişik kategorilere ayrılabilirlerse de,
her yer çevresel özellikleri ve etkisiyle tektir. Yer karakteri, hem malzeme, biçim, doku
ve renk gibi somut özellikleri, hem de zamanla insan tarafından oluşturulmuş belli bir
patine gibi tarifi zor kültürel bileşimleri içine almaktadır (Tranck, 1986). Mekân fiziki
çevrenin çok önemli bir görünüşü de olsa basit veya birimsel bir kavram değildir.
Çevre organizasyonlarında mekânın yanı sıra zaman, anlam ve iletişim
organizasyonları da söz konusudur (Rapoport, 1977).
Bu bağlamda, heykel sanatı, özellikle kent mekânlarda görsel duyum zenginliği
oluşturma, insanları bir araya getirerek kaynaştırma, işaretleme, yönlendirme gibi
işlevlerle kentsel yaşamı ve açık alana yerleştirilen yapıtlarla kentin belleğini biçimler.
Heykelsel mekânlar, sürekli olarak insan varlığını çevreleyerek, insanlar bu
mekanlarda biçim ve nesneleri görerek, mekânın içinden ve dışarıdan gelen etkileri
hissederler. Heykel ve mekânın görsel biçimi, ışık kalitesi, boyutları ve ölçeği tamamen
toplam biçimin elemanları tarafından tanımlanan sınırlarına bağlıdır. Mekân,
çevrelenmekle ve biçimini oluşturan elemanlar, heykelsel oluşumlar kazanırlar.
Gerçek mekânda figürler, dikkatimizi çeken pozitif elemanlardır ve bunları algılamak,
arkalarındaki zıt fonu anlamakla mümkün olabilmektedir. Bu yapılar karşıtların
birliğini yaratmakta ve biçim-mekân elemanları da, üç boyutlu sanatı
oluşturmaktadır. Üç boyutlu mekan, sadece mekân ve form değil, aynı zamanda
mekânda geçen her olay, hareket ve algıdır. Mekânın anlamı ve tanımı, tanımlandığı
sanat disiplinlerine göre değişmekte, heykel ve mekânla ilgili disiplinlerden mekân
tasarlamayı kapsayan heykelsel mekânı, görsel fiziksel sınırlamalarla yorumlarken,
mekânı oluşturan elemanlar, ona kimlik ve yorum kazandırır. Mekân sadece görme
duyumuza hitap etmez, mekânı işitsel ve zihinsel olarak algılamamızı sağlayan
elemanlarla kendini vurgular. Aynı hacimler, bu elemanların farklı kullanımlarıyla
ayrı kimliklere sahip olabilmekte ve sınırları olan hacim, fiziksel mekân olarak
tanımlanabilmektedir. Fiziksel mekân görsel olarak sınırlıdır ve görsel sınırları
olmayan, gözün gördüğü en uç noktalara kadar uzanan, böylelikle şeffaflaşmış olan
mekân, algısal mekân olarak tanımlanabilir. Kavramsal mekân ise, algısal mekânla
bağlantılı ve bellekte depolanan plan, zihinsel haritadır ve akıl gözüyle
kavranabilir.Boşluk ve zaman içinde sınırlandırılmışlık olarak kavranan mekân (Yücel
1981) algılanabilirliğiyle (İnceoğlu,
Aytuğ, 2009) heykel sanat disiplini ile
ilişkilendirilebilir. Üç boyutlu yapıların, mimari yapılar ve kamusal yapılar bir mekân
içerisinde ele alınmasıyla beraber, kamusal heykeller, genellikle anıtsal mekân heykel
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çalışmaları olarak karşımıza çıkar. Toplumsal olarak heykelin taşıdığı bilincin,
enerjinin kuşaklara aktarılması, toplumsal genetik dokuya olumlu katkı sağlar
(Yardımcı, 2011). Kamusal alan, demokratik kazanımların yaşam bulacağı bir kent
mekânı olarak formüle edilmiş, toplumun, siyasal ve ekonomik hayatta söz sahibi
olabilmesi için kamusal alanı canlandırması, kimi durumlarda da yeniden yaratılması
gerekmektedir. Kent mekânı tarafsız, geçirgen, nötr değildir. Kent içinde kamusal
alanlar yaratmak ve sembolik, fiziksel problemlere yönelik çözüm üretmeyi gerektiren
en etkili yollarından birisi de sanattır.Kamusal alan kavramının birbirini tamamlayan,
olgusal ve normatif iki boyutu bulunmaktadır. Birinci yönüyle kamusal alan, modern
kamu hukukuyla tanımlanmış fiziksel bir mekândır. Resmi daireler, okullar,
hastaneler, yollar, meydanlar, parklar gibi halkın ortak kullanımına açık her türlü kent
mekânı kamusaldır. Kamusal alan, ikinci yönüyle normatif bir ilkeyi, bir ideali belirtir
ve “ortak, aleni, açık olan” anlamına gelmektedir. Çoğulcudur, toplumsal yaşantı içinde
fikirlerin, ifadelerin ve tecrübelerin üretildiği, açığa çıktığı, paylaşıldığı, tartışıldığı
toplumsal alanları tanımlamakta, ayrıca bu süreçte ortaya çıkan kültür ve deneyim
bütününü de içermektedir. Mekân bünyesinde birçok tarihi izi ve referansları
barındıran tarihin deneyimlerine ayna tutan mimari bir düzen sanatıdır. Düzen ve
uyum kaygısı mekânı matematiksel oranların etkisi altına sokmuştur. Yazar, konuyla
ilgili olarak; mimarinin, modernizme kadar geometrinin boyunduruğu altında
olduğunu, bilimsel temellere oturmasının ve rasyonalizasyonunun XVI. Yüzyılda
başladığını, daha sonraki yüzyılda ise bu çabaların arttığını ileri sürer (Tanyeli, 2002).
Kamusal mekânlar farklı kültürlerden, dinlerden, sosyal statülerden her bireye
sunulmuş ve açılmış alanlardır. Başka bir tanımla, kentte serbest kullanımı olan ve
herkes tarafından erişilebilir boş alanlardır (Gökgür, 2008). Klasik anlamda kamusal
sözcüğü, hakla ilgili ve devlete ait olmak üzere iki anlam taşımaktadır. Diğer deyişle
kamusal alan, kullanımı herkese açık, herkesin mülkiyetinde bir yer olmasıyla beraber
paylaşımı, düzenlenmesi ve yönetimi resmi kararlara bağlıdır (Gökgür, 2008).
Kamusal alan, kente ait her türlü mekânı oluşturan, ortak kullanıma açık alan
anlamına gelir.Kentler, yabancıların bir araya geldiği insani bir yerleşim alanıdır. Kent
içerisinde estetik kamusal mekânlar yaratmak, düşünsel sembolik ve fiziksel sorunlara
yönelik çözümler üretmek gerekir ve bunun da, en etkili çözümlerini sanat yapıtları
yerine getirir.
Kamusal mekânlarda, insanoğlunun korkularını ve inançlarının anlatımını sağlayan
üç boyutlu mekân sanatı olan heykel, sayısız konularla ortaya çıkmış, tüm
uygarlıklarda farklı biçimlerde kullanım alanları bulmuştur. Ortaçağ kent kültüründe
mimari yapının organik bir elamanı olmuş, dinsel amaçlı gerçekleri öğretmek gibi bir
misyonu yerine getirmiştir. Rönesans’la ortaya çıkan yeni kent anlayışı ile mimari
yapıdan koparak bağımsızlaşmış olan heykel, kent meydanlarında yerini almış, XX.
yüzyılın başından itibaren, boyutları mimari yapılarla doğru orantıda büyüyerek
kendi kamusal alanını yaratmış ve izleyici ile doğrudan iletişim kurmaya başlamıştır.
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Kamusal alanlarda bir buluşma noktası işlevi oluşturan heykel, kent meydanlarının
oluşturulmasında, kentlerin olmazsa olmazları, vazgeçilmezi haline gelmiş, kamusal
mekânlarda, estetiksel, duygusal ve düşünsel bir mekân etkisi yaratarak, kamusal alan
heykel-çevre ilişkisinin önemini ortaya koymuştur. İnsanlığın en eski sanat
yapıtlarından biri olan heykel, kendine özgü anlam taşıyan ve güzel sanatların bir
alanı olmuş ve tarih boyunca farklı amaçlar için ortaya konulmuştur. Üç boyutlu
tasarım sanatı olan heykeller, belirleyici özellikleriyle yer aldıkları alanlarda insanları,
kültürleri bir arada tutarak, çevrelerindeki diğer elemanlarla birlikte kent ve çevre
plastiğini oluşturmuş, pek çok önemli işlevleri de yerine getirmiştir.
Kentsel mekânlarda görsel duyum zenginliği oluşturma, insanları bir araya getirerek
kaynaştırma, işaretleme, yönlendirme gibi, kentsel yaşamı ve açık alana yerleştirilen
yapıtlar, kentin belleğini oluştururlar. Üç boyutlu yapıtlar, mimari yapılar ve kamusal
yapıtlar içerisinde ele alınmasıyla beraber kamusal heykeller, genellikle anıtsal
düzenlemelerden oluşan kompozisyon çalışmaları olarak karşımıza çıkar. Genellikle
kamusal alanlardaki sanat yapıtları kalıcı materyallerden oluşturulmakta ve
toplumsal olarak heykelin taşımış olduğu bilinçle birlikte, enerjinin kuşaklara
aktarılması, toplumsal genetik dokunun oluşumuna katkı sağlarlar (Yardımcı, 2011).
Kentler, insanlığın yapıtı olmakla birlikte, en geniş ölçekli mimarlık eserleri ve insanın
yaşamını sürdürdüğü, olanaklardan yararlandığı, ortak noktalardır. Kentler, bir
gelişme sürecinin yapıtlarıdır ve uzun bir süreçte ortaya çıkmışlardır. Bu nedenle,
kentsel yaşam biçimleri, daha önceki yaşam şekillerinden etkilenerek değişip,
gelişmişlerdir (Güç, 2005). Tarihi süreç içerisinde değişik kültürleri ve düşünceleri bir
araya getiren, toplumsal, sanatsal gelişmelerin yaşandığı mekân olan kentler, Antik
Çağdan günümüze, insanların ortak amaçlar doğrultusunda toplandığı, fikirlerini ve
deneyimlerini paylaştığı yerler olmasıyla, kentlerin oluşumu ve gelişimi aşamasında
da, sanatsal etkinlikler sürekli ortaya konulmuş, günümüzde de kent ve sanat, her
zaman birbirinden beslenerek, iç içe olmaya devam etmektedir (Kedik, 2011 ve Güç,
2005).
Kent alanlarını düzenlemenin çevre ile uyumlu birlikteliğini sağlamanın yollarından
birisi de, açık alanlara yerleştirilecek sanat yapıtlarıdır. Mekânlara yerleştirilecek sanat
yapıtlarının biçimi ve konusu ise, konulduğu mekânın yapısı, fiziksel, sosyal
özellikleri göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulur (Güç, 2005). Kamusal mekân
sanat çalışmaları, genellikle heykel ya da çeşitli biçimlerdeki yapılar olabildiği gibi,
ağaç da anıt olarak kabul edilmekte ve anıtlar, önemli bir olayın veya büyük bir kişinin
gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak
büyüklükte, sembol niteliğinde yapı olarak tanımlanmaktadır (Anonim, 2015).
Günümüz sanat ortamında, çevre ve mekânı heykele, heykeli çevre ve mekâna
götüren yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Çevre olgusu, insanlığın var oluşu kadar eski bir
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kavramdır ve çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde bulunan insan, yaşadığı ortamı
kendi ihtiyaçları doğrultusunda, sürekli biçimlendirmiş ve değiştirmiştir. İnsanoğlu
çevreyi biçimlendirişi ve öncelikle doğaya karşı mücadele ederken yaşamsal
faaliyetlerini devam ettirme biçiminde gelişmiş, sonraları bir yerlerde barınmanın
gerekliliğini keşfetmesiyle, bu biçimleme daha da organik bir yapı haline
dönüşmüştür. Önceleri sadece barınma amaçlı korunmalı bir mekân yaratma
düşüncesiyle başlayan bu işlem, insanı barınılan mekânı çevresiyle de
ilişkilendirmiştir. Bu durum, açık alan olgusunun ortaya çıkışı biçiminde
nitelendirilebileceği gibi, insanın dış mekânlara yeni anlamlar yüklemesi biçiminde
de değerlendirilmektedir. Toplumsal yaşama geçiş ile dış mekânlara olan
gereksinimler daha da önem kazanmış ve farklı mekânsal kurgulamaların
oluşmasına, çevrenin heykele, heykelin de çevreye yaklaşması söz konusu olmuştur.
Kamusal alanlar, en yalın haliyle uzayın (boşluğun) sınırlandırılmış bir parçasıdır
ve insanoğlunun, içerisinde çeşitli eylemleri, etkinlikleri gerçekleştirebileceği bir
mekândır. Mekânda varlıklar, birbirleriyle sürekli bir etkileşim içerisindedir. Mekân
kavramı, değişik uzmanlık alanlarında çeşitli anlamlar içerir. Örneğin, mimar yapıyı
inşa edeceği bir alan, heykeltıraş, yapıtıyla buluşturacağı bir alan ve çevre olarak
ele almakta ve bundan dolayı da mekanlar, mimar için farklı, toplumbilimci için
farklı, sanatçı için ise daha farklı anlamlar barındırmaktadır.
Heykelin çevre ile toplumsal açıdan ilişkisi konu, kronoloji, yarar ve sosyokültürel
kabul edilebilirlik olarak değerlendirilirken, fiziksel açıdan: hacim, biçim, malzeme,
yerleştirme olarak değerlendirilmektedir (Karaaslan, 1993). Plastik öğeler heykelin
çevre ile ilişkisinde toplumsal ve fiziksel açıdan önemli bir rol oynar. Açık alanlar,
bazı durumlarda canlı varlıkların belirlediği (örneğin toplumsal mekân), bazı
durumlarda mimari öğelerin maddi elemanların duvarların çevrelediği, bazen de
sanat yapıtının metafizik bir iç dünyayı kendi dış varlığıyla çevrelediği, ama her
durumda (belli sınırlama öğelerine) belli bir dizge/sisteme bağlı olarak oluşmaktadır
ve mekân, maddi varlığın, kütlenin doğurduğu bağıl bir kavramdır (Ataseven, 2000).
Diğer bir anlamda, nesnelerin boşluk içerisindeki birbirleriyle olan ilişkilerinden,
mekân kavramını oluşur. Ayrıca insanların ve diğer canlıların ilişkileri ve eylemleri
çeşitli mekânlar içerisinde meydana gelir. Ancak bu mekân doğaldır ki, nesnelerin
ilişki içerisinde olduğu, sınırlandırılmış uzay parçasıdır ve mekânı oluşturan öğeler
nesnelerle sınırlı kalmaz, ışık gibi görsel öğelerle de mekânda, kendini var edebilir.
Mekân, bir yapının dördüncü boyutudur ve bundan dolayı da bir yapıyı, üç boyutlu
bir kitle olmaktan çıkaran özellik, gerçek bir mekâna sahip olmasıdır. Heykel gibi
üç boyutlu mekân içerisinde var olan yapılar, o mekânın bir elemanı konumundadır.
Üç boyutlu bir heykelin konusu onun anlattığı bir hikâye, temsil ettiği bir olay ya da
kişi olabileceği gibi, belirli bir konusunun olması da gerekmemez. Kronolojik olarak
temsil ettiği dönemi tanımlamalıdır. Sanatsal ifade yoluyla fiziksel çevreyi, insan ve
toplumun bakış açısı ile duygu ve düşüncelerini olumlu yönde değiştirmek, kültür
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alışverişini sağlamak, insanlar üzerinde birleştirici-kaynaştırıcı etki yapmak, kentsel
ve mekânsal imge oluşturmak, estetik yaşantılar ile daha yaşanabilir çevreler
oluşturmak bilinçli olarak tasarlanmış ve yerleştirilmiş heykelin çevre ile ilişkisinde ki
yararlarıdır. Toplumun değer yargıları ve beğenilerine uygunluk sosyo-kültürel kabul
edilebilirlik çevre ile ilişkilidir (Öztürk, 2005). Mekân; nesnelerin, hacmin ve kütlenin
bireşiminden oluşan bir olgu oluşuyla, bu öğelerin, birbirleri ile ilişkilerinden ve
birbirlerine etkilerinden oluşur. İnsan, mekândaki öğelerin ilişkisini, çeşitli
adlandırmalarla (yukarıda, aşağıda, arkada, önde gibi) ortaya koyarlar. Form, bir
şeyin istenilen ve olması gereken durumudur. Her formun görme yoluyla duyma;
izleme ve sezgi olarak pek çok imgelemi yollaması ve bu yolla bakan kişide yeni
anlam, duygu ve düşünce yaratma çabası anlatılmaya çalışılmıştır. Bir formu
algılamada, derinlemesine kadar oluşumu, onu etken olan faktörler ve formu
algılamadaki öğelerin birbirleriyle olan ilişkileri tek tek ele alınmasıyla irdelenmiş olur
(Tanyeli 1994). Görsel algılamada etkin olan formun, var-oluş görüntülerini oluşturan
öğeler, ifade öğeleri ve içsel estetik değer öğeleri fizyolojik ve psikolojik açıdan ele
alınarak yapılan araştırmalarla, görsel ve içerik bakımından, formun anlamını
değiştirdiği gibi, duyarlılığımızı harekete geçirmede büyük rol oynamaktadır. Biçim
ve form içinde bulundukları boşlukla, mekânla sürekli ilişki içindedirler. Biçimlerde
ışık gölgenin dengeli dağılımı yapılan çalışmanın bulunduğu mekânla kaynaşmasını
kolaylaştırır. Kompozisyonlarda ki ışık-gölge kuvvet grupları yaratırlar. Sanatçı bu
kuvvet grupları arasında gerilim yaratarak dikkati bir noktaya toplayabilir. Gölge
koyulaştıkça derinlik kavramı önem kazanır. (Bulat, 2014). Heykelin hacmi
yerleştirildiği çevresel mekânın ölçeği ile uyumlu olduğu zaman, o mekânda bir
“birlik” ve “denge” oluştururken, biçimi fiziki çevrenin algılanmasında etken
olmaktadır. Malzeme, heykelin hacim ve biçiminin oluşumunda etkili olan bir bileşen
olup, yerleştirme hem çevrenin hem de heykelin vurgulanmasını sağlamaktadır.
Mekânın iyi değerlendirilmesi, iyi bir araştırmaya, çevre etüdünün doğru bulgularla
yapılabilmesine bağlıdır. Örneğin; kent içerisinde yer alan mekânlara yerleştirilecek
sanat yapıtları, kent dışındaki kamusal alanlara yerleştirilecek mekân heykellerinin,
biçimi, rengi, konusu, vb. birbirinden farklı olacaktır.
Kamusal mekânda sanat yapıtı, sosyal ve kültürel bir göstergedir. Bu anlamda kimi
güncel sanat yapıtlarının kavramsal yapısı çerçevesinde kamusal mekânların en
uygun sergileme alanlarıdır. Avrupa’nın büyük kentlerinde kamusal mekânlar,
çağdaş sanatçılar tarafından işlevsel bir sanat platformu olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde büyük etkiler oluşturabilen kamusal mekânlar sanat yapıtının başarısı,
estetik ve plastik geleneklere yaslanarak, aynı zamanda bu geleneklere karşı
koyabilme cesaretinden kaynaklanır. Heykeller, tarih öncesi çağlardan günümüze
kadar sınırsız temalarla, tüm kültürlerde değişik roller ve anlamlar üstlenmiştir.
Mimari yapıların içlerinde yer almış ve bu yapıların estetik açıdan tamamlayıcısı
olmuştur. Üç boyutlu sanat, Avrupa’da Rönesans’ın ortaya çıkışı ile beraber
mimariden ayrılarak bağımsızlıklarını ortaya koymuş ve açık alanlarda yerini almaya
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başlamıştır. Böylelikle çevre ile etkileşime girerek, etrafında gezilir olmuş ve modern
dünyada heykeller dış mekâna taşınmasıyla kentler, meydanlar, caddeler çağdaş ve
zengin bir görünüm kazanmıştır.
Açık alanlara heykeller tasarlanırken yerleşeceği mekâna, fiziği ve anlamı bakımından
uyum sağlamalı ve üç boyutlu bu elemanlarını, görsel bir birlik oluşturacak şekilde
düşünerek tasarlanmalıdır. Çalışmada birbiri ile ilişkili elemanlar baskın olarak yer
alabilir. Mekânlarda uygulanan bu kompozisyonlar çevreye, ritmik, enerjik ve
hareketli yapı kazandırmalı ve bunlar bir arada düşünelerek tasarlanan heykeller,
konuları ile de konuldukları mekâna çevreye uyum sağlamalıdır. Diğer yandan
çevresi ile görsel ve anlam bakımından uyum sağlamayan yapıtlar, toplum üzerinde
olumsuz etki bırakırlar. Kentlerdeki çoğu açık alan yapıtları, insanların yaşamını
görsel açıdan olumlu etkilemişler, birleştirici, kaynaştırıcı etkiler yaparak, kamusal
mekânların anlamlandırılmasında önemli rol üstlenmişlerdir. Plastik sanatlar
içerisinde üç boyutlu sanat, barındırdığı hacim ve değerler bakımından oldukça
önemli bir yere sahiptir. Yapıt kamusal mekâna yerleştirildiğinde toplumla yaşadığı
etkileşim sonucu, etkili bir söylem aracı konumuna gelir. Yerleştirildiği mekânın
görsel zenginliğini arttıran heykeller, kamusal mekânda bazen insanları buluşturan
bir elemana dönüşürken, kimi zamanda bulunduğu mekânda insanlar üzerinde sanat
alt kültürü oluşturmada da, etkili olur. Bütün sanat alanlarında olduğu gibi, üç
boyutlu sanat içinde olmazsa olmaz olan kurallar vardır. Kamusal alan tasarımın da,
etkili olan bu elemanlar, birlik, oran, ölçek, uyum, denge ve simetri, ritim, zıtlık gibi
ilkelerden oluşur.
XX. yüzyıl sonu ve XXI. yüzyılın başından itibaren, bu bağlamda kar ve buzdan ortaya
konulan heykeller, üç boyutlu sanat tasarım olarak, kar ve buz kenti Erzurum
ortamında, uygulama alanları bulmuş, heykelin anlatım diliyle çevre ve mekânı
heykele, heykeli çevre ve mekâna götüren yaklaşımlar ortaya konmuştur (Görüntü 12).
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Görüntü 1-2. VI. Palandöken Kar Heykel Sempozyumu, Erzurum, 2007

İlk kar heykel sempozyumu, 1993 yılının Nisan ayının ikinci haftasında, yaklaşık deniz
seviyesinin 2.300 metre üzerinde, Doğu Anadolu’nun zirvesi Erzurum Palandöken
Dağı’nın eteklerinde, yalnızca kar kullanılarak yapılan bu anıtsal boyuttaki kar
heykeller, Palandöken Dağını adeta açık alan kar-buz heykel müzesine dönüştürmüş,
bu büyülü atmosfere sahip olan mekân, Nemrut Dağının Antik Çağ heykelli ortamını
anımsatmıştır (Görüntü 3-4).

Görüntü 3-4. VI. Palandöken Kar Heykel Sempozyumu, Erzurum, 2007

İlk etkinliklerin ardından, Erzurum’da, 1995-1998-2000-2002-2007-2012 (Görüntü 5-67-8) ve 2015 (Görüntü 9-10-11-12-13-14) yılları arasında, Ulusal ve Uluslararası boyutta
organize edilen kar ve buz heykel sempozyumları takip etmiştir.

Görüntü 5-6. VII. Kış Festivali Kar Heykel Yarışması, Erzurum, 2012
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Görüntü 7-8. VII. Kış Festivali Kar Heykel Yarışması, Erzurum, 2012

Görüntü 9-10. Winterfest Buz Heykel Yarışması, Erzurum 2015

Görüntü 11-12. Winterfest Buz Heykel Yarışması, Erzurum 2015
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Görüntü 13-14. Winterfest Buz Heykel Yarışması, Erzurum 2015

Ayrıca 2005-2007-2008 yıllarında, Kars’ın Sarıkamış İlçesinde (Görüntü 15-16-17-18-1920) ve 2008 yılında, Iğdır ili Ağrı Dağı eteklerinde yer alan Korhan Yaylası gibi
(Görüntü 21-22-23-24-25-26-27-28) çevre illerin kamusal alanlarında da, kar-buz
heykel yarışma etkinlikleri ve workshop çalışmaları organize edilmiş, kar-buz heykel
sanatı çalışmaları vasıtası ile, yörelerin kültürlerine göndermelerde bulunulmuş ve
böylece bölgede kar-buz heykel sanatı yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır.

Görüntü 15-16. Kars-Sarıkamış Kar Heykel Sempozyumu 2008

Görüntü 17-18. Kars-Sarıkamış Kar Heykel Sempozyumu 2008
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Görüntü 19-20. Sarıkamış Kar Heykel Sempozyumu 2008

Görüntü 21-22. Iğdır-Ağrı Dağı Korhan Yaylası, Kar Heykel Sempozyumu 2008

Görüntü 23-24. Iğdır-Ağrı Dağı Korhan Yaylası, Kar Heykel Sempozyumu 2008

Görüntü 25-26. Iğdır-Ağrı Dağı Korhan Yaylası, Kar Heykel Sempozyumu 2008
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Görüntü 27-28. Iğdır-Ağrı Dağı Korhan Yaylası, Kar Heykel Sempozyumu 2008

Görüntü 29 – 30 IWCS-2016 Sempozyumu, Kar&Buz, ‘Erzurum Kültür Sokağı’ Work-Shop Çalışmaları

Görüntü 30 – 31 IWCS-2016 Sempozyumu, Kar&Buz, ‘Erzurum Kültür Sokağı’ Work-Shop Çalışmaları

Görüntü 32 – 33 IWCS-2016 Sempozyumu, Kar&Buz, ‘Erzurum Kültür Sokağı’ Work-Shop Çalışmaları
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Kar ve buz heykel sempozyum etkinlikleri, şehir merkezinde yer alan Yakutiye
medresesi kent meydanında, Atatürk Üniversitesi kampus alanında ve Palandöken
Dağı zirvesinin eteklerinde, kamusal halka açık mekanlarda yapılmıştır. Mekânın
biçimi mekânın sınırlarını belirleyebilmektedir. Biçimle bağlantılı olarak mekânın
sınırlarını oluşturan elemanlar, mekânın hangi ölçüde tanımlandığını ifade edebilirler.
Ancak mekânın algılanmasını sağlayan tek özelliğin, fiziksel özellikler olmayıp, bir
mekânın fiziksel olarak ifade edilmesinin dışında, insan ile mekân arasında oluşan
ilişkiyi de kapsamaktadır. Bu bağlamda, bölgenin iklimsel özelliğinden kaynaklı
ortaya çıkan kar-buz malzemeyle oluşturulan ve heykel plastiği vasıtasıyla yaratılan
kar-buz kompozisyonların anlatım dili, ortaya çıkartılan mekân heykelleri, yaşanılan
kentin kültürünü kapsayacak biçimde yeniden tasarlanarak açık alanlarda halkla
buluşturulmuş ve böylece buz heykel sanatı, toplum içerisinde yaşam alanı
bulmuştur. Buradan da anlaşılacağı gibi, ortaya çıkan kar-buz heykellerle birlikte,
herhangi bir mekânın somut özellikleri incelendiğinde, mekânın birbiriyle ilintili ya
da bağımsız birçok özelliğini söz konusu olabilmektedir..
Sonuç olarak heykel üç boyutlu mekân tasarlama işidir. Kent ve kampüs
mekânlarında, kamusal alan heykeli olarak, buz ve kar malzemesi kullanılarak ortaya
çıkartılan sanatsal yapılar, ulusal ve uluslararası alanlarda, bölgenin kültürünün
tanıtımını yaparak, Erzurum şehrinin popülerliğini de artırmıştır. Kar ve buzla
oluşturulan anıtsal çalışmalar, kentin soğuk ortamında, sıcak ortamlar oluşturan
heykelsel mekânlar yaratarak, bu durum toplum üzerinde olumlu etkilerin artmasına,
aynı zamanda yaşanılan kentin de kimliğinin gelişmesine de yardımcı olmuştur.
Erzurum meydan kültürüne ve heykellerine, buzdan ve kardan üç boyutlu sanatsal
tasarımlarının katılımıyla oluşan yapılar, buz kenti Erzurum şehrinin ayırt edici
özellikleri arasında yer almış ve gelecekte de almaya devam edecektir.
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ÖZET

ANADOLU'DA TÜRK ÇİNİ SANATİ VE MODERN SANATA YANSİYAN ETKİSİTURKISH TILE ART IN ANATOLIA AND ITS REFLECTION ON MODERN
Sanatın tarihsel sürecine baktığımızda, insanoğlunun doğayı anlama çabasının çağdan çağa, bilgi ve
ART//Simge
ALBAYRAK
birikim düzeyine kültüre ve kültürleşme uğraşlarına göre nasıl değişim sürecinden geçtiği yakından
izlenebilir.VE
Bu HEYKEL-TECHNOLOGY
süreç izleyicilere tarihsel verileri de sunmaktadır.
Doğada var olanı,
plastikBULAT
olana
TEKNOLOJİ
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dönüştürme olanaklarına sahip olan heykel sanatı, bizlere tarih öncesi dönemden bugüne dek
yaşananların bir dökümünü de sunmaktadır.

Araş. Gör. Serap BULAT

Bu nedenledir ki; heykel sanatı bilimin tarihsel dikey hareketine karşın, yatay bir hareketle
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ERZURUM
ilerlemektedir. Günümüze gelindiğinde ise, gelinen noktada tüm toplumsal, teknolojik, kültürel ve
serapbulat69@gmail.com
iletişimsel mirasları, tekrar-tekrar yeniden irdeleme gereksinimi vardır.
Yeni teknolojik gelişmeler, çağdaş sanatın aynı zamanda heykel sanatının estetik ilkelerine derin etkiler
yapmıştır. Heykeltıraş, tasarımını teknolojinin sunduğu bilgisayarlar, video kameralar, lazer ışınları vb.
teknik olanakları kullanarak, yapıtlarını, sanal ortamda, üç boyutlu olasılıklarla tasarlamaktadır. XX.
yüzyıl, yeni malzemelerin düşünsel, biçimsel ve sanatsal gelişmelerin yanında, yeni plastik fikirlerin
çağrıştırdığı, heykel sanatında, yüzyıllarca süren gerçek mekan içinde, kütlenin parçalanıp hafifleyerek,
ANADOLU'DA
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malzeme ve tanımlamalarının çoğalması üzerine, anlatım dili araçlarının teknolojik
ART//Simge
gelişmelerle bağlantılı olarak farklılaşmıştır. Çağdaş Türk heykeli tarihinin merkezi olarak kabul edilen
1950’lerde ki durumunu, karşılaştırmalardan kaçınarak, tespit etmek ve bu dönem sanatçılarının
malzeme ve form arayışlarının coşkulu üretimleri, teknoloji ve özel teşebbüslerin ortaya çıkmasıyla
başlamıştır.

N. Simge
ALBAYRAK
Geleneksel malzemeyle üretimini sürdüren heykel sanatı, günümüz teknolojileri
vasıtasıyla,
Çini
Restoratörü
yöntemlerini ve malzeme ile diyaloglarını çoğaltarak tanımlama alanlarını da genişletmiştir. Geleneksel
anlamdaki heykel üretimi, geçmişte olduğu gibi günümüzde de varlığını sürdürmektedir. Klasik
malzemenin yanı sıra, ışık ses gibi malzemeler de heykelin materyal kullanım alanına girmiş olduğunu
ve kaidesinden kurtulan heykelin bu kez bir adım daha, ileri giderek, sonsuzluğa fırlatılmış ve boşluk
içerisinde sözünü söyleyemeye devam etmektedir.

ÇAĞDAŞ SANATTA MALZEME KULLANIMI-USE OF MATERIAL IN
Anahtar Kelimeler :Teknoloji, Sanat, Işık-Ses, Heykel, Multi-Medya, İnter Disiplinler
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ABSTRACT

Looking at the historical development of art from the era of era attempts to understand human nature,
according to the information and deal with the accumulation of culture and acculturation can be closely
monitored how the change process now. This process also provides historic data for the audience. That
exist in nature, having the advantage of sculpture into the plastic, We offers a breakdown of what
happened to the prehistoric era until today. That is Way, Despite the historical sculpture of vertical
movement of the science it is advancing a horizontal motion. When today's bride, at this point in all
social, technological, cultural heritage and communications, there are re-examine requirement.
New technological developments, contemporary art has also made a deep impact on the aesthetic
principles of the sculpture. Sculptor computers offered by the design technology, video cameras, laser
and so on. using technical facilities, Works of, virtual environments are designed with threedimensional possibilities. XX. century, new materials, intellectual, scientific and artistic development of
the next, the new plastic that evokes ideas of sculpture, the hundreds of years of actual space, the mass
hafifleyerek apart, has been transformed into a period in which the space modulator.
Since the second half of 20th century, science and technology disciplines of sculpture art results in
reflections on the material and the proliferation of definitions, it has differentiated technological
developments in connection with the language of the vehicle. Contemporary accepted as central to the
history of Turkish sculpture in the 1950s that status, avoiding comparisons to detect and during this
period the production of artists' materials and forms seeking enthusiastic, it began with the advent of
technology and private enterprise.
Continuing the theme production of sculpture traditional materials, by today's technology, while
methods and materials are expanded the dialogue to identify areas of duplicating too. Sculpture
production in the traditional sense, continues its existence today as in the past. As well as conventional
materials, light materials such as voice be entered into sculptures that use of the material and this time
one step further from the base of the statue survived, going forward, launched and continues to say the
word eternity in space.
Keywords: Technology, Art, Light And Sound, Sculpture, Multimedia, Inter-Disciplinary

GİRİŞ
İnsanoğlunun alet yapma yetisinden başka bir şey olmayan ve insan yaşamında aklın
mucizesi olarak görülen teknoloji; insanlığın çevresini değiştirmek için sahip olduğu
ve kullandığı tekniklerin tümünü kapsamaktadır. İlk çağlardan günümüze kadar, ilk
insanın bir taşı, hayvanı öldürmek için yerden almasıyla bu terminoloji gelişmeye
başlamıştır. Toplumun sürekli bir ilerleme süreci içinde olmasıyla birlikte, birçok
kültürler gelip geçmiş, yeni bir buluş, yeni bir düşünce ve teknolojik gelişmeler,
sanatın biçimini, özünü hatta estetik kavramlarını, bu gelişime paralel olarak
değiştirmiştir. Akıl ve duyu varlığı olan insan başlangıçtan bu yana, var-oluşunu,
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günlük yaşantı ve sanatı bir çatı altında toplayarak sağlamıştır. İlkel insanın taşı
biçimlendirerek, öldürücü bir silah yapması, avlamak istediği hayvanın resmini,
yaşadığı mağaranın duvarına çizip boyaması; sanatı büyü aracı yaparak silah gibi
kullanmasıyla buradaki idesinde, vahşi hayvanı etkisi altına alma ve doğaya
hakimiyet kurma düşüncesi yatmaktadır. (Görüntü 1-2)

Görüntü 2- “Willendorf Venüsü”,Viyana Doğa
Tarihbulunan duvar resmi.
Müzesi, M.Ö. 25.000

Görüntü 1- Fransa’da Lascaux mağrasında

Varoluşu, insanoğlunu her nasıl olursa olsun, bütün yeteneklerini, düşüncesini ve
sezgilerini, gerçeğin ardındaki bilinmeyeni ortaya çıkarma, doğru yargıya varma;
doğaya egemen olarak onu daha iyi yaşanır bir duruma getirme amacına yöneltmiş1
ve böylelikle ilkel insan içinde yaşadığı doğal çevrenin problemlerini anlayabilmek ve
var-oluşunu devam ettirebilmek için, sıkça sanata başvurmuş, kendi bilgi birikimini
ve teknolojik dünyasını oluştururken de sürekli olarak sanattan beslenmiştir.
Günümüzde köklü değişimlere neden olan bilimsel teknolojik gelişmeleri
izleyebilmek, sanat üzerindeki etkilerini ve aralarındaki, bağıntılarını izleyebilmemiz
için teknoloji ve sanat kavramlarının neleri ifade ettiği incelendiğinde, “sanat, beceri,
zenaat” ile eş anlamlı olan Greek’çe “Techne” ve “bilim” demek olan
“Logos”sözcüklerinden oluşan “teknoloji”; a) Bilimlere, sanatlara ve mesleklere özgü
terimlerin tümü, b) Sanayinin çeşitli dallarında kullanılan yöntemleri inceleyen
sistematik bilgi anlamına gelir.2
İnsan aklına ve mantığına yönelik oları bilim; yöntemle elde edilen ve pratikte
doğrulanan bilgidir. Bilimin görevi doğanın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak,

1

Arnold HAUSER..Sozlogic der kunts, München. 1974, s. 3-10

2

Yüksel BOZER. Çağdaş Teknoloji ye Sanat, H.Ü.G.S F yayınları. Ankara, 1988, s. 9
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belli kurallarçerçevesinde ortaya koymak, insanlığın çevresini değiştirmektir. Bilim
kanalıyla alınan bilgiler, insanın yaşamış olduğu çevre kapsamında kullanılması,
üretime yarayan araçları yeterli hale getirmesi, teknoloji bilimin gelişimine bağlı
olarak gelişip bilimle iç içe kaynaşarak bütünleşmesine neden olmaktadır.
Bilimsel teknolojik gelişmeler, doğanın bilinmeyen yanlarını açığa çıkardıkça sanatın
ilgi alanı da giderek genişletmiş, sanat bilgisinin yanı sıra, oluşturduğu ürünleriyle de
toplumsal kapsamda duygu ve düşünce beraberliği sağlamasıyla toplumlararası
iletişimi de güçlendirmiştir. Mağara döneminden bu yana doğaya egemen olma
çabasındaki toplumlar, sürekli bir araştırma, gözlem ve deneyim içine girmişler, bu
süreç içerisinde artan bir hızla, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere bağlı olarak
günümüzdeki teknolojik birikimlerle beraber uzay çağınaulaşmışlardır.
Toplumda yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler sürekli kendini yenileyen sanatı
etkileyerek, yeni sanat akımlarının doğmasına, zengin anlatım biçimlerinin ortaya
çıkmasına neden olmuş, özgün bir üretim şekli olan sanat, teknolojinin getirmiş
olduğu bütün olanaklardan yararlanarak, biçimsel yönden de, sanat-teknoloji ile
köklü iletişim içerisine girerek etkileşmişlerdir. Yazar konuya; “Teknolojik gelişmeler,
sanata yeni görüş ve biçimlendirme olanakları getirmiştir. Sanatçı teknolojik olanaklar
sayesinde, daha geniş yaratma olanağı ve düşüncelerini gerçekleştirme imkânına kavuşmuştur.
Bir formu hangi maddeden, hangi teknikle ve hangi teknolojik olanaklarla gerçekleştirebilirim
sorusuna cevap olmuştur.3 ifadeleriyle yaklaşır.
XX. yüzyılda teknoloji ile bütünleşmiş olan bilim, tüm yaşam alanlarına eğemen
olurken, sanat alanında yeni bir gerçeklik anlayışı oluşturmaya başlamış ve XXI.
yüzyıl görsel kültürün hakim olduğu çağımızda ise, görsel-işitsel kültüre geçişin
kaynağı, teknoloji ile birlikte, dijital iletişim araçlarının gelişimine bağlanmaktadır. Bu
bağlamda yeni çağın beraberinde getirmiş olduğu teknolojik gelişmeler, sanat
alanında radikal değişimlerin yaşanmasına neden olmuş, yaşanan bu yenilikler,
sanatçıyı, dünyayı görme biçimini ve sanatçının kendi algı dünyasını etkileyerek
değiştirmiştir. Bu yüzyılda, teknoloji ile beraber yaratıcı sanatçının anlatım dili ifade
biçimiyle beraber değerleri de değişime uğramış, eseriyle ilişkisi, yapıt ortaya koyma
süreci, yapıtındaki estetiksel ve düşünsel yönleri farklılaşmıştır.
Yazar konuya yaklaşımını; “Bilim teknoloji ve sanat, oldum olası birbirleriyle etkileşim
içinde gelişmişlerdir. Teknik ve sanatın tek sözcükle, ‘Tekne’ ile ifade edildiği Eski Yunan
Döneminde ve öncesinde kendiliğinden işbirliğinde olan teknik ve sanat adamları, yüzyıllar
sonra 1910 ve 1920’lerde tekrar buluşmuşlar, mühendisler sanatçı, sanatçılar
mühendisleşmiştir…XX. yüzyılda sanatçı, kendisini çevreleyen teknolojik unsurların etkisi
altında kalmaktan kendisini kurtaramamış, çoğunlukla teknoloji karşısında olumlu veya

3Remzi

SAVAŞ, Modelaj, Ankara, 1976, s. 10
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olumsuz tavrını, tuvalinde, heykelinde hatta kimi zaman kendiside başlı başına birer teknolojik
eser olan ürününde dolaylı veya dolaysız yoldan dile getirmiştir.4görüşleriyle ifade eder.
XX. yüzyılın başından itibaren gerçekleşen toplumsal, siyasal, ekonomik ve teknolojik
gelişmelerin getirisi olarak pek çok alanda değişimler yaşanmış, bu yeni dönüşüm
sürecindeki anlayış, yeni arayışları doğurmuş, bilimden sanata, bütün alanlarda hızla
kendini göstermiştir. Sanatsal yaratı da, toplumda gerçekleşen bu değişimlerden
nasibini almış, toplumdaki yeri ve ne olduğu konusu oldukça tartışılmıştır. Bu
dönemde gerçekleşen en önemli değişimlerden biri de sadece sanat eseri değil fikir
üreten sanatçıların ortaya çıkmış ve sanatçıların kendini anlatış ve ifade ediş biçimleri
değişmiş, malzeme sınırı tamamıyla ortadan kalkmıştır. Bu yeni düzende malzeme ve
ifade ediş biçiminin üzerindeki perdenin kalkması ile beraber, disiplinler birbirleri ile
kaynaşmış sanatın bilinen tüm kalıpları yıkılmaya başlamıştır. XX. yüzyılın başından
itibaren teknolojinin büyük bir hızla geliştiği, düşünce alanında birçok fikirlerin
çarpıştığı savaşların, yıkımın yaşanmış olduğu dönemlerde, teknolojideki gelişmeler
sanatsal yaratıcılığı etkilemiş ve yeni estetiksel anlayışların var-olmasına ortam
sağlamıştır. Bu teknolojik buluşlar; radyo, televizyon, sinema, video, hassas
kameralar, uzay teknolojisi, bioteknoloji, dijital-bilgisayar teknolojisi, fiberglas, camçelik fibemetik gibi buluşlar, plastik sanatlar alanında kuramsal ve biçimsel açıdan
köklü değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Teknoloji çağı, günümüz Türk
plastik sanatçılarının dünya ile ilişkiler kurduğu bir çağolmuş ve bu iletişimde
yaşanan gelişmeler, görsel sanatlarda bilinen geleneksel duyarlılıklarakarşı yeni,
Avangard (öncü) açılımlar sağlamıştır. İnsanın doğayı biçimlendirmeye yönelik
düşünceleri vasıtasıyla, çağdaş teknoloji ve sanatın getirmiş olduğu yenilikler
sayesinde dinamik, hareketli ve organik ilişkilere girerek evrende sonsuza dek sürecek
döngüsel bir dönemi başlatmıştır.
XX. Yüzyılın ilk çeyreğinde ortaya çıkan, Empresyonizm, Ekspresyonizm, Kübizm,
Fütürizm, Konstrüktivizm, Dadaizm, Sürrealizm gibi sanat akımları bu teknolojik
gelişmelerden doğmuş5 ve modern heykel sanatıyla, çağdaş teknolojinin bağlarını
kuran, kübist, fütürist ve dadaist sanatçılar, eskiye göre yeni olan, bir plastik sanat dili
oluşturmuşlardır. Bu sanatçıların o dönemde ortaya koymuş oldukları yapıtlarında,
yaşanmış olan o çağın teknolojiketkilerini görülür. XX. yüzyıl teknolojilerinin, modem
heykel sanatına yeni boyutlar getirmesinde aktif olarak rol alan fütürist sanatçılar
bildirilerinde; “Bundan böyle, gerçeklerin makinelerde, kentlerde, teknolojik enerjide,

Ö., KURTULUŞ, XX. Yüzyıl Etkileşim Ortamında Sanatçı ve Teknoloji, Bilim ve Teknik Dergisi, Tübitak
Yayınevi, Ankara, 1996, Sayı 345, s.18
4

5Herbert READ, Histolre de La Sculpture Modern, Paris, 1085, s. 85
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hüküm süreceğini, yeni sanatın yeni imgelerle, yeni teknolojiyle, yeni malzemeyle
gerçekleşebileceğini”6ileri sürmüşlerdir.
İtalyan Fütürist sanatçı Boccioni, 1912 yılında yapmış olduğu “Bir şişenin boşluktaki
gelişimi” isimli eseri, fütürist bildirgenin bir çeşit ortaya konuş biçimidir (Görüntü 3).
Bu yapıttaki kompozisyonu, şişe, tabak, masa oluşturur ve buradaki nesneler, kübist
bir felsefi perspektif anlayışla oluşturulmuştur. Kompozisyonda her şey hareket
ediyor görünümündedir. Boccioni’nin “Yürüyen Adam” adlı yapıtında da, vücudun
anatomik yapısı üzerinde fazla durulmamış, yoğunluk daha çok vücudun boşluktaki
hareketi üzerine verilmiştir (Görüntü 4).

Görüntü 3- Umberto Boccioni, “Bir şişenin boşluktaki hareketi”, Bronz, 1913

Görüntü 4- Umberto Boccioni, “YürüyenAdam”, Bronz, 1912

6

Herbert READ, a.g e., s. 17
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Bu kompozisyondaki hareket geleneksel yöntemle ele alınmamış; hareket, farklı bir
bakış açısı ve yeni bir anlayışla ele alınarak, dinamik ve plastik bir dil kullanılarak
yaratılmıştır. Başlangıçta, kompozisyonda etkileyici olan, form ve kurgunun
oluşturmuş olduğu dinamik yapı, oldukça dikkat çekicidir. Bu kompozisyonda,
konunun önemi kaybettirilmiş, plastik etki ve dinamik ifade ön plandadır. Heykel ve
teknolojik gelişmedeki ilk hareketlilik, bu eserde çok başarılı bir biçimdeele alınmıştır.
Fütürizm Sanat Akımından sonra ortaya çıkan Konstrüktivizm Sanat Akımı, modern
heykel sanatının çağdaşlaşmasında ve köklü değişimlerin yaşanmasına neden
olmuştur.
1915 yılındaBatı Avrupalı ve Moskovalı sanatçılar tarafından St. Petersburg’da açılan
I. Fütürist Sanatçılar Sergisi, birçok sanatçıyı etkilenmiş, Konstrüktivizm, klasik
anlayıştaki heykel sanatının geleneksel biçimlendirmelerine karşı çıkarak, inşa yoluyla
heykel oluşturmaya dayalı bu yeni yöntemi ortaya koymuştur. Bu akımın
sanatçılarının, bu ortaya çıkan yeni oluşumu desteklemelerinde, Picasso’nun metal
kaynaktan ve hazır nesnelerden oluşturduğu heykellerin etkisi önemlidir. Rus
Konstrüktivizmi, form inşa yoluyla biçimlendirme dışında, içerisinde apayrı bir
olguyu ve kendine özgü bir ideolojiyi barındırmaktadır.7Konstrüktivist Sanat Akımı,
heykel sanatında modle etmek, yontmak gibi geleneksel biçimlendirme yöntemleri
yerine, eklemleme yaparak inşa etmeye dayalı bu yapım tarzını benimseyip
savunmuştur. Konstrüktivizm Sanat Akımının öncüsü Tatline, “Sanat nesnelerin
illüzyona dayanan bir imgesi, yanılsaması ve yalandır. Hayat ve yeni teknoloji bu tür sanatın
yerini almalıdır”görüşlerini savunur. Bu ifadeden hareket eden sanatçı, teknolojinin
getirmiş olduğu çelik demir, alüminyum gibi malzemelerin yanında, ağaç, alçı gibi
malzemelerin üs üste montajıyla, fıgürden bağımsız salt biçim ve malzemenin etkinliği
ile var olabilen yapıtlar yaratmış ve bu akımın teknolojiyle ilişkisini ve anlayışını
ortaya koyan yapıtlarından en önemlilerden birisi, Tatline'nlin “III. Enternasyonal
Anıtı”için gerçekleştirmişolduğu anıtsal heykel maketidir 8 (Görüntü 5).

7Notbert

8

LYNTON, Modern Sanatın Öykusü, Istanbul, 1982, s. 107

Norbert LYNTON, a. g. e., s. 106-107
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Görüntü 5- Vladimir Tatline, “III. Enternasyonal Anıtı”, Karışık Teknik, 1919

Konstrüktivist sanatçılar, teknoloji ürünü olan plastik malzemeleri, sanat malzemesi
olarak kullanırken, bu malzemeyi işlevsel bir amaçla biçimleyen makinelerle ve
teknolojiyle, diyalog kurmak zorunda kalmış ve teknoloji giderek, görünen,
görünmeyen bir çok kanaldan sanatı derinlemesine etkilemiştir. Sanatçı çağımızda,
üretimin yaygınlaşması ve teknolojik gelişim sonucunda oluşan tüketim toplumunun
bir bireyi durumuna gelmiş, başlangıçta dışladığı ve karşı çıktığı teknoloji ile daha
sonradan ürünlerini kullanarak bir uzlaşmaya giden sanatçı, doğal bir genişleme
sonucu bu gerçekle içli dışlı olmuş ve teknolojinin kendisini sanat yapıtı olarak
kullanmıştır. XX. yüzyılın başından itibaren,malzemelerin sanat alanına girmeye
başlaması, sanatçı teknoloji etkileşiminin bir sonucu olmuştur. XX. yüzyıl,yeni
malzemelerin, düşünsel, biçimsel ve sanatsal gelişmelerin yanında, yeni üç boyutlu
plastik fıkirlerin çağrıştırıldığı, heykel sanatında yüzyıllarca sürengerçek mekan
içinde, kütlenin parçalanıp hafıfleyerek, espas modülatörlerine dönüştüğü birdönem
olmuştur.9 1921 yılında Konstrüktivizmin kurucusu Gabo, teknolojik bir malzeme olan
sentetik plastik malzemelerle, transparan heykeller yaparak (Görüntü 6), sanat alanına
girmesinin başlangıcını yapmış ve yukarıda geçen kütlenin parçalanması ve espasın
biçimlenme sorununa ilk olarak, Naum Gabo ve AntoniPevsner yaklaşmışlardır.
Öncelikle Gabo, plastik sorunların çözümü için kütleyi hissettirmeyecek, mekanı
biçimleyecek, döneminin malzemesi olan sentetik plastik, stiloyit’i sanat alanına
getirmiştir. Konstrüktivizmin önemli temsilcilerinden olan Gabo ve Pevsner
Könstüktivist bildirilerinde; “Kitle ve volümün plastik öğe olarak heykelden çıkarılması
gerektiği, çizginin işlevinin betimlemeden çok dinamizmi vurgulayıcı, yön belirtici olması
gerektiği, mekanın biçimlenebilirliği, yeni ve özgür formlar yaratmak için figürün

9

Mustafa ATA, Sentetik Plastik Malzemeler, Biçimlendirme Yöntemleri ve Sanatta Kullanımı, İstanbul, 1978, s.
46
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bağlayıcılığından kurtulmak gerektiği, sanat yapıtının dinamik bir ritim ve enerjiye sahip
olması gerektiği”10 savunulmuştur.
Gabo, çağın teknolojik gelişmelerini, heykel sanatına uygulama yönünde ilk girişimini
elektrikle çalışan ve ilk elektrik motoruyla tasarlamışolduğu sinetik konstrüksiyondur
(Görüntü 7).11

Görüntü 6- Naum Gabo, Uzayda Değişiklikler, (Kristal),

Görüntü 7- Naum Gabo, Kinetik İnşaat,
İnşaat,1937
Duran Dalga, 1919-1920

Mekanik bir hareketi, üç boyutlu estetik bir unsur olarak ilk kullanan sanatçı
Gabo;uzun ve basit bir çelik çubuğu, bir motor yardımıyla boşlukta titreştirmesi
sonucu, motorun kinetik hareketiyle form biçimlendirmesini gerçekleştirmiştir
(Görüntü 7). Gabo heykelde bu tür denemeleri oldukça fazla yaparak çağdaş
teknolojinin vebilim adamlarının olanaklarını, modern heykel sanatında estetik bir
amaç için sürekli kullanmıştır. Sanatçının bunda şüphesiz heykeltıraş olmadan önce
mühendis kökenli bir sanatçı olmasının payı fazladır.12 Yazar; Gabo’nun yapıtları yeni
çağın atılımlarını belirleyen bir sanatın ilk örnekleridir. Yeni malzemeler, yeni süreçler ve
sınırları bilinmeyen yeni teknolojik uygarlığımızıanıtsallaştırarak, çağdaş sanatçı kuşağının
yetişmesine katkı sağlayan öncü çalışmalardır. Teknolojik araştırma merkezleriyle sanatçı
arasında oluşan ilişki, değişik bilim dallarıyla da işbirliği sağlamayı başarmıştır. Fizikçi,
Kimyacı, Matematikçi, Teknisyen ve Sanatçılarlaişbirliğine giderek sanatçı mühendis, sanatçı-

10

Herbert READ. a.g.e. s. 11

11

0zer KABAŞ. Tüm Çevresel Gerçeklik, İstanbul, 1976, s. 34

12

Remzi SAVAŞ, Modelelaj, Ankara, I976, s. 58
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kimyacı tipleri ortaya çıkmıştır.”13 ifadelerine yer vermektedir. Mermer, bronz gibi
geleneksel yaygın malzemelerin heykel sanatında kullanıldığı dönem, ekonomik
açıdan ve zamandan kayıplara yol açmaktadır. Teknolojinin bir ürünü olan heykelde,
ucuz kimyasal sentetik (akrilik, polyester, plastik, fiberglas, poliüretan) malzemeler,
plastik
sanatlarda
yaygın
olarak
kullanılmaya
başlanmış,
geometrik
formlarınoluşumunda da cam, çelik, alüminyum gibi malzemelerin kullanımı, çağın
endüstriyel ve teknolojik gelişimin sanata getirdiği bir yenilik olarak ele alınabilir.
Üç boyutlu sanatın, teknolojik gelişmeyle beraber, diğer akımlara göre farklı açıdan
ilişkisi olan Dadaizm Sanat Akımı, geçmişin ve günün sanat değerlerine karşı
çıkarken, sanata yeni bir anlayış getirmeyi amaçlamış ve bu hareket, savaşın yıkımına
bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ressam kökenli sanatçı olan Marcel Duchamp,
“Ready made” leri ile nesneye yeni bir bakış açısı kazandırmış ve sanatta estetik
anlayışının tüm surlarını yıkarak, endüstri ürünlerini kendi bağlamından koparıp,
tamamen başka bir şeye “Hazır Yapıta” dönüştürerek, sıradan kullanılmaya yönelik bir
nesneyi, alışılmış ortamdan alıp farklı bir ortama getirerek, ona yeni bir kavram
yüklemiş ve böylece işlenmiş hazır sanayimalzemelerinin estetik değeri keşfedilmiştir.
Sanatçının bu tür çalışmasına en iyi örnek olarak,“Pisuar” gösterilebilir. (Görüntü 5)
Yine esasında ressam olan Picasso da kolajlarında gazete ve muşamba gibi hazır
malzemelerle, Duchamp mantığında heykeller de yapmış olmasına rağmen, Picasso
ve Duchamp’ın çalışmaları arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin;
Picasso’nun 1943 yılında bisiklet dümeni ve bisiklet oturağını birbirine tutturarak
yapmış olduğu “Boğa Başı” adlı yapıtı, üç boyutlu olmasına rağmen duvarda bir tuval
gibi sergilenmiştir. Picasso’nun hazır malzemelerle yapmış olduğu “Boğa Başı” adlı
eseri, hem boğa başına benzer hem de başka bir şeydir artık. Duchamp ise, böyle bir
sorunla karşılaşmamış, seri üretim nesnesi olan ‘Hazır Yapıt’larını bütün
bağlamlarından kopararak başka bir şeye dönüştürmüştür.Duchamp yine sıra dışı
bakış açılarıyla sanata yaklaşıp, Monna Lisa’ya bıyık takarak geçmişin ve günün
beğeni ve değerleriyle alayetmiştir. Dadaist sanatçılara göre savaş, makine demektir
ve çağda makinelerin savaşıdır. Bu nedenlemakinelere karşı çıkmak, savaşa karşı
çıkmak anlamına gelmektedir.14Heykel sanatında Dadaist eğilimli olan iki sanatçı,
Tinguely ve Bury, teknolojik buluşları heykelde uygulamakta öncü olmuşlar,
Tinguely, dairesel bir hareket içinde yer değiştiren farklı elemanları, Bury ise, önemsiz
tuhaf görünüşlü repertuarıyla, teknoloji ile heykel sanatı arasındaki bağlantıyı
vurgulamışlardır.

13

Mustafa ATA, Sentetik Plastik Malzemeler, Biçimlendirme Yöntemleri, Sanatta Kullanımı, İstanbul, 1978, a.g.e.,
s. 58
14

Herbert READ, a.g.e. , s. 143
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Duchamp’ın hazır nesnelerin kullanımıyla, teknoloji sanat alanına girmiş, böylece
geleneksel malzemelerin dışına çıkılarak, sanat alanında köklü değişimlerin
yaşanmasına neden olmuştur. Duchamp’tan sonra, sanatın hemen hemen bütün
dalları, kendilerini yeniden keşfe çıkmış, modern ve çağdaş heykelin gidişatına yön
veren bu öncü ressamların bakış açılarıyla, günümüzde heykel sanatı, kılıktan kılığa
girerek, kendi alanının dışına taşabilmiş ve içerisine alabilmiştir.

Görüntü 8- Marcel Duchamp, “Pisuvar”, Ready Made, 1917

Görüntü 9- Marcel Duchamp,'Bisiklet Tekerleği',metal jant + boyalı tabure, 1951

Plastik sanatlar alanında teknolojinin bu önemli payını kesin olarak hangi hareketle ya
da bir olayla başlatmak ve başlangıç saptamak oldukça zordur. Bu hareket ister Dada
ve ona bağlı olarak Duchamp’ın Ready-Made uygulamaları olsun, isterse pop
sanatçılarının artizionel buluşlara yer vermiş oldukları ve teknolojik bulgulardan
yararlandıkları 1960’lı yıllar, ya da bundan daha öncesi dönemler olsun, sonuç
değişmemektedir. Teknolojik olguların sanatı yönlendirici katkıları büyük ölçüde
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çağımızın bir özelliğidir ve teknolojiye bir sınır çekmek mümkün olmamış ve bu
alandaki ilk uygulamalar, heykel ve mimarlık alanlarında başlamıştır.
Sanatçının yaratıcı özgürlüğüne sınır tanımadıkça, onun ulaşabileceği ya da ulaşmak
istediği alanlara, bu arada elbette teknolojiye karşı çıkmanın da bir yararı
bulunmamaktadır. Sanatçı günümüzde bilimsel araştırma merkezleri ve sanayi ile sıkı
bir ilişki ve iletişimiçerisindedir. Bu ilişki ve iletişim, özellikle heykel alanındaki
çalışmalara malzeme ve araç gereçleri sağlamada oldukça fazla yardımcı olmaktadır.
Yazar yine konuya; “Teknolojik gelişme kavramı, mekâna zamana göre, değişmeye yatkın bir
kavramdır”15ifadeleriyle yaklaşır. XX. yüzyılda hızla gelişen teknolojilerle beraber, bu
ilişki biçimleri de değişime uğramış, sanatçının üretmiş olduğu yapıt ve alıcı arasına,
gelişmiş teknolojik araçlar girmiştir. XXI. yüzyıldan itibaren teknolojinin ve bilimin
desteğiyle, plastik sanatlar alanında sanatçılar kendilerini geliştirmiş, bu yüzyılla
beraber dijital teknolojiler ve görüntü ortaya koyan araçlarda yaşanan gelişmeler, bu
süreci çok farklı bir boyuta götürmüştür.
Sonuç olarak, yaşadığımız XXI. yüzyılda da teknolojiyi heykel sanatından soyutlamak
olası değildir ve her ikisi de karşılıklı organik ilişkiler içerisinde, etkileşerek gelişmeye
evrilmeye devam etmektedir. Teknoloji, yaratma sürecinde sanatçının bedensel
gücüyle gerçekleştirmesi mümkün olmayan yapıtların gerçekleştirilmesine yardımcı
olmakta, yaratıcı düşüncenin perspektifini genişleterek açılım sağlamasına katkıda
bulunarak, teknolojinin getirmiş olduğu yeni malzemelerle heykel sanatı alanında,
büyük değişikliklerin ve gelişmelerin doğmasına neden olmaktadır. Teknolojik
araçların kullanılmaya başlanmasıyla beraber, gelişmeler her zaman için plastik
sanatlara destek sağlamış ve yardım etmiş ve etmeye devam edecektir.
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ANADOLU'DA TÜRK ÇİNİ SANATİ VE MODERN SANATA YANSIYAN
ETKİSİ-TURKISH TILE ART IN ANATOLIA AND ITS REFLECTION ON
MODERN ART/ N. Simge ALBAYRAK
N. Simge ALBAYRAK
Çini Restoratörü

ÇAĞDAŞ SANATTA MALZEME KULLANIMI-USE OF MATERIAL IN
ÖZET
CONTEMPORARY ART/ İsmet ÇAVUŞOĞLU
ANADOLU'DA TÜRK ÇİNİ SANATİ VE MODERN SANATA YANSİYAN ETKİSİÇini sanatı
çokART
eski tarihlere
kadar dayanan birAND
doğu sanatıdır.
Fakat Anadolu’da gelişiminin
en güzel
TURKISH
TILE
IN ANATOLIA
ITS REFLECTION
ON MODERN
örneklerini sunmuştur. Anadolu’da Türk çini sanatı, Anadolu Selçukluları ile başlayıp yüz yıllar
ART//Simge
ALBAYRAK
içerisinde gelişerek ve değişerek kendine has estetik değerleri ile Beylikler Dönemi’nde ve altın çağını
yaşadığı Osmanlı Dönem’in de gelişimini sürdürmüştür. Yüzyıllardır usta çırak ilişkisi içerisinde tatbik
edilen Türk Çini sanatı günümüzde; üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerine bağlı ana sanat
dallarında eğitim hayatına devam etmektedir.
Anadolu’da çini sanatı 13. yüzyıldan itibaren Selçuklular ’da görülür. Selçuklular taş
ahşap
N.oyma,
Simge
ALBAYRAK
işçiliği ve yazı sanatlarının yanında, mimari süsleme unsuru olarak çiniyi de kullanmışlardır. Ağırlıklı
Çini Restoratörü
olarak mimari yapılarda kullanılan çiniler mozaik çiniler, bitkisel motif, hayvan, insan figürlü çoğu
sıraltı fakat lüster tekniğinde de üretilen çinilerdir. Beylikler Dönemi çinilerinde rastlanılan süsleme
anlayışında Selçuklu etkilerinin devam ettiği göze çarpmaktadır. Bu dönem aynı zamanda bir geçiş
dönemidir. Osmanlı Dönemi çini sanatında ise; zenginleşen motif aralığı ile çinilerin sadece kaşi olarak
değil evani olarak da örneklerine rastlanmaktadır.

ÇAĞDAŞ SANATTA MALZEME KULLANIMI-USE OF MATERIAL IN
Her dönem estetik zarafetini
ayrı yansıtan
çini sanatı; 13. yüzyıldan 17. yüzyılın başlarına kadar çok
CONTEMPORARY
ART/ İsmet
ÇAVUŞOĞLU

çeşitli ve altın örnekleri ile karşımıza çıkmıştır. Avrupa Sanatından farklı olarak, özellikle Anadolu’da
İslamiyet’in etkisi ile kendine has estetik değerler kazanmıştır. Çini sanatı; motiflerin dili ile yakaladığı
sonsuzluk ilkesini, geometri orantısını bir estetik öğe olarak benimser. Dünyevi duygulardan
Prof.Dr.mimari
İsmetveÇAVUŞOĞLU
uzaklaşarak bulunduğu mekânlara derinlik ve uhrevi bir hava katar. Avrupa’da
dini
Yalova
Üniversitesi,
Sanat
ve
Tasarım
yapılarda kullanılan mozaik ve fresklerin yerini, Doğu sanatında çinilerin aldığını düşünürsek, bu Fakültesi
sanatta motiflerin ifadesel bir gücü olmakta ve yeni ikonografik anlamlar ortaya çıkarmaktadır.

Günümüzde çini sanatının uygulamalarını ağırlık olarak mimari yapılarda görmekteyiz. Metro
istasyonlarında yeni uygulamalar ve kompozisyon anlayışları bunun en ulaşılabilir örneğidir. Bunun
yanında modern sanat eserlerinde de motifsel ve ya kompozisyon olarak içinde çiniyi barındıran eserler
görmekteyiz. 21. yüzyılda değişen sanat anlayışı; çini sanatının modern sanata yansıyan etkisinde,
sanatçı için
özlük
arayışı olarak
karşımıza
çıkarmaktadır. Bu ÖNEMİ/
örneklerin çoğalması
adına Türk çiniOF
MERSİN’DE
BİR
DUVAR
RESMİ
PROJESİNİN
IMPORTANCE
sanatını gelecek nesillere tanıtmak, çağdaş yaklaşımlarla tasarımsal olarak yeni değerler kazandırmak
MURAL
PROJECT IN MERSIN / Nurseren TOR / Nazife HAZAR
ve bunu gelecek kuşaklara aktarmak önemli bir noktadır.
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ANADOLU'DA TÜRK ÇİNİ SANATİ VE MODERN SANATA YANSİYAN ETKİSİTURKISH TILE ART IN ANATOLIA AND ITS REFLECTION ON MODERN
ART//Simge ALBAYRAK
199

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

ABSTRACT

The tile art is an ancient practice originating from Eastern cultures. With its best examples in Anatolia,
Turkish tile art starting within the era of Anatolian Seljuks Empire has improved along Centuries and
continued developing during the time of Anatolian Principalities and reached its golden era during the
Ottoman Empire keeping its original aesthetic values.
Turkish tile art which has been practiced in accordance with master and apprentice rule throughout
many Centuries is nowadays being taught at fine art faculties of the Universities. Tile art started in
Anatolia in 13th. Century during the era of Anatolian Seljuks. Being masters in stone carving, wood
works and calligraphic arts, Anatolian Seljuks applied tile arts as decorative architectural pattern. The
ones mainly used in architectural sites are mosaic tiles and tiles with botanic, zoologic and human
patterns which are mostly produced by underglaze technique and luster technique as well. It is
remarkable that the Anatolian Seljuks art style still remained effective on decorative tile patterns during
the era of Principalities. During the Ottoman Empire tile art was developed by adding new motives and
widened its patterns. There are samples of tile and ceramic techniques.
The art of tile making reflects its aesthetic in every periods have provided its wonderful samples with
wide range of varieties from 13th. Century to the early 17th. Century. Being different than European
style, tile art gained aesthetic values with the effect of Islam especially in Anatolia. Tile art embraces the
infinity principle captured in its motives and geometrical proportionas the elements of aesthetic. It
provides depth and etheral atmosphere by keeping distance from earthly emotions. European mosaics
and frescos applied on architechtural and religious sites were replaced with the tile art in the Easter
culture; as a result motives show an explanatory effect and new iconographic meanings are revealed.
Nowadays tile arts are mainly applied in architectural buildings. New applications and compositions
seen in Subway stations are the most available examples. We can also see tile art in the motives or in the
compositions of modern arts as well. Change in the approach to art during the 21st. Century reveals
itself as artist’s search for entity in the reflection of tile art on modern art. In the name of multiplying
these examples it is important to introduce Turkish tile art to the future generation, to provide new
design values using contemporary approaches and to transfer it to future generations.
Key words; Turk, Tile, Art, Anatolia, Modern

GİRİŞ
Çini; seramik eserlerden farklı olarak kendi içerisinde farklı üsluba ve tekniğe sahiptir
ve kullanıldığı mimari yapıya ayrı bir zenginlik kattığı aşikârdır.İslam’da resmetmenin
yasak olması, çini sanatında sanatkârın motifsel üslubu ve maneviyatı birleştirerek yeni
arayışlara sürüklenmesine sebep olmuştur. Bu durum Anadolu’da oluşan sanat
anlayışına da pozitif olarak yansımış, özellikle bu topraklarda çini sanatı gelişimini hızlı
ve başarılı bir şekilde sürdürmüştür. Selçuklulardan başlayıp Osmanlı döneminde 18.
yüzyılın sonuna kadar varlığını sürdüren çini sanatı, bu dönemden sonra ise yok olma
dönemine girmiştir. Fakat 20. yüzyılın ortalarında İznik ve Kütahya’da bu sanatı
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yeniden canlandırmak isteyen ustalarca uygulamaya konulmuştur. Bu atılım ile birlikte
Anadolu’da yeniden küllerinden doğan Türk Çini sanatı günümüzde modern sanat
eserlerinde, metrolar da, kahvemizi içtiğimiz fincanda ya da kullandığımız her hangi
bir eşyada da karşımıza çıkmaktadır.

TÜRK ÇİNİ SANATI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
“Mimariye renk katan çini sanatı çeşitli teknik ve motiflerle zenginleşerek asıl süratli
gelişmesini Anadolu mimarisinde göstermiştir.” (Yetkin, 1986, s. 1) “Çininin devamlı
olarak mimari de kullanılması ve geliştirilmesi, İran’da ilk çini eserleri meydana
getiren Büyük Selçuklularla başlamıştır.” (Aslanapa, 2010, s. 317) Lakin Büyük
Selçukluların sanatsal olarak gelişim gösterdikleri 13. yüzyılın başında, Moğol istilası
bu ilerlemeye gölge düşürmüştür. Moğol istilasından Anadolu’ya Türki kavimlerin
göçü başlamıştır. “Bunların arasında sanatkârların da bulunduğu şüphesizdir.”
(Yetkin, 1986, s. 2) Moğol istilası Büyük Selçuklu devletleri topraklarında bulunan
sanat olgusunu da geriletmiş ve bulunduğu topraklardan göç etmek zorunda kalan
sanatkârlar, gittikleri yeni topraklara kendi sanat anlayışlarını da götürerek
Anadolu’da oluşacak ve gelişecek yeni üsluplara da zemin hazırlamışlardır. “İran’da
Büyük Selçuklu merkezleri olan Tus, Rey, Merv gibi şehirlerin mahvolmasına karşılık
Anadolu’da Moğol istilasının yarattığı sarsıntı daha çok siyasi yönden olmuştur.”
(Yetkin, 1986, s. 2)
Anadolu’da çini sanatı 13. yüzyıldan itibaren Selçuklular ’da görülür. Selçuklular taş
oyma, ahşap işçiliği ve yazı sanatlarının yanında, mimari süsleme unsuru olarak çiniyi
de kullanmışlardır.“12. ve 13. yüzyıl Anadolu Selçukluları ile çini sanatı abidevi bir
ihtişama ulaşmıştır.” (Yetkin, 1986, s. 3) Anadolu Selçuklularında çini, sadece dini
yapılarda değil, diğer mimari yapılarda da kullanılmıştır. ”Sırlı tuğla, çini ve mozaik
çini ortaçağ mimari bezemesinin önemli öğeleridir. Fakat İran’da Selçuk ve daha
sonraki egemenlik dönemlerinde gördüğümüz dış yapının çini ile süslenmesi
Anadolu’da çok revaçta olmamış, taş bezeme Selçuklu çağı yapılarının temel tercihi
olmuş, sırlı malzeme daha çok yapı içlerinde kullanılmıştır.”(Kuban, 2008, s. 348) Bu
durum Beylikler Dönemi ve Osmanlı Dönemi’nde de çinilerin ne şekilde
kullanılacağını da etkilemiştir. Mimari süsleme olarak çinilerin kullanıldığı yapılar da
özellikle Osmanlı Dönemi’nde çinilerin iç mekân süslemesi olarak kullanıldığını
görürüz. Mekânın ya da yapının dışına uygulanan çini süsleme, iç mekâna uygulanan
çini süslemeden daha az yaygındır. “Anadolu Selçuklu mimarisinde kullanılan ilk çini
örnekler, tuğla süslemelere firuze çinilerin katılması şeklindedir.” (Aslanapa, 2010, s.
318)
Ardından çiniler de renk ve teknik gelişim gösterir. Anadolu Selçuklularının saray ve
diğer mimari örneklerine değinmeden önce dini eğitim veren yapılarından biri olan
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ve tuğla işçiliğinin içinde çinileri barındıran 1264 inşa tarihli Konya İnce Minareli
Medreseyi inceleyebiliriz.(bkz. Resim 1) ”İnce Minareli Medrese ’de sadece sırlı tuğla
kullanılmıştır. Kullanılan iki renk; firuze ve mangan morudur. Burada desen sadece
duvar kaplama örgüsünden kaynaklanmaktadır.” (Kuban, 2008, s. 352) Bu yapıda çini
olarak önemli olan noktalardan biri kubbedir. (bkz. Foto 2) “Pandantif dilimleri çini
kaplama bir çizgi ile birbirinden ayrılmıştır. Kubbe firuze ve patlıcan moru renkli sırlı
tuğlaların kesişen bantlarıyla yaptığı bir desenle süslenmiştir.” (Kuban, 2008, s. 182)
Diğer önemli kısım ise; yapının minaresidir. Yapının minaresinde ve kubbesinde
kullanılan iki tip renk sırlı tuğlalar Anadolu Selçuklu mimari eserlerinde kullanılacak
üslubu ve devamında gelişmekte olacak çini tekniklerini gözlemlememiz açısından
önemlidir. “Kırmızı rengin çini olarak kullanılmadığı Selçuklu Devrinde sade tuğlanın
kırmızı renginden faydalanılmıştır. Sade pişmiş tuğlanın çeşitli renk sırlarla sırlanması
ve bundan kesilerek çeşitli şekillerin bir alçı zeminde birleştirilmesi mozaik çininin
esası olmuştur. Bu bakımdan ilk örneklerin sade tuğla süslemede aranması gerekir.”
(Yetkin, 1986, s. 149) Tek renk çinilerin tuğla arasına konarak mimari süsleme
uygulamasının ardında Selçuklu döneminde gelişen diğer bir teknik, çini mozaik
tekniğidir. Çini mozaik (ya da mozaik çini) tekniğinin uygulandığı yapılardan biri de
Sivas’ta bulunan Keykavus Şifahanesin de, sultanın türbesinin cephesini süsleyen
mozaik çinilerdir. (bkz. Resim 3) Bu yapı 1217 inşa tarihlidir. Yapıdaki türbenin
cephesinde hem tuğla ile birlikte kullanılan tek renk sırlı çinileri, hem de o dönem için
yeni bir teknik olan mozaik çiniyi görmemiz mümkündür. Çini mozaik (ya da mozaik
çini) tekniğinin uygulandığı en görkemli yapılardan biri de Konya’da bulunan
Karatay Medresesidir. Yapı günümüze müze olarak varlığını sürdürmektedir. Karatay
Medresesi çini mozaik tekniğinin ve ileriki dönemlerde saray ve diğer mimari
yapılarda kullanılacak yeni tekniklerin habercisi olmakla beraber, Anadolu
Selçuklularında çininin geliştirilerek kullanıldığının da bir kanıtıdır. (bkz. Resim 4)
Medreselerden devam ederken Anadolu Selçuklularının bir başka önemli mozaik çini
uygulandığı yapı da 1242 inşa tarihli Sırçalı Medresedir.(bkz. Resim 5) İsminde de
anlaşılacağı üzere yapının dış kısmı firuze renkte mozaik çiniler ile kaplıdır. Yapı da
geometrik formlarda çini mozaik bezenmiştir. “Bu bezemenin temel desen düzeni bir
ağ örgüsüdür. Bu geometrik ağ örgüsü, nesih yazı frizleri ve palmet frizleri ile
örtüşmektedir.” (Kuban, 2008, s. 351)
Selçukluların dini yapılarında kullanılan çini uygulamalarına bakmamız gerekirse;
“Anadolu Selçuklu camilerinin duvarları daha çok mozaik tekniğinde, tek renkli
firuze, lacivert, nefti yeşil ve patlıcan moru sırlı çinilerle kaplanmıştır. Alâeddin
Camii(1115), Sahip Ata Camii ve Türbesindeki (1258) çiniler, geometrik motiflerin
yanında yıldız, rozet, örgü şeridi, rumi, hatayi, kufi ve nesih yazılarla bezenmiştir.”
(Sözen, 1998, s. 59) Bu durum mozaik tekniği ile birlikte artık çini süslemelerin içinde
motiflerin de girdiğini göstermektedir. Erken dönem örneklerde Türkistan kaynaklı
hatai motifi ve bunun yanında rumi motifi Anadolu Selçuklularında da görülüp,
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yüzyıllar içerisinde değişerek yeni motif zenginliklerinin doğmasına sebep
olacaktır.Mozaik çini tekniğinin yanında Anadolu Selçuklularında yazı sanatına çini
uygulamalarda da yer verdiğini görmekteyiz.
Bu durumun en güzel örneği Konya’da Alâeddin Tepesi’nde bulunan Alâeddin
Camii’dir. Camii’nin mihrabı Keykubad dönemine tarihlenir. ”Burada sadece mihrap
bordürleri ve üçgensel geçiş öğeleri, geometrik nitelikli bir mozaik çini deseni ile
süslenmiştir. Bu bezemenin temel öğeleri, duvar panolarının çevresini tamamlayan
kufi ve nesih yazı şeritleridir. Bunlar, beyaz siyah ya da kobalt mavisinden oluşan iki
karşıt renkle işlenirler. Selçuklu çağında genel olarak bu renk şeması kullanılmıştır.”
(Kuban, 2008, s. 351) Camii’nin mihrabında kullanılan mozaik çiniler ve nesih yazılı
çini süsleme kubbedeki geometrik bezeme ile birleşerek yapıya sonsuz bir hava
katmaktadır. (bkz. Resim 6) Ayrıca mihraptaki mozaik çinilerin kenarından bordur
şeklinde iç içe birer sarmal gibi dolanan rumiler değişen kompozisyon algısının da bir
örneğini oluşturur. “Selçuklu dini mimarisinde sıraltı tekniği çok enderdir. Mevcut
örneklerin de saray çinilerinde arda kalan parçalardan kesilerek kullanılmış olmaları
mümkündür.” (Öney, 1976, s. 15)Bu durumda sıraltı, minai ve lüster tekniğinde
yapılan çinilere bakacak olursak Selçuklu Saraylarına yüzümü çevirmemiz gereklidir.
Anadolu Selçuklularının sıraltı tekniğinde çok figürlü ve motifli çini uygulamasında
akla ilk gelen yapı Beyşehir Gölü kıyısında bulunan Kubad Abad Sarayıdır. Yaklaşık
50 yıldır devam eden arkeolojik kazılar sonucu bu kompleksten çokça insan, hayvan
figürlü, bitkisel motifli sıraltı tekniğinde ve zaman zaman lüster tekniğinde uygulanan
yıldız, haç formlu çiniler bulunmuştur. Minai tekniği uygulananlara ise; yine
Konya’da bulunan Kılıç Aslan Köşkü kazılarında ele geçirilen çinilerde görmekteyiz.
Kubad Abad Sarayı çinilerini ele almak gerekirse. Kubad Abad Sarayı Büyük Saray ve
Küçük Saray olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Büyük Saray’da ele geçirilen
çiniler Küçük Saray’dakilere oranla daha ihtişamlı ve motifsel anlamda daha
zengindir. Bu çinileri yıldız formlu ve haç formlu olarak iki grupta inceleyebiliriz.
Yıldız formlu çinilerde genellikle firuze, mangan moru, yeşil, kobalt mavi, siyah gibi
çokça renk kullanılmıştır. Haç formlu çinilerde ise çoğunlukla firuze zemin renginin
üzerinde siyah bezeme bulunur. Haç formlu çiniler burada daha çok tamamlayıcı
çinilerdir. Kubad Abad çinilerinde; bezemesel olarak sarayın bulunduğu coğrafyadan
ve saray yaşamından da etkilenildiği aşikârdır. Süsleme olarak sarayın ne kadar
görkemli olduğunu kanıtlayarak bize bunun hayallemesini sunar. Çoğunlukta
Selçuklular da taş işçiliğinde gördüğümüz çift başlı kartal figürleri, Kubad Abad
Sarayı’nda artık çinilere taşınmıştır. Çift başlı kartal motifi hem yıldız formlu çiniler
de bulunur. (bkz. Resim 7) Haç formlu çinilerde de bulunmaktadır. Burada önemli
nokta çift başlı kartal figürünün Sultanın ve sarayın sembolü olmasıdır. Selçuklular
çift başlı kartalı göklerin hâkimi sayarak sanat eserlerinde sıkça kullanmışlardır.
“Kubad Abad’da Büyük Saray ve Küçük Saray çinileri, ilginç bir resim üslubuyla
Selçukluların simgeler dünyasını yansıtan ikonografiyi kaynaştırıp bir masal
atmosferi yaratmaktadır.” (Arık, 2000, s. 76) Çinilerin üzerindeki motiflerde saraydaki
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eğlencelerden, av sahnelerine kadar birçok konunun anlatımı mevcuttur. Çinilerdeki
av sahnelerinde birçok hayvan figürü kullanılmıştır. Bunlara bitkisel motiflerle birlikte
kullanılan zengin kuş figürlü çiniler de eşlik eder. (bkz. Resim 8) Kubad Abad Sarayı
çinilerinde genel olarak her motifin bir anlamı vardır. Bu da bize Selçuklu çini
sanatında yüzyıllar içerisinde ne derece yol kat ettiğinin bir göstergesidir. Hayvan
figürlerinin zenginliği Saray etrafındaki hayvan çeşitliliğinin ne derece bol olduğunun
da kanıtıdır. Çok motifli ve figürlü bu çinilerin oluşumu, inanç ve hayal gücü ile
birleşince sanatkârların elinde muazzam bir resmetme gücü ortaya çıkmıştır. (bkz.
Resim 9)
“Çini sanatında, Selçuklulardan sonra kurulan Beylikler döneminde bir duraklama ve
değişim gözlenir.” (Sözen, 1998, s. 60) Beylikler dönemi yapılarında Selçuklu
geleneğinin devam etmesi çini sanatına da doğrudan yansımıştır. ”Beylikler devri
camii, mescit ve medreselerinde daha önce geniş düzeyleri kaplayan çini mozaik ile
sırlı tuğla çok azalır. Bu devirden çinili saray ve köşk bilmemekteyiz.” (Öney, 1976, s.
49) Bunun sonucunda Osmanlılardan önce yapılan dini mimari örneklerini incelemek
Beylikler Döneminde kullanılan çini sanatını incelememiz açısından önemlidir.
Beylikler Döneminde çini süsleme de sadeleşme görülür. Bu Osmanlı’da altın çağını
yaşayacak çini sanatı için bir geçiş dönemi olarak algılanabilir. Beylikler Döneminde;
Selçuklular da kullanılan mozaik, sıraltı, lüster ve minai tekniklerinin ardından yeni
bir çini tekniğinin oluşmuştur. Bu teknik renkli sır denilen tekniktir. “En önemli ve bol
örneklerini Osmanlı devrinde veren renkli sır tekniğinde bugün İstanbul Çinili Köşk’te
bulunan İbrahim Bey İmareti mihrabı (1453) Karaman Beyliğinden kıymetli bir örnek
olmaktadır.” (Öney, 1976, s. 54) (bkz. Resim10) Bir diğer örneği ise; Bursa Yeşil Camii
mihrabında kullanılan renkli sır tekniğindeki çini bezemedir. (bk. Resim 11) Beylikler
dönemi önemli yapılarından biri de Beyşehir’de bulunan Eşrefoğlu Camii’dir. Camii
1299 inşa tarihlidir ve Eşrefoğlu Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. ”Camii
mihrabında, kubbesinde ve girişindeki çini mozaik koru ile dikkat çeker. Mihrabı dışta
firuze zemin üzerinde mor geometrik geçme bir ağ kuşatır. İkinci bordürde beyaz harç
arasında yer alan firuze grift bir arabesk ve üzerinde patlıcan moru neshi ile ayet
yazılıdır.” (Öney, 1976, s. 55) Bu mihrap Alâeddin Camii’nin mihrabına benzemektedir
ve Selçuklu ruhunu taşımaktadır fakat Camii’nin giriş kısmında bulunan mozaik çini
bezeme Beylikler Dönemi çinilerinin renk ver özelliklerini taşır. Kapıdaki geometrik
formların yanı sıra firuze rumili zemin üzerine, mangan moru Nesih yazı ve erken
dönem palmet motifleri ile renkli zengin bir görünümü vardır. Uzaktan bakılınca
arabesk bir görünüme sahip bu kapı girişi Beylikler Dönemindeki çinilerin
kompozisyon açısından bir geçiş evresidir. (bkz. Resim 12) ”Osmanlı Devleti’nin
başkentlerinden biri olan İznik, çini yapımının gelişmesine büyük katkısı olmuş
önemli bir merkezdir. İznik’te duvar çiniciliğinde ve seramiklerde yeni teknikler
geliştirildiğinden, hızlı ve sürekli bir üretim yapılabilmiştir.” (Sözen, 1998, s. 59) Bu
durum özellikle 16. yüzyılda Türk çini sanatının estetiksel olarak gidiş noktasını da
belirlemiştir. Kullanılan motiflerin kompozisyon değerleri ve mekân ile uyumu çini
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sanatına altın bir dönem açmıştır.16. yüzyıldan itibaren bu çok renkli teknik yerini
tamamen sıraltı tekniğine bırakmıştır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı çinilerinde
değişmez teknik sıraltı olup, sanatkârlar çoğunlukla motif-kompozisyon dengesine
önem vermişlerdir. Dini yapıların yanında saraylarda da çini süsleme oldukça çok
kullanılmıştır. ”Osmanlı çini sanatının getirdiği yeni bir çini grubu da mavi-beyaz diye
adlandırılan 15. Yüzyılın ilk yarısından 16. yüzyıl başına kadar görülen çinilerdir.
Şeffaf sır altına beyaz zemin üzerinde mavi tonları, turkuaz, lacivertle işlenmiştir.
Aksine koyu ve açık mavi zemin üzerinde desenler beyazla da işlenebilir.” (Öney,
1976, s. 65)(bk. Resim 13)Mavi beyaz grubuna Haliç kazılarında ele geçirilen ve İznik
yapımlı olmasına rağmen adı “Haliç İşi” olarak anılan çiniler de dâhildir. Bu çinili
örneklerin kompozisyonu beyaz zemin üzerine helezonik sarmallardan oluşur.
Örnekleri arasında evani çiniler vardır. (bk. Resim14) Mavi beyaz çiniler mimari de
altıgen formlarda kullanılmıştır. Buna en güzel örnek Edirne Muradiye Camii mavibeyaz altıgen çinileridir. (bk. Resim 15)
Mavi beyaz grubun ardından renk ve kompozisyon açısından büyük bir teknik başarı
olan kabarık parlak domates kırmızısının bulunmasını İznik atölyelerine borçluyuz.
Bu teknikle birlikte kompozisyonlarda birçok renk de kullanılmıştır. “Firuze, mavi,
koyu bir tatlı yeşil, kırmızı, açık lacivert, beyaz ve bazen görülen siyah olarak bu
çinilerde yedi rengin sır altına tatbiki dünya çini sanatında eşi olmayan bir teknik
gelişmedir. Motiflerde, lale, sümbül, karanfil, narçiçeği, şakayık, bahar açmış erik ve
kiraz dalları ile artık tamamıyla natüralist örnekler hâkimdir. Hançer gibi kıvrılan iri
yeşil yapraklar çiçeklerin arasını doldurmaktadır. Bu natüralist çiçekler 16. yüzyılın
son yarısında bütün Türk süsleme sanatlarına girmiştir.” (Aslanapa, 2010, s. 324) Bu
çinilerin çoğuna Topkapı Sarayı’ndaki örneklerde de rastlayabiliriz. İstanbul Rüstem
Paşa Camiinde bulunan çiniler natüralist üslubu yansıtan en hoş örneklerdendir. (bkz.
Resim 16) Natüralist üslup sadece kâşi çinilerde kullanılmamış, evani çinilerde de bu
kompozisyonlara yer verilmiştir. (bkz. Resim 17) 16. yüzyıl örnekleri gerek
kompozisyon gerekse kalite bakımından Türk sanatının altın çağını oluşturur. Bu
sebeple söz konusu çini olunca 16. yüzyıl klasik dönem olarak da
adlandırılmaktadır.“17. yüzyıl sonu ile 18. Yüzyılda İznik’te ekonomik nedenlerden
ötürü kalite düşmeye başlayınca 15. Yüzyıldan beri ikinci merkez konumunda olan
Kütahya’da bir canlanma izlenir. Kütahya örnekleri İznik örneklerine göre daha kaba
hamurludur, sır kalitesi düşüktür ve renkler birbirine karışmıştır. 18. Yüzyılda
İstanbul’da Tekfur Sarayı’nda bir atölye kurulmuşsa da buradaki üretim hem kısa
sürmüş hem de pek nitelikli olmamıştır.” (Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, 2008, s. 368)
Tekfur Sarayı atölyelerinden çıkma çinilere örnek vermemiz gerekirse bu III. Ahmet
Çeşmesinde kullanılan çinilerdir. (bk. Resim 18) Renk ve kompozisyon açısından
sönük kalan bu çiniler Topkapı Sarayı Harem bölümünde de kullanılmıştır.
19. yüzyıldan 20. yüzyılın ortalarına kadar çini üretiminde durgunluk dönemine
girilmiştir. Fakat 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çini sanatı Kütahya’daki
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ustaların çabalarıyla yeniden canlanmaya ve atölyeler açılarak yeni dönem çini
üretimler yapılmaya başlamıştır. Bu durum günümüze değin de sürmektedir. İznik
çinilerinin yaşatılması için bir vakıf kurulmuş ve İznik çinilerini tüm dünya gün
geçtikçe bilmeye ve tanımaya başlamıştır.

ÇİNİ SANATININ MODERN SANATA YANSIYAN ETKİSİ
Çininin Anadolu topraklarındaki 700 yıllık serüveninin ardından, günümüzde
modern sanat eserlerinde de çini sanatından örnekler veya esinlenmeler görmek
mümkündür. Ne mutlu bize ki kültürel ve sanatsal değerlerini unutmayan, aksine
bunun üzerine durup yeni felsefi fikirler oluşturan sanatçılar mevcuttur. 21. yüzyılda
değişen sanat anlayışı; çini sanatının modern sanata yansıyan etkisinde, sanatçı için
özlük arayışı olarak karşımıza çıkarmaktadır.
Buna ilk olarak Houssein Edalatkhah’ın işlerini incelemekle başlayabiliriz. İranlı olan
sanatçının eserleri her politik mesajlar taşır. Bunun dışında köklerinden vazgeçmeyen
sanatçı imgelerle ikonografiyi birleştirerek bunu bağlı olduğu kültürü ile harmanlar.
Houssein Edalatkhah’ın yapıtlarında bir kimlik arayışının aksine bedenlere sıkışmış,
gelenekle örtüşen devrim söz konusudur. 2015 tarihli “Geçmiş-Gelecek 2” serisinde
çizdiği erkek siluetlerinin içine çini bezemeleri yerleştiren Edalatkhah, eşcinselliği
metalaştırmadan silüet halinde kültürel bağlarıyla örtüştürerek göndermesini yapar.
(bkz. Resim 19-20)
Edalatkhah eserlerini tuval üzerine akrilik tekniğinde resmetmiştir. İçerisinde çini
motiflerinin kullanıldığı bir diğer eser İnci Eviner’in Yeni Vatandaş I-II-III adlı
enstalasyon çalışmasıdır. Bu üç bölümlük çalışmanın ikincisinde sanatçının
İstanbul’dan aldığı bir kartpostal da bulunan “çintemani” motifli çiniler kullanılmıştır.
Çalışma 02:04 dakikalık bir videodan oluşmaktadır. (bkz.Resim21)”İnci Eviner’in bu
yerleştirmesi, geleneksel temsile ilişkin yaklaşımlarımızı sorgulayan bir çalışmadır.
Sanatçı motiflerin içine hapsolduklarını düşündüğü kızlara, gerçekleştirdiği video
animasyonuyla bir varoluş olanağı tanır. Bu çalışma geleneğe karşı bugün nasıl bir
cevap üretilebileceğinin en ilginç örneklerinden biridir.” (İstanbul Modern Sanat
Müzesi, 2015, s. 194) Çini sanatının bir başka modern sanat uygulaması heykeltıraş
Emire Konuk’un 5. Art Bosphorus Çağdaş Sanat Fuarı sergisinde bulunan “Sonsuz
Sütun” adlı eseridir. Konuk bu çalışmasında “saz yolu" üsluplu bir çini bordür
kullanarak aynalar yardımı ile izleyiciye sonsuzluk vurgusunu sunmaktadır. (bkz.
Resim 22) İmge bilimci Yıldız Cıbıroğlu Emire Konuk’un sonsuz sütununu
değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştır: “Emire Konuk bu yapıtıyla, kayıp geçmiş
ve bilinmeyen gelecek arasındaki metafizik ortamın örneğini yaratıyor. Emire Konuk
çok zekice, çok tasarruflu bir ifade biçimiyle insana ilksiz sonsuz olanı -havsalanın
almadığını- yaşatıyor. Bir metafizik ortam örneği yaratıp bunu bir görsel şölen içinde
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ve izleyiciyi oyun, illüzyon (yanılsama) heyecanıyla denemeye katarak
gerçekleştiriyor! Böylece enstalasyonu estetiğin yanı sıra çok yönlü zengin bir deney
düzeyine de taşıyor. Bu yapıt Sümer mitolojisindeki 'bilgelik ve su tanrısı Enki'nin
suyun 'dipsiz dibinden' yükselen ve ucu ta göğe kadar ulaşan bilgelik kulesini
hatırlatıyor. (Emire Konuk'ta suyun yerini ayna alıyor.)” (Cıbıroğlu, 2012)
Sanat eserlerinin yanında çini sanatı; metro istasyonlarında da yeni uygulamalar ve
kompozisyon anlayışları ile de karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri Bursa
metrosuna uygulanan mozaik çini panodur. Mozaik sanatçısı Ayhan Keser tarafından,
amorf bir form üzerine uygulanan ve kırık çini parçalarından oluşan bu pano, mozaik
çini tekniğinde yeni bir yorumlama kazanmıştır. (bkz. Resim 23) “Bu mozaik projesi,
İznik çinilerinin ilk defa geleneksel yöntemlerin dışında kullanılmasıyla da oldukça
ünlüdür.” (Keser, 2014)

SONUÇ
Bu çalışmada Anadolu’da gelişip, tüm dünyanın hayranlıkla seyrettiği çini sanatının
tarihsel gelişimine ve ardından günümüzde modern sanatta ne şekilde kullanıldığına
değinilmiştir. Sanat tarihindeki çini eserlerin, günümüz sanat anlayışında dört farklı
sanatçı üzerinden ne şekilde kullanıldığı açıklanmış ve bu geleneksel sanatın hala
yaşatılıyor oluşu gözlemlenmiştir. Anadolu topraklarında yedi asır boyunca yaşayan
çini sanatı o dönemin sanatkârlarınca resmetme-süsleme dürtüsü ile icra edilirken,
günümüzdeki modern sanat uygulamalarında fikir ile birleşen bir özlük olarak
karşımıza çıkmaktadır.
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Prof.Dr. İsmet
ÇAVUŞOĞLU
yaklaşımlar ve yöntemler ele alınacaktır. Ağırlıklı olarak günümüzde kullanılan
malzemelerin
Yalovaçağdaş
Üniversitesi,
Sanat
ve Tasarım Fakültesi
serbestliği, özgün, cesaretli ve sentezik kullanımlar ele alınarak
yaklaşımlar
ve uygulamalardan
bahsedilecektir.
Günümüz sanatçısının malzeme kullanma açısından çok daha serbest ve özgür davranışlar sergilediği
bir dönemdeyiz. Zamanımızın estetik ve felsefi anlayışına uygun olduklarına inanarak izleyicinin de
dikkatini çeken yeniliklerin devam edeceğini düşünerek konu analiz edilecektir. Resim tarihinde birçok
sanat tarzları ve hareketleri yaşanmış olup, bunlardan hiç etkilenmeyen geleneksel olarak yoluna
devam eden
sanatçılar
günümüze
kadar gelmiştir.
Bu sefer de geleneksel
malzemeyi
farklı kullananlarOF
MERSİN’DE
BİR
DUVAR
RESMİ
PROJESİNİN
ÖNEMİ/
IMPORTANCE
ile kullanmayanlar ve yeni malzemeleri tercih eden sanatçıların yanı sıra konvansiyonel resim ve heykel
MURAL
PROJECT vazgeçmeyen
IN MERSIN
/ Nurseren
/ Nazife
malzemelerinden
ve onları
kullanarakTOR
yapıtını
oluşturanHAZAR
sanatçıların varlığı tüm
toplumlarda görülmektedir ve onların hala çoğunlukta oldukları söylenebilir. Sanatta deneysellik ve
yenilikçiliğin her zaman var olduğu ve ileride de olması normaldir ve bu tür sanatçılar sanatı daha farklı
boyutlara taşıyacaklarını düşünerek bakış açısı geliştirilecektir.
Günümüz sanat mekanlarında karşımıza çıkan çağdaş sanat eserlerinin malzeme kullanımı açısından
Prof. Nurseren TOR, Nazife
analizi yapılacaktır. Türk Resim ve Heykel sanatları da dünya sanatı paralelinde gelişme gösterdiğini
varsayarak genelde dünya resim sanatı ele alınacaktır. Ayrıca artık sanata global bir bakış ile bakmak
gerektiği ve dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın genel prensiplerin geçerli olduğu ve malzeme
kullanımı açısından da etkileşimin ve bütünlüğün var olduğu, sınırların kalmadığı vurgulanacaktır.

A

HAZAR

Anahtar Kelimeler: Malzeme, Resim, Çağdaş Sanat, Sanatçı, Eser

HEYKEL SANATINDA BİLİMSEL GELİŞMELERİN ETKİLERİ-SCIENTIFIC
DEVELOPMENTS EFFECT ON SCULPTURE ART / Önder Yağmur
ABSTRACT
MERSİN’DE BİR DUVAR RESMİ PROJESİNİN
ÖNEMİ/ IMPORTANCE OF A
MURAL PROJECT IN MERSIN / Nurseren TOR / Nazife HAZAR
This SANATTA
study will analyze
materials used
in medieval, renaissance,OF
post-renaissance,
modern
ÇAĞDAŞ
MALZEME
KULLANIMI-USE
MATERIAL
IN and
contemporary paintings and sculpture in a comparative manner. Furthermore the evaluation of the
CONTEMPORARY ART/ İsmet ÇAVUŞOĞLU
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materials came with Dadaism and Cubism, how audiences and art circles adapted these new
applications and utilizations and various approaches and practices will be discussed. The study will
mainly focus on the contemporary approaches and applications by referring the permissiveness,
originality, courage and use of the modern-day materials.
We are living in an era where artists are freer about their artistic material usage than ever. This study
will analyze the subject at hand presupposing that the artworks are in accordance with today’s
aesthetical and philosophic comprehension and artistic innovations that attract audiences’ interest will
continue.
In art history there have been several movements and styles and at the same time there have been
various artist that weren’t affected by these and pursue their traditional ways. It can be argued that
there still are some artist who continue to use conventional materials in conventional ways when
making their artwork whether it is a painting or a sculpture besides the ones who utilize traditional
materials in newer ways or use totally contemporary substances. And it can even be claimed that the
former group are more crowded. Although there have always been and will always be experimentality
and inventiveness in art.
Finally this study will analyze artworks that can be encountered in art centers in terms of material usage.
In the scope of this study World art will be examined considering that Turkish painting and sculpture
are advancing in parallel with it. Moreover it will be emphasized that art should be seen through a
global understanding and regardless of its origin general principles apply. Therefore there is also an
interaction and integrity in material use and there are no borders and boundaries in art anymore.
Key words: Material, Painting, Contemporary, Art, Artist, Artwork

GİRİŞ
Resim tarihi insanlık tarihi ile başlar. Sanat tarihinin her döneminde sanat
dallarında/alanında kullanılan malzemeler bellidir. Farklı dönemlerde konvansiyonel
olarak sanatçılar tarafından keşfedilmiş ve kabul görmüş resim malzemelerinin
kullanımından bahsedilebilir. Örneğin Ortaçağlarda tempera tekniği, Rönesansta
yağlıboya tekniği, 1920 ‘lerden sonra akrilik tekniği kullanan sanatçıların yanı sıra
kombinatif karışık teknik (yağlıboya ve akrilik v.b.) çalışmalar da görmekteyiz.
Teknolojinin ve bilimin gelişme göstermesi, yeni malzemelerin keşfedilmesi ile hayat
şartlarının değişmesi neticesinde zamanla ortaya çıkan bazı sanat tarzları ve
hareketleri, sanat eserleri üretiminde değişik malzemelerin de kullanılmasını
gündeme getirmiştir. Sanatçıların zaman zaman farklılıklara yönelmeleri ile
izleyicinin de bu tür çalışmalara onay vermesi, alışması ve itibar etmesi neticesinde
disiplinlerarası kombinatif eserler ortaya çıkmıştır. Geçen yüzyıldan günümüze,
modern sanat adına önemli ve cesaretli eserler görmekteyiz. Örneğin Fransız asıllı
Amerikalı sanatçı Marcel Duchamp’ın ( 1887- 1968) tabu deviren tarzı Dada hareketi
örneği – ortaya koyduğu ilk ‘hazır nesne’ olarak bisiklet tekerleği, başaşağı duran bir
pisuar olan ‘Çeşme’ eseri halkın beğenisinin ve sanatsal tekniklerin sınırlarını
zorlamıştır. (‘Çeşme‘ eseri 2004 yılında İngiliz sanat çevrelerinden 500 kişinin oylarıyla
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20. yüzyılın en etkili eseri seçilmiştir). Alman sanatçı Kurt Schwitters’in (1887-1948)
kolaj çalışmaları da bu konuda önemli örneklerdir. Kolaj tekniği ile, çeşitli
malzemelerin, kağıt, tekstil parçaları, iplikler, atık malzemeler, hurda parçaları v.b.
nesnelerin biraraya getirilmesi neticesinde farklı kompozisyonlar oluşturulmuştur.
Sanatçıyı malzeme konusunda oldukça özgür kıldığı için ilgi çekici eserler ortaya
çıkmıştır, modern sanatla birlikte değişik malzemelerin sanat eserlerinde kullanılması
günümüzde de popülerliğini yitirmemiştir. Kolaj tekniğini farklı malzeme kullanımı
açısından değerlendirebileceğimiz gibi, bir yöntem olarak da 20. Yüzyıl sanatında ilk
defa Kübistler tarafından kullanılmış ve Dadaistler tarafından geliştirilmiştir. Zamanla
bunlara alışıldı, sanata karşı yeni bir bakış açısı gelişti.
Günümüzde tüm sanat dallarında malzemede cesaretli kullanımlar görülmektedir. Bu
konu üzerine yoğunlaşırken resim sanatını ağırlıklı olarak ele alarak, heykel sanatında
da geleneksel olmayan/çağdaş malzeme kullanımlarından da bahsetmek istiyorum.
Son 10 - 15 yıldan bu yana müzelerde, çağdaş sanat galerilerinde, sanat fuarı
alanlarında, bienallerde, trienallerde görülen malzemelerden oluşan resim ve
heykellerin bu konuya işaret ettiği bir gerçektir. Belki de yenilik adına küratörlerin de
önerdiği, teşvik ettiği bu tür arayışlar sıkça karşımıza çıkmaktadır. Şunu da belirtmek
lazım ki, bütün bu çalışmalarda kullanılan bilinen malzemeler yeni keşifler değildir,
akıllıca doğru yerde doğru malzeme seçimi ve kullanımı ile ilgili kavramsal, akıl
ürünü sentezlerdir.
Aslında çağdaş sanat akımları ve hareketlerinin sona erdiği söyleniyor, yeni bir akımın
ortaya çıkması mümkün gözükmüyor, fakat günümüz sanatçısı kendisini çok özgür
görüyor ve kendince bir spesifik senteze gidiyor. Sanatta bireyselliğin ön planda
olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Biraz bu konuyu açtığımızda şöyle bir anlam
çıkmaktadır: her sanatçı günümüzde kendisine yakın gördüğü sanat
akımı/akımlarından veya hareketlerinden yola çıkarak kendi özgün çalışma tarzını
belirlerken bazen birkaç stili birarada kullanmayı seçiyor. Bazı eserlerde ise ‘zıtlıkların
birlikteliği’ prensibi de günümüzde kullanılmaktadır. Sentezik çalışmalarda farklı
malzemeleri yan yana, üst üste veya daha farklı bir kombinasyon ile kullanılan eserleri
sergileme mekanlarında görmemiz mümkündür. Bütün bunların paralelinde
konvansiyonel malzeme kullanımının da devam ettiğini görmekteyiz. Ustaca yapılan
her eser toplumda kabul görmekle beraber, her sanatçının değişik malzeme kullanarak
tarzını belirleme mecburiyeti de yoktur. Sanatçının kendi vereceği bir karardır, fakat
dinamik bir çağda yaşıyor olmamızdan dolayı sanata bakışımız ve sanattan
beklentilerimizin de kendiliğinden değişme ve gelişme göstermesi gayet doğaldır.
Resim sanatında hala en yaygın kullanılan malzeme türü tuval ve yağlıboya
tekniğidir. Buna paralel olarak akrilik boya tekniği kullanan sanatçılar da yaygındır.
Karışık teknik olarak ortaya çıkan eserlerde yağlıboya, akrilik, baskı teknikleri ile
uygulamalar, kolaj, kumaş, şerit, iplik, kum, beton, ayna, cam, varak, alçı, örgü
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ürünleri, metal ve makine parçaları, çiviler, plastik elemanlar, inşaat malzemeleri v.b
malzemeleri birarada görmek mümkündür. Bütün bu malzemeler çok farklı şekilde ve
ölçülerde resimde yer almaktadır ve resmi plastik değerler açısından
zenginleştirmektedir. Bazen kurgusal bir düzen hakimdir, bazen ise ekspresif alanlar
ile sakin alanlar yanyana getirilmektedir, hatta resim adına rölyef tekniği de tuval
üzerinde uygulanmaktadır. Ayrıca çağdaş sanat mekanlarında farklı düzenlemelere
de gidilmektedir. Örneğin derinlik etkisi yaratan ve beton zemin üzerine uygulanan
optik yanılsamalı çizgisel kompozisyonların mekandaki estetiğine tanık oluyoruz.
Ayrıca resim sanatı adına eşit elemanların/motiflerin tekrarlanmasıyla dekoratif bir
anlayış ile uygulanan büyük ebatlarda resim kompozisyonları karşımıza çıkmaktadır.
Bu tür anıtsal çalışmalar bize duvar resimlerini de anımsatmaktadır, fakat onları biz
monumental sanat ürünü olarak algılamıyoruz veya algılıyoruz.
Bu tür büyük, çok büyük işleri genelde bienallerde, sanat fuarlarında görmekteyiz,
hatta direkt olarak duvara sadece bienal süresi boyunca kalabilecek şekilde
uygulamalar da vardır.
Sadece dergilerden ve gazetelerden yırtarak yapıştırılan resimlere ve keserek
şeritlerden oluşan yapıştırmalara da rastlanmaktadır. Londra’daki Frieze sanat
fuarında taşıyıcı olarak tuvalin dışında farklı malzemeler görmekteyiz. Örneğin yastık,
yatak, ayna, pleksiglas, sac, tel, kadife, ipek v.b kumaş, üzerine boyama tekniği, hazır
objeler üzerine boyama tekniği, ahşap üzerine boyamalar karşımıza çıkmaktadır.
Sanat janrları ve türleri arasında da sınırlar zorlanmaktadır, geçişler çok katı değil,
esnektir. Konu ile ilgili İstanbul Bienalleri, Venedik ve diğer Bienal mekanlarında ve
dünyanın önemli modern sanat müzelerinde çarpıcı örnekler görmek mümkündür.
Malzeme zenginliğini heykel adına yapılan eserlerde de görmekteyiz. Sanat
tarihindeki heykel uygulamalarına baktığımızda pişmiş toprak, ahşap, taş, bronz
döküm, demir döküm, alüminyum dökümün yanı sıra seramik, alçı v.b malzemeler
görmekteyiz. Çağdaş heykelde epoksi döküm, demir, sac ve tel kaynak, ahşap
boyama, plastik, deri, kauçuk, şişme bot, kumaş, beton, mermer, granit, hazır objeler
üzerine manipulasyonlar ve daha birçok kombinasyonlara gidilmektedir.
Özet olarak günümüz sanatçısının malzeme kullanma açısından çok serbest ve özgür
davranışlar sergilediği bir dönemdeyiz. Bu tür çalışmaların zamanın estetik
anlayışına, felsefesine, sosyolojisine uygun olduklarına inanıyor, günümüzde daha
fazla izleyicinin de dikkatini çeken yeniliklerin devam edeceği düşüncesindeyim.
Resim tarihinde birçok sanat tarzları ve hareketleri yaşanmış olup, bunlardan hiç
etkilenmeyen geleneksel olarak yoluna devam eden sanatçılar günümüze kadar
gelmiş olup kovasiyonel malzemeler kullanarak günümüzde de çalışmalarına devam
etmektedirler. Bu sefer de geleneksel malzemeyi farklı kullananlar ile kullanmayanlar
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ve yeni malzemeleri tercih eden sanatçıların yanı sıra konvansiyonel resim ve heykel
malzemelerinden vazgeçmeyen ve onları kullanarak yapıtını oluşturan sanatçılar tüm
toplumlarda vardır ve onların hala çoğunlukta oldukları söylenebilir. Sanatta
deneysellik ve yenilikçilik her zaman vardı ve ileride de olması normaldir ve bu tür
sanatçılar sanatı daha farklı boyutlara taşıyacaktır.

Resimler

Duchamp - Fountain 1917 San Franscisco Modern
Sanat

Abraham Cruzvillegas - Instalation 2015

Frieze Londra Sanat Fuarı’ndan (2014)

Devrim Erbil
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Full Size Render
Dimitir Colakov

Marian Goodman, New York Frieze London 2013

Ismet Cavusoglu RUYA y.b. 50x70

Ismet Cavusoglu

R. Sadri Sayiogullari
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Ozan Oganer

Valeri Cakalov
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MERSİN’DE BİR DUVAR RESMİ PROJESİNİN ÖNEMİ- IMPORTANCE
OF A MURAL PROJECT IN MERSIN/ Nurseren TOR, Nazife HAZAR
Prof. Nurseren TOR, Nazife HAZAR

ÖZET
HEYKEL SANATINDA BİLİMSEL GELİŞMELERİN
ETKİLERİ-SCIENTIFIC
DEVELOPMENTS EFFECT ON SCULPTURE ART / Önder Yağmur
Mersin, birBİR
kent olarak
coğrafyası
gereği günümüzde
yaşadığı olumsuzlukları
hak etmeyen bir şehirdir.OF A
MERSİN’DE
DUVAR
RESMİ
PROJESİNİN
ÖNEMİ/ IMPORTANCE
Tarihi dokusu ve antik kentlere sahip ama çok hızlı çoğalan nüfus, çoğalan çirkin binalar, hem kentin
MURAL
PROJECT
INhem
MERSIN
/ Nurseren
TOR / Nazife
iklimini
değiştirmekte,
de insanların
psikolojisini bozmaktadır.
Ancak HAZAR
yıllar sonra nispeten kenti
güzel gösterecek olanaklar araştırıldı. Binaların yüzeylerine duvar resmi yapılarak kente başka bir
çehre takmak. Bunun üzerine araştırılan Meksika duvar ressamları, Banksy gibi ressamların eserleri
bize ışık oldu. Kentin sosyal, kültürel ve tarihi yapısı incelendi. Çok fazla göç alması kozmopolit bir
kent yapısını oluşturması, kırsal kesim ve 3. Dünya ülkesi yapısını güçlendirmesi nedeniyle tüm
kentliye hitap edecek ama sanatsal niteliğinden ödün vermeyecek
resimlerin
yapılması
Prof. dev
Nurseren
TOR,
Nazife
projelendirildi. Özellikle Mersin’in okuma yazma oranının az olduğu, Çilek Mahallesi, Zeytinli Bahçe
Mahallesi, Güney Kent Mahallesi, Şammut Mahallesi gibi sonradan kurulmuş bu mahalleler
düşünüldü. Yerel yönetimlerin desteği ile Apolitik bir anlayışla insanların aydınlanması, eğlenebilmesi,
görsel zevklerinin gelişmesinde katkı sağlayacak resimlerin ön çalışmaları ve hatta bir Uluslararası
Mersin Bienali ile sürdürülmesiplanlanmaya başlandı.

HAZAR

Duvar resmi bilindiği gibi mağaradan insanlığın ilk kentlerine, mozaik teknikleriyle bir geçiş, ardından
HEYKEL
SANATINDA BİLİMSEL GELİŞMELERİN ETKİLERİ-SCIENTIFIC
fresk tekniğine dönüşerek günümüz kent duvarlarındaki grafiti ve benzeri resimleri izlemekteyiz…
DEVELOPMENTS
EFFECT
ON SCULPTURE
ART
Önder Yağmur
Sonuç olarak toplumsal
bilinç geliştikçe
ve toplumun manevi
yaşam/ içindeki
rolü arttıkça, sanata olan
istek, görsel yaratıcılık ve görsel zevkin arttırılması hedefiyle bir araştırma yapılarak bu proje
Yrd. Doç. Önder YAĞMUR
geliştirilmiştir.

Atatürk Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Duvar resmi, Fresk, Mersin,
kültür,
aydınlanma
Güzelgörsel
Sanatlar
Fakültesi
Heykel Bölümü, Erzurum/Türkiye

HEYKEL SANATINDA BİLİMSEL GELİŞMELERİN ETKİLERİ-SCIENTIFIC
GİRİŞ
DEVELOPMENTS
EFFECT ON SCULPTURE ART / Önder Yağmur
Özette de
anlatıldığı
gibi RESMİ
adı geçen,PROJESİNİN
Akdeniz Bölgesin'de
yer alanIMPORTANCE
bir liman kenti olanOF A
MERSİN’DE
BİR
DUVAR
ÖNEMİ/
Mersin,
1840'lı yıllarda
bir balıkçı
köyü iken,TOR
zamanla
tarım HAZAR
ve ticarette gelişerek
MURAL
PROJECT
IN MERSIN
/ Nurseren
/ Nazife
ithalat ve ihracat yapması, yerleşim dokusunun gittikçe genişlemesi ile nüfus ve
ekonomik yönden bölgenin en büyük şehirlerinden birisi haline gelmiştir.

Mersin'in 1970'li yıllara kadar yüzülebilir nitelikteki kent içi kumsalları, halk plajları
vardı. Hızlı yapılaşma, Serbest Bölge Limanları inşaatı,
sahilin
doldurulmasıyla
Prof.
Nurseren
TOR, Nazife HAZAR
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oluşturan yolların araç
yitirdi(Vural,2015: 57).

trafiğine

açılmasıyla

bu

muhteşem

özelliğini

Akdeniz iklimi nedeniyle zengin bir tarımsal şehri olması ve 1980'de Mersin Serbest
Bölge'nin kurulması ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi' nden Mersin'e büyük bir göç
hareketi başlamıştır. Gecekondulaşmayı önlemek için şehrin kuzeyinde Güneykent,
Akbelen gibi toplu konut alanları inşa edilmiş, şehir kuzeye doğru genişlemiş bunun
sonucunda çarpık yapılaşmayı da beraberinde getirmiştir.
Mersin'e has turunçgiller ve bitki örtüsü yavaş yavaş yok edilerek yapılaşmaya
açılmış, doğal dengeyi bozan sahil kesiminde çok katlı yapılar ortaya çıkmaya
başlamıştır. Bunun akabinde; çevre, görüntü ve gürültü kirliliğinin artması Mersin'i
her yönden olumsuz yönde etkilemiştir. Yanlış uygulanan imar planları neticesinde
plansız kentleşmeye yol açmıştır.
İçel Sanat Kulübü eski başkanlarından merhum Ressam Doğan Akça şöyle yazmış:"Biz
ne güzel bir Mersin'de yaşamışız. Mavnası, iskelesi, çakıl taşları, martısı olan o Mersin
nereye gitti?"(Vural,2015: 124)s
Bu çalışmada anlatılmak istenen okuma yazma oranı düşük kenar semtlerden
başlayarak kent içlerine doğru bir duvar resmi projesi yapmaktır. Projede okumayazma sevgisi, havyan sevgisi, doğa sevgisi ve insan sevgisini anlatarak insanları
sosyolojik yönden etkilemektir.
Duvar resimleri sokağa çıktığımızda renkleri ve çizgileri ile genellikle herkesin en
kolay dikkat çekeceği, ve rahatça kolay anlaşıldığı, hatırlayabildiğimiz şeylerdir.
Görsellik her zaman sözele göre daha egemen ve baskındır. Harfleri tanımak için bile
resimlerle bağlantı kurularak öğrenim yapılır.
John Berger, Görme Biçimleri kitabının ilk satırlarında "Görme konuşmadan önce
gelmiştir." yazmaktadır.
Duvar resimleri ilk insandan günümüze kadar bir anlatım aracı olarak kullanılmıştır.
Tucholsky "bir resim bir sözcükten daha fazlasını söyler" der. Mağara dönemi duvar
resimlerinde o dönemin yaşam koşullarını, canlı hayvan örneklerini ve çevreyle
kurdukları ilşkileri gerçekçi ve yalın bir dille yorum yapılmadan veya duygu ve
düşüncelerini de katarak çizildiğini görürüz.
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İnsan, en büyük korkuyla başladı işe; ölümle. Önce kocaman bir ölüm yaptı; genellikle
siyah veya kırmızı renkte yapılan ölüm kimi zaman bir bizon kimi zaman ise vahşi bir
attı. Sonra kendisini ve klanını yaptı ve bizonun yanına koydu; küçücüktüler ölümün
karşısında. Daha güçlü olsun diye eline bir mızrak ya da bir yay ile ok verdiler ve hep
birlikte hareket ettiler; organize olmak zorundaydılar. Düşman çok büyük ve
güçlüydü. Sonra yaşamak için saldırdılar, ölümü temsil eden hayvana. Kimi zaman
yaralasalar da öldüremediler onu. Ama bu mücadele hep devam etti(Gezgin, 2008: 13).
İnsan yaratıcılığının en eski izlerini insanlığın başlangıcı ilkel toplumlarda ilkellerin
mağara duvarlarına ve kaya yüzeylerine çizdikleri, resmettikleri ve yonttukları
imgelerde görürüz. Yaklaşık M.Ö 15 bin yıl-10 bin yıl önce ispanya Altamira mağarası,
Güney Fransa'daki Lascoux mağarası duvarlarına resmettikleri hayvan resimlerin
büyüsel amaçlı yapıldığına çizilen imgelerin doğal ve gerçek güçlere karşı
koruduğuna inanılmaktaydı (Gombrich,2009:40).
Duvar resminin gelişim sürecine göz atacak olursak mağaradan insanlığın ilk
kentlerine mozaiksel bir geçişin ardından freskoya dönüşerek günümüz kent
duvarlarında graffitiye evrildiğini gözlemlemekteyiz. Her dönemde kullanılan
malzemeler o günün şartlarına göre belirlenmiştir ve farklı teknik ustalıkları
değişmektedir.
Fresk (İtalyanca fresco, "taze"): Kireç suyunda eritilen madensel boyalarla yaş sıva
üstüne resim yapma yönteminden yararlanılarak yapılan duvar resmidir. Fresk
tekniğinde kullanılan boyalar yağlı boya ve tempera gibi üzerinden tekrar tekrar
sürülecek boyalar değildi. Sıvanın kuruluk ve yaşlık durumunun iyi ayarlanması
lazımdır. Freskin ömrü sıvanın kalınlığına da bağlıdır. Sanatçı sıva kurumadan
istediği figürü vermek zorundadır. Sıva ile boya aynı anda kurur ve yapılan resimler
duvar ile bütünleşir ve ortaya muhteşem görüntüler çıkar. Sade, yalın ve abartısız
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emek isteyen bir sanat dalıdır. Ismarlama üzerine yapılan Freskler birçok aklın-elin
biraraya gelmesiyle işbirliği içinde üretilir ve ortaya çıkar.
Hıristiyanlıkta çok önemli olan freskler, okuma yazma bilmeyen rahipler için, kilise
destekli ressamlar tarafından İncil'deki dini semboller fresko tekniği ile duvarlara
resmedilerek rahiplere İncil'in anlatılması hedefleniyordu.
Fresk tekniğinin en yaygın olduğu dönem Rönesans'tır. Vatikan'daki Sistine Şapeli
tavan resmi Michelangelo Buonarroti'nin yapmış olduğu "Adem'in Yaratılışı" eseri,
dünyanın en ünlü muhteşem freski olarak anılabilir.
Duvarların deforme olması, tütsü ve mum gibi yanan şeylerin çıkardığı dumanların
freskin bozulmadan kalmasını zorlaştırır. Doğal malzemelerden yapılıyor olması ve
muhafaza etmesi zor olduğundan bu sanatın ömrünü kısaltmaktadır. Artur Danto'nun
Sanat Nedir kitabında Michelangelo Buonarroti'nin Sistina Şapeli tavan resmi
"Adem'in Yaratılışı" freskin restorasyon öncesi ve sonrası çalışmasında farklılıklar
ortaya çıktığı ilk başlardaki hafif karanlığın resme ayrı bir gizemlilik ve yücelilik
kattığı temizlendikten sonra renklerin ton ve sıcaklık bakımından biraz daha canlı
olarak ortaya çıkması, freskin temizlenmesine şiddetle karşı çıkanlar ilk karşılaştıkları
gizemin yok olduğunu, kimileri de resmin anlamı değişmediği müddetçe renklerin
biraz canlanması kişilerin kendi beğenileridir demişlerdir. Michelangelo'nun ıslak
duvar zemin üzerine resmettiği freskin kurumasından sonra üzerine tutkalsız boya ile
birtakım değişiklikler yaptıysa bu durumda boya, sıvayla kaynaşarak duvarla bir
bütün olan fresk kadar kalıcı olamıyacağından belki de retorasyon işleminde belki
bunların rengi değişmiştir (Danto, 2013:64-65-66).
Fresk tekniği 20. yüzyılın ilk yarısında Diego Rivera ve başka Meksikalı duvar
ressamları tarafından yeniden canlandırılmak istenmiş, her türlü doğa olaylarına açık
büyük dış yüzeyleri boyamak istemişlerdi. Yağlı boyanın bu koşullarda dayanıklı
olmadığını fresk çalışmaların da istenilen sonucu vermemesi üzerinesosyal
gereksinimlerini karşılayacak her türlü hava şartlarına uygun boya arayışında
denemeler sonucu çabuk kuruyan, sudan etkilenmeyen, neme karşı, "Akrilik" boya
ortaya çıkmış sanatsal bir madde olarak kullanılmaya başlanmıştır.
1922 yılında ulusal devrimci hükümet, baskıdan önünü göremeyen halkın önem
sıralamasında kendi hayatlarına öncelik vermelerini sağlamak ve devrim düşüncesini
yüzde doksanı okuma yazma bilmeyen Meksika halkına büyük ölçekli duvar resimleri
aracılığıyla ulaştırmak için sanatçıları görevlendirmişti. Meksika Duvar Resmi
Rönesansı diye anılan, İtalyan Rönesansından sonra devlet destekli en etkili duvar
resmi projesiydi.
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İç savaşlarla vahşi kapitalizmin pençesinde olan Meksika'da "Üç Büyükler" Rivera,
Siquerios, Orozco adlı sanatçılar bu durumun iç sesi olmuş, devletin büyük desteğiyle
kentin duvarlarına büyük ebatlarda yaptıkları resimlerle, Meksika halkının özgürlük
isteğini ve başarılarını adeta dışa vurmuşlardı.
Meksika Duvar resimlerinin çoğu, içeriklerinin geniş kitleler tarafından rahatça
anlaşabilmesi amacıyla gerçekçi bir anlayışla yapılıyordu. Özellikle Siqueiros ve
Rivera, İtalyan fresklerinin yalın ve basit anlatım tarzından etkilenmişlerdi(Farthing,
2012:439).
1921'de sanatçılar manifestolarında; "Eserlerimizi müzeler ve sergi salonları içinde
sınırlandırmak istemiyoruz, oralara ancak zamanı olanlar gidebilir, çalışanlar
gidemez, halk gidemez. Biz de yapıtlarımızı sokaklarda sergileyerek kenti açık hava
müzesine dönüştürürüz". Sanatçılar her dönemde toplumun dile getiremediklerini
söylemeye cesaret etmişler, özgürlükçü ve yaratıcı tavırlarıyla toplumu eğitmede rol
oynamışlardır. Buna karşın devletlerde sanatı ya sınırlamışlar ya da kendilerinden
yana kullanmışlardır. Albert Camus "Dünya aydınlık olsaydı sanat olmazdı.." der.
Duvar resimleri içtenlikle bir anlık tepkiyle veya devlet destekli yapılan resimlerdir.
Halkın iç sesi olmak "ben" değil "biz" olmaktır. Duvarlar yaşamın enerjisine aracı
olurlar, toplumsal bilinç geliştikçe görme duyusu da o kadar artar. Duvar resimlerini
yüzlerce hatta binlerce kişi tekrar tekrar görür maddiyat bile istemez ama bir sergi
salonundaki resmi herkes göremez, tekrar görmek için bile maddiyat gereklidir.
Galeriler ve müzelerde ki mekan inşası, bir Ortaçağ kilisesini inşa etmek için
uygulanan kurallar kadar itinalı ve özenlidir. Duvarlar beyaza boyanmış, ışık kaynağı
tavandır. Gölgesizdir. Gözlerimiz duvardadır. İçerisi dış dünyadan soyutlanmıştır,
pencereler yok edilmiştir. Bunun amacı; dinsel hakikatler gibi sanat yapıtları da
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zamanın etkisine maruz kalmamış ve sergileme biçiminde adeta bir sonsuzluk
duygusu vardır. Sonsuzluk duygusu eserlerin kalıcılığı ve güzelliğinin görüntüsüdür.
Sergi mekanları; insanın tümüyle soyutlandığı yerdir, sessizce adım atabileceğimiz
halı kaplıdır veya parkelidir. Biraz mahkeme salonu resmiyeti, biraz kilise kutsiyeti
güzel bir tasarımla buluştuğunda benzersiz estetik bir mekan ortaya çıkar. Sanat kendi
dünyasındadır.
Doğrudan duvara resmedilen duvar resmiyle, duvara asılan resim arasında özel bir
ilişki vardır; sonuçta sabit bir duvar, sabit olmayan duvar kesitiyle yer değiştirmiştir.
Duvar resimlerindeki mekan genellikle derinlikten yoksundur, duvar yüzeyini
hissetmek mümkündür. Duvar resimleri, yansıttığı belirsiz açılarla izleyicinin doğru
bakış açısını bulabilmek için çabalamasını gerektirir. Duvar üzerine asılmış tuval ise,
izleyiciye nerede duracağını işaret eder.
Andre Breton'un dediği gibi "bir sanat yapıtı ancak geleceğin titreşimlerini taşıyorsa
değerlidir".
Modern çağın duvar resmi Graffiti (sprey boya) ile yapılmıştır. Pop Art akımınından
etkilenen graffitinin çıkış noktası II.Dünya Savaşı günlerine denk gelir. Doğu ve Batı
şeklinde Almanya'yı ikiye bölen sokak sanatının önemli merkezlerinden biri olan
Berlin Duvarı'nın her iki yüzeyi protest kişilerce boyanmış ve yazılarla bezenmiştir.
1960'lı yıllarda ABD'de marjinal grupların birtakım siyasal görüşlerini duyurmak için
bu yöntemi tercih etmesi ayrıca sokak çetelerinin kendi denetimlerinde bulunan
alanları belirlemek için duvar yazılarını bir işaret ve sınır gibi kullanmasına yol
açmıştır. Bağımsız birey ve sanatçılar graffitiyi geliştirerek renklendirdi, ruhlarında
yaratıkları görselleri müze ve galeri dışına çıkararak halkla buluşturdular.
Son zamanlarda stensil baskılarla yaratılan görsel imgeler kentin duvarlarını ele
geçirmeye başlamış, mobeselerle gözetlenen duvar yüzeylerinde karşımıza çıkmaya
başlamıştır. Graffiti, hızla yapıp kaçmayı sağlıyacak çok kısa bir zaman aralığında
ancak yapılabilirdi. Bu nedenle graffiti ve stensil baskı bu işi kolaylaştırarak kent
duvarlarını adeta ele geçirmiş bir nevi apolitik haldeki insanları az da olsa
düşündürmeye itmiştir.
Günümüzde duvar resim sanatçılarından en ünlüsü Banksy'nin tarzı diğerlerinden
biraz daha farklı. Banksy çalışmalarında kullandığı imzasıdır. Gerçek kimliği
bilinmeyen Birleşik Krallık doğumlu olan Banksy, temiz ve kolay okunabilen
şablonlardan oluşan resmettiği konular politik ve ahlaki içeriklidir. Duvarlara kaçak
olarak yapılan grafitti ve şablon neredeyse bütün dünyada yasadışı olarak kabul
ediliyor. Önceleri yapılan çalışmaların içeriğinden çok yapıldığı yerleri kirletmesi
yüzünden barbarlık ve yıkıcılık olarak görülüyordu.
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Sokak sanatı geliştikçe şablon (stencil) olarak bilinen tarz yeni yaygınlaşmaya başladı.
Tarih kaynaklarında şablon ağaç baskı, kitap baskı ve ipek kumaş üzerinde ki
süslemelerde kullanılmıştır.
İlk insanlar mağara duvarlarına ellerini ve ayaklarını koyarak herhalde kamışın
içinden veya ağızlarına sulu boya alarak püskürtmüşler el ve ayak izlerini
çıkarmışlardır (Finlay: 2007, 56).
Banksy tanınmadığı zamanlarda, Londra'da çalışmalarını polislere rağmen yapmayı
başarıyor, şaşırtıyor ama yaptığı duvar resim çalışması ertesi gün hemen siliniyordu.
Şimdiler de ise oldukça bilinen biri. Gizemli olması daha da merak ve ilgi uyandırıyor.
Kolay anlaşılır işlerini yaptığı duvarlar çok yüksek fiyata alıcı buluyor ve satılıyor.
Dünyayı gezip farklı şehirlerin duvarlarına da çalışmalar yapan Banksy, Filistin ve
İsrail'i ayıran yaklaşık uzunluğu 700 km'lik büyük duvarda o kadar askerin ve
silahların arasında duvar resimlerini yapmış, büyük bir cesaret isteyen bu çalışmaya
imza atmıştır. Banksy Gazze şehri için "dünyada gördüğüm en büyük açık hava
hapishanesi" demiştir.

Britanya hükümetinin graffitiyi yasa dışı ilan eden görüldüğü yerde temizlenmesini
öngören kanunu ile uyumlu görünse de bir başka durumda bir başka graffiti için
ayrıcalık tanınabilmektedir. Bu ayrıcalığa sahip Banksy'nin işlerinde birisi de
Londra'nın en büyük ve çalışma koşullarının yoğun olarak eleştirilen Tesco'nun
plastik alışveriş torbası bayrak olarak resmedilmiş ve saygı duruşunda olan çocukların
bulunduğu graffitinin duvarda kalmasına ayrıca vandalların saldırısından korumak
için üzerini plastik bir koruyucu ile kapatan da aynı otoriteydi.
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Belediye graffiti gibi yasa dışı bir eylemin ortağı olmuştur. Bundan da anlaşılacağı gibi
neyin yasal olup olmadığına karar verecek olan otoritedir. Eğitimli Banksy, insanların
problemlerine parmak basıp halkın sesi olmuş, yaptığı çalışmalardan en bilindik olanı
Kırmızı Balonlu Kız'da anlatmak istediği; "her zaman bir umut vardır" cümlesi beni
çok etkilemiştir.

Amaç; Mersin'in duvar yüzeylerine renkli basit anlatımlarla yapılacak olan resimleri,
çok anlamlı hale getirerek halkı görselliklerle aydınlatmak duygu ve düşünce olarak
bir adım ileri gitmesini sağlamaktır. Duvar resmi çok etkili bir anlatım aracıdır,
önünden yüzlerce kişi geçer, bir kişinin dikkatini çekmese bile diğer kişilerin mutlaka
dikkatini çeker. Duvar yüzeyine bir çocuğun kucağında küçük bir köpek veya kedi
resmi çizmek oradan geçen yüzlerce kişiden birçoğuna katledilen hayvanları ve
hayvan sevgisini hatırlatmaz mı? Başka bir duvarda yeşilikler, çiçekler ve kelebekler
arasında oynayan çocuklar resmi birçoğumuza doğa katliamını hatırlatıp doğayı
korumamızı sağlamaz mı? bunun gibi nice örnekler... Devletimizin desteğiyle Mersin
kentini açık hava müzesine çevirmek, güzelleştirmek ve canlı tutmak.
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ABSTRACT

The definition of art era of the show vary according to the society and the arts. Nowadays commonly
used concept art for the visual arts, the creative power of nature is used for all other people engaged in
science in ancient times was subjected to the same classification. In the most general sense of the science,
they share a certain area or a particular issue has been put forward in terms of textual information as
the sum of the common dictionary definition content with art concepts. The two elements of art and
science in society, although they have many contrasts and similarities between them as they interact
with each other.
The products of human effort that art and science are separate disciplines, though both were born in
output source and serve humanity. Each period has enabled artists and new approaches to the extent
that they used to serve the arts and artistic effects with the emergence of different discourses offered by
science.
As a result of advances in science and technology in our age of globalization, the increasing diversity of
contemporary forms and techniques under the influence, new vehicles and roads, is located along with
the traditional arts.
Science and art to the formation of other, mainly affected the way in and the artists present sculpture of
scientific development, evaluating through art work, tried to observe in this study, are formed on the
investigation of the interaction with the sculpture of scientific development. Traditional culture theory,
mostly science and art, as structural and theoretical, as is being discussed in an independent way, these
two disciplines, it is either a significant presence within the natural structures of each other. Scientific
and artistic creations that demonstrate a strong interaction terms because the formation processes are
referring to emerge as facts and research affecting each other. Therefore, this work; It is keen to draw
attention to how artistic creation is interpreted by the conclusion that science has reached. As agreed
with the point, it emerged from the interactive science supply of power in the formation of artworks
have attempted to make sense of.
Key Words: Art, Science, Sculpture Art

GİRİŞ
Bilim ve sanat insanın varlığa kattığı bilgi ve olguya dayalı toplumsal amaçlı
bütünlüğü ifade eder. Her ikisi de var olmayan değerlere ulaşmayı ve bir biçimde
yaşamla birlikteliği amaçlar. Primitif dönemden bugüne insan doğaya karşı bir denge,
hatta üstün gelme arayışındadır. Doğa ile barış içinde görünse de, onunla yaptığı savaş
eylemi çoğu zaman daha baskındır (Ünver, 2013: 1). Doğuştan getirdiği korkuları,
merak duygusu, üstün- egemen olma, rahat yaşama istek ve kaygıları sözü edilen
mücadele ve denge eylemlerinin nedenleri arasında sayılabilir. Bir başka deyişle bilim
ve sanat tarihsel süreçte doğaya karşı verilen mücadelenin temel alanları olmuştur.
Sanat ve bilimin ortak noktası insandır. İnsan çabasının ürünleri olan bu iki uğraş,
insanlığın gayretleri ve arayışları sayesinde birikimlerini oluşturmuşlardır.
Birbirinden ayrı gibi duran bu iki kavram hep iç içe olmuştur. Birbirinden farklıdır
ancak, kopuk değildir. Birinin gelişimi bir diğerini tetiklemiştir. Bilim insan zihninde
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yeni çığırlar açılmasına olanak sunar ki bu sanatta arayışı ve çeşitliliği beraberinde
getirir (Bayav, 2009: 123). İkisinin de amacı yaşama hizmet etmektir. Sanat ve bilimi
ortak paydada buluşturan pek çok örnek buluruz geçmişte: Yunan uygarlığında
güzellik matematikle bir tutulmuştur, altın oran keşfedilip uygulanmıştır. Eukleides
geometrisi sanatta yerini bulmuştur, Chevreul ve Helmholtz’un ışık ve renk üzerine
araştırmaları Empresyonistleri etkilemiştir, Kübizm’de Einstein’in görelilik kuramıyla
zaman, uzay ve kütle kavramları irdelenmiştir, Esher’in eserlerinde matematikçi
Ferdinand Moebius’un halkasına ve Penrose üçgenine yer verilmiştir. Kayıt
teknolojisindeki yeniliklerle video kayıt ya da enstelasyon işleri yapılmıştır. Ancak
ikisin arasında elbette farklılıklar da bulunmaktadır. Bilgi, tanımlama yoluyla,
gelişmiş, işlenmiş, açık ve kavramsal düşüncenin ötesine geçemez. Oysa sanat ve
estetik faaliyet, doğal ve toplumsal varlığın karanlık derinliklerine inebilir (Doğan,
1998:188).
Çağımızda ise sanat ve bilim arasındaki ilişkiler, bilim ve teknolojinin gelişmesiyle
geçmişte olduğundan çok daha karmaşık bir boyut kazandı.
Bu gelişmelere koşut olarak, sanat alanında yeni araçlar ve yollar ortaya çıktı. Uluslar
arası festival, bienal ve trienal gibi büyük ölçekli düzenlemeler sergilerin yanında yer
almaya başladı. Sanatçı, sanat yapıtı ve seyirci arasındaki o geleneksel ayrım çizgisi
önemini yitirdi. Batı merkezli biçim ve düşüncelerin üstünlüğü tartışılmaya başlandı.
Ayrıca çağdaş biçimlerin, tekniklerin çeşitliliği artmakta, internet sanatı/ net sanatı,
video sanatı, dijital sanat/yeni medya sanatı, ses sanatı/işitsel sanat, interaktif sanat,
enstalasyon/yerleştirme ve performans sanatı gibi yeni dallar ve türler, resim, heykel
ve baskı gibi geleneksel sanatlarla birlikte yer almaktadırlar. Yirmi birinci yüzyılda
sanat yapıtlarının bazıları artık atölyelerde değil, laboratuvarlarda üretilmektedir.
Sanatçılar bilimsel ve teknolojik araştırmayla birlikte kültürel, felsefeye dayalı ve
toplumsal sorunları araştırmaktalar (Dikmen, 2012: 143). Yapıtları, biyolojiden iklim
değişikliklerine ve yapay zekâya kadar uzanmaktadır. Günümüzde sanat birçok bilim
dalıyla, örneğin mikrobiyoloji, fiziğin dalları, bilgi alıp verme teknolojileri, insan
biyolojisi ve canlı dizgeler, hareket bilimi, robotik vb. ile birlikte gitmektedir.
Her sanat eseri, oluşum aşaması bakımından, teknik bir kurgu temeline dayalı olması
sebebi ile bilim, sanatın görünen yüzünü oluşturur. Sanat ise tam tersi, bilimin
görünmeyen yüzüdür. Başka bir deyişle sanat, bilimin uygulamaya dönüşüm sahası
olan teknolojinin ilk aşaması olan zihinsel tasarım ve üretimin varlıksal yapısının
ortaya konma sürecidir (Kılıç, 2012: 199). Bu bağlamda bilim ve teknoloji, sanatsal
üretimlerin alt yapısını hazırlarken, sanat ise bilimin birinci safhası olan düşüncenin
ortaya konması, planlanan bilimsel olgunun zihinsel kurgu sürecini oluşturur.
Teknolojik ekipmanlar yardımıyla oluşturulmuş sanat çalışmaları "teknoloji ve sanat
ilişkisi" çerçevesinde ele alındığında; geleneksel olarak sınıflanmış sanat anlayışları ile
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bilgisayarın etkili olduğu sanat anlayışlarının aynı noktada buluşması, ortaya çıkan
yeni yaklaşımların gerek teknik gerekse estetik taraflarının mevcutta var olan sanat
biçemlerinden doğmuş olduğu söylenebilir. Değişimi/dönüşümü halen devam eden
teknoloji ile etkileşim içerisinde olan sanat da kendini yenilemiş, farklı teknikleri bir
arada kullanarak yeni oluşumlar, anlayışlar, üsluplar ortaya çıkmasına sebep
olmuştur (Türkmenoğlu, 2014: 91). Bilgisi arttığı ölçüde bilim ve teknolojiyi de
geliştirmiş; yaşanan gelişmelere bağlı olarak sanatın da bu alanlar ile olan etkileşimi
artmıştır denilebilir. Birbirleri ile etkileşim halinde gelişme gösteren bu durum,
sanatçının hayal gücünün gelişmesini de sağlamıştır. Bu açıdan bakıldığında teknoloji;
insana dair her konuda ve dolayısı ile çalışmalarında sanatçıya en büyük ışık kaynağı
rolünü oynamıştır, bir yandan yepyeni buluşlar yaparken bir yandan da yepyeni sanat
türleri ortaya çıkmasını sağlamıştır denilebilir.
Bilim ve sanat etkileşimi ile çalışmalarda bulunan Julian Voss Andreae insan
vücudunun protein yapısını kendisine esin kaynağı yapmıştır. İnsan vücudu için
hayati önem taşıyan pek çok sarmal (Voss-Andreae, 2013:14) yapılardan biri olan
kolajen, vücudun en bol proteinidir. Kolajende bir ipi anımsatan üç amino asit sarmal,
birbirlerinin etrafında sarmal oluşturur. Kolajenden esinlenerek oluşturulan bu
heykelde (Resim 1), birçok modern çelik binalar ve köprülerde de görüldüğü gibi,
baskın kuvvet çizgilerini ortaya çıkarmak için çaprazlı ana hatlarla heykelin düz
yüzeylerini azaltıp onun yapısal işlevini daha çok ön plana çıkartmaktadır. Üste doğru
birbirine dolaşan spiral yapının açılarak devam etmesi gerçek molekül yapıdan
ayrılarak sanatçının estetik ve kavramsal kaygılarının varlığını ortaya koymaktadır.
Sanatçının çalışmasında ki bu form planlaması, heykelin yaşlanmanın bir metaforu
olarak ve aynı zamanda çalışmanın yukarı yönde hareket yapısındaki çözülmenin,
büyümenin ve tamamlanma duygusunun okunmasını izleyicide sağlamaktadır.

Resim 1. Julian Voss- Andreae, Unraveling Collagen, Çelik, 3.40 m, 2005.

Bilim ve sanatın etkin iş birliği ile ortaya çıkmış olan diğer bir çalışmada CO2morrow
dur. CO2morrow Marcos Lutyens ve Alessandro Marianantoni tarafından ışıklı
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dinamik bir heykel (Resim 2) olarak Ekim 2010 tarihinde yapılmıştır. 8 m çapı ile bu
heybetli çalışmanın, karbon-fiber yapısı (Lutyens, Marianantoni, 2013: 130) değişen
iklimin yarattığı sorunlara sanatçıların yaratıcı bir yanıtıdır.

Resim 2. Marcos Lutyens ve Alessandro Marianantoni, CO2 morrow, 8 m çap, Karbon-Fiber, Led Işıklı, 2010.

Çalışmanın formu, karbondioksiti emen ve endüstride kullanılan bir zeolit molekül
yapısına dayanır. Çalışmaya yerleştirilen mekanizma ile gece karanlığında led
ışıkların yanması ile içerisinden açılan bir ışık patlaması sonsuz bir derinlik
oluşturmaktadır.
Dennis Summer sanat sürecine katılmadan önce veteriner olmaya karar vermiş fakat
kendisinde sanatsal yaratı yeteneğini keşfedince sanat eğitimi almaya karar verip
bilimsel bilgiyi sanat yapıtında kullanan diğer bir sanatçıdır. Sanatçının fizik ve kimya
disiplinine olan tutkusu sanat ile bir araya gelerek özgün enstelasyonların oluşmasını
sağlamıştır. Sanatçıya göre bilim ve sanat aynı şeyi amaçlamaktadır; keşfetmek.

Resim 3. Dennis Summer, Someone Else’s Space, Multimedia Installation, 1997.

Sanatçı “Someone Else’s Space”, adlı çalışmasını (Resim 3) elektrik ve sanayi atıkları
ile kütüphaneden bulduğu fen bilimleri ile ilgili eski filmlerden oluşturmuştur
(Summers, 2013: 217). Sanatçının amacı bilimsel sembollerin olduğu boşluklar
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oluşturmaktır. Sanal ve gerçeklik arasındaki ilişkinin mekânsal algısını estetik
kaygıdan ziyade düşünsel biçimlendirmeyle irdelemiştir. Sanatçı, disiplinler arası
uygulaması ile yerleştirme çalışmasıyla sanal ve gerçek mekânın varlığını, maddenin
ve ya nesnenin var olmasında mekâna duyduğu ihtiyacı vurgulamıştır.
Bilimsel gelişmeleri sanatsal çalışmalarının nesnesi haline getiren Edgar F. Meyer’in
biyomoleküler (Meyer, 2011: 26) bilim dalındaki gelişmeler yapıtlarının formlarını
oluşturmaktadır. Biyomolekül modellerin estetik dizilimi Meyer’in çalışmalarının
konu nesnesi durumundadır. Ahşap malzemenin dokusu sanatçının heykellerinde
yaşamın sıcaklığı ve doğuştan gelen güzelliği formla birleşerek sunulmaktadır.
Meyer’in “Anthocyanin” çalışmasında (Resim 4) birim tekrarları oluşturularak
sağlanan doku bütün içerisinde ritmik bir denge meydana getirmiştir.

Resim 4. Edgar F. Meyer, Anthocyanin, 23X30X10, Ahşap, 2006.

Birbirlerinden farklı iki disiplin olarak düşünülen oysa birçok benzerliklere sahip
bulunan, sanat ve bilim, tarih boyunca etkileşimlerini her an sürdürmüşlerdir.
Çağımızda sanat ve bilim arasındaki ilişkiler farklı boyutlara taşınmıştır. Kültürlerin
tarihlerinden edinilmiş olan deneyimlere dayanarak, sanat ve bilimin yeni belki de çok
daha iç içe etkileşimler içinde olacakları düşünülebilir. Bu çalışma ile bilim ve sanatın,
birbirleri arasındaki sarmal etkileşimin ne doğrultuda ve ne ölçüde sanat yapıtına
yansıdığını, bu etkileşimin ortaya çıkardığı sanat yapıtları üzerinden okumalarla
belirlemeye çalışılmıştır. Sonuç itibarı ile kaynağını tabiattan, gücünü, insandan alan
bilim ve sanatın birbirleriyle etkileşiminin geçmişte olduğu gibi bu gün de devam
etmesi ve gelecekte de devam edeceği açıktır.
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emphasizing the environment that interact and effect both the entrepreneurial
thinking and the behavior: “the entrepreneurs do not operate in a vacuum.” On the
other hand, ‘diffusion into the society’ reminds ‘entrepreneurship’ and ‘marketing’
with a ‘social’ pre-fix to them.)
It is assumed in the paper that the interaction of individual and environment and
‘being’ of human against to environment is common fact both in entrepreneurship and
art. Despite to the universal nature of art regardless from time and place and the
unique creation potential of all humans, art occurs only in some minds, in some
business types.
The reason of ‘why do some but not others?’ question -asked by Baron (1998) in
entrepreneurship literature- links entrepreneurs and artists in terms of ‘some’ context
a minority of society. By going beyond the scope of any single discipline, in an
expanded view point, the paper aims to build some links between Art-Marketing and
Entrepreneurship in both social and economic side. As a part of ongoing efforts in
literature (Fillis and Rentschler, 2005; Fillis, 2000, 2002, 2004, Gökbulut, 2013, 2014), the
paper aims to contribute the area by investigating art as a social business and
presenting a case study of SVC of art businesses in the scope of ‘place’ issue of
marketing. Both social entrepreneurship, social marketing and arts marketing
literature shed lights on the conceptual frame work of the study.
It is reasonable to say that the study is original and valuable for both linking the art &
social business in a conceptual framework and investigating SVC in the scope of social
entrepreneurship and social marketing context in the focus of socially valuable art
industry as a subset of creative industries outstanding in new economy which is
underlined in European Competitiveness Report (2010). Investigating the topic in a
multi level approach and analyzing two different unit (organizational and individual)
by case study make the study valuable in order to present an original and practical
view to SB issue. (The paper is structured starting with a brief literature review and a
conceptual frame work of the issue in order to built the theoretical base of the practical
inquiry presented in research methodology and the data analysis parts. The paper
ends with the conclusion and recommendation referring the findings of the case study
analysis.)
LITERATURE REVIEW AND CONCEPTUAL FRAMEWORK
Althoughthere is no single definition of Social Business (SB) and there are numerous
perspectives and approaches to itspractice and implementation, issues are mostly
related to human development and well being (Baker, 2011). As a recently exist
concept SB is defined as a subset of social entrepreneurship and stressed that not all
social entrepreneurs are engaged in social businesses (Yunus, 2007: 32) The paper
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explains the SB concept in the scope of social marketing and social entrepreneurship
in the fruitful delta of Art, Marketing and Entrepreneurship (Gökbulut, 2014). The
outcome of this delta is defined as SVC, a kind of innovation of social entrepreneurship
and social marketing process. Following parts serves a brief review of the related
literature:
SVC and Art in Entrepreneurship Literature
Entrepreneurship commonly researched in the for-profit enterprises (Carland et al.,
1988; Chell et al., 1991). Although some scholars discussed nonprofit commercial
ventures in the early 1980s, the concept of social entrepreneurship emerged in the late
1990s (Bornstein, 1998; Boschee, 1995; Dees, 1998, Dart, 2004). The term social
innovation generally refers to product or process innovations with a social purpose.
While the social entrepreneur shares much in common with the business entrepreneur
(Austin et al., 2006; Dees, 2001), main difference between entrepreneurship in the
business sector and social entrepreneurship is indicated on relative priority given to
social wealth creation versus economic wealth creation rather than the type of
organization (Mair and Marti, 2006). The contribution of social entrepreneurs to the
social, economic, cultural and environmental wealth is being increasingly recognized
but there is still a gap between for-profit organizations and social entrepreneurship
(Shaw and Carter, 2007). Whilst SB concept fills this gap, Gökbulut (2013) defines the
social entrepreneurship in terms of creating social value irrespectively whether the
organization is non-profit or not in the focus of ambidextrous nature of the process
and the outcome. (Shane and Baron (2007) define the entrepreneurship as a process
and a way of life and presentation of something that has not been presented by the
others yet. Innovation is the outcome of the entrepreneurship process and ‘value
creation’ (Kim and Mauborgne, 2005) is the most important concept in the innovation
framework. Turman (2005) defines innovation as any activity that adds value and
welfare to a firm or society. Extended definitions point out the link between artentrepreneurship and innovation.)
SVC and Art in Marketing Literature:
Parallel to the acceptance of social side of business ‘social marketing’ is occurred.
While Kotler et al. (2002) define social marketing as “the use of marketing principles
and techniques to influence a target audience to voluntarily accept, reject, modify, or
abandon a behavior…”, some scholar (Peattie and Peattie, 2009; Henderson, 2013)
criticize transferring of commercial tools to social marketing. The majority of social
marketing initiatives is related with changing behavior to increase the well-being of
individuals and/or society (Peattie and Peattie, 2009). The behavioral change
strategies of social marketing (Smith and Williams, 2011) addressed as ‘downstream’
and ‘upstream’ activity of stakeholder (Andreasen, 1994). In terms of social marketing,
Peattie and Peattie, (2009) describe arts marketing as one sub-specialities that
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contributes to evolving of social marketing. On the grounds of the strong link between
art and entrepreneurship, Fillis (2000), Rentschler and Geursen (2004) broadly
discussed that creative industries have natural potential to shed light to
Entrepreneurship and Marketing literature. Also in entrepreneurial marketing (EM)
literature Shaw (2004) emphasised the lack of research of non-for-profit or social
contextwhile referring the creative industry focused works of Fillis (2000) and Stokes
(2002) asa social enterprise example in the EM field. This shows that; although the
potential roleof EM (Morris et al., 2002) and innovation (Koberg et al., 2003) on the
achievement ofsustainable competitive advantage is commonly emphasized in EM
literature, socialoutcomes of the process are started tofill the gap between EM and SVC
(Gökbulut, 2013).
Conceptual framework: Multi Level Approach to Social Value Creation Through
Art
SVC process -starting with the ‘core essence’ of the artist (micro level) and goes on
with the diffusion of the ‘created value’ to the society (macro level) through social
entrepreneurship and social marketing (mezzo level)- is the focus of the paper. When
the case is Art, ’value’ transforms to ‘unique value’ and the ‘business’ transforms to
‘social business’. The paper indicates multi level approach of ‘art as a social business’
in 3 dimension; one is in terms of development of countries, the other is socialization
and the third one is SVC:
1. micro (individual) level of development, socialization & SVC between artist and the
individual art consumer (audience) by art work
2. mezzo (organizational) level of development socialization & SVC between art
organization and the audience by Social entrepreneurship & social marketing in the
focus of art businesses
3. macro (cultural & societial) level of development, socialization & SVCbetween
cultures/societies by art (uniqueness and universality) /art&society
In the scope of macro level it is possible to say that, “social value creation” and
“economic value creation” occurs as the two sides of development which points out
two wings of a country or a culture to survive & existence. This survival can be
considered as ‘being’ presented in the introduction part. Also art has a role on the
socialization and social value creation occurs between cultures/societies. In the
organizational level (mezzo), art related organizations are the key actor of SVC and in
some cases they are also the actors of economic side in terms of ambitexterity of SVC
(Gökbulut, 2013) as art businesses. Hence, disregarding the economic or social intent,
art businesses in many dimension have the potential to create social value. In this circle
to core view (macro to micro); artists, entrepreneurs and the individuals of the society
are the key drivers of both social and economic development. As well as the
contribution of individuals to society, society is the area which allows individuals to
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realize themselves and their ‘core essence’ by production and consumption of art. This
unique nature of individual makes the art universal, regardless from time and place.
Hence, Art can be redefined as the multi level transfer of “unique value” while SB can
be redefined in the Art&SB context as the vector of the “unique value” in multi level.
RESEARCH METHODOLOGY
In order to improve the comprehension on SB and its link between Art in terms of SVC,
the study embraces a holistic approach which points out two different units of
analysis: Galleries as an organizational research unit and the individual artists.
Consequently, to recognize the link between art and society in detail, it is believed that
the qualitative research method will be more fruitful for providing insights to extend
the emerging SB literature. Case study based method of the study has a significant
relevance to the nature of “people mattered” concept and it is appropriate for the
study.In the scope of multi level of ‘art as a social business’, the paper focuses on the
“place” issue of social business in terms of arts marketing in Mall. In that manner it is
aimed to get data to answer the questions: “How does the arts marketing appears in
Malls?”, “Does mall is a convenient habitat for art?” and “How does the mall gallery
concept effect the SVC of art in terms of 3 level?” / “what is the social impact of art as
a social business?” The questions are investigated by the qualitative method; purposeful
case study design (Yin, 2009). This method is embraced for both the organizational
research unit: mall gallery and the individual research unit: artists.
The cases has been chosen from Capital city of Turkey and an Mall Gallery: GalleryM
(Mall Gallery in Armada Shopping Mall, Ankara) and two Artists: Nur Gökbulut who
have participated to the workshops in Mall Gallery and Hakan Pehlivan who is not
participated to the workshops in Mall Gallery. Data was collected by individual depthinterview from the founder and manager of the GalleryM, Meral Öztürk and from the
artists: Nur Gökbulut and Hakan Pehlivan. Open-ended questions were proposed to
get information about arts marketing activity of Mall Gallery and the opinions of artist
about arts marketing in Mall as habitat. The fist interview is realized with the founder
and manager of GalleryM and the interviews took 2.5 hours while interviews with
artists took 50 minutes in average. Interviews were recorded and later transcribed
verbatim.
DATA ANALYSIS AND FINDINGS
Data obtained from interview is encoded and analyzed basing on the questions: “How
does the arts marketing appears in Malls?”, “Does mall is a convenient habitat for art?”
and “What is the social impact of art as a social business?” In this part of the paper it
is planned to present a brief information and some quotes of interviewee:

240

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

GalleryM
GalleryM has two gallery in Mall, one is an extraordinary gallery saloon; the moving
stairs of the shopping mall goes inside of gallery in the way of parking area, by the
way it is a place that face with the mall customer by chance. The other room,
containing little art library, piano and a cafe, is in the bridge that links two building
of shopping Mall, as a transition way and it also face with mall customer by chance.
This concept is a valuable in terms of promotion of art and as an effort of enlarging
the art audience. As a realization of imagine on ‘being a bridge in art and society’ this
project of Meral Öztürk:
“… Through our motto “Art, life together” we are aimed to make the artists
accessible for the society. … Some people that come to gallery by accident
doesn’ t know what to do. Some of them ask if I am going to give money. …We
are trying to take the society’ s interest to the art. …There are lots of audience
and customers that meets art like that. It is not a profit oriented project, it is
my imagine. … We are arranging workshops with different artist every week
and try to meet the society with them. … This bridge is beautiful with people,
events serves to this imagine. … Although the concept continue to embrace, I
have to say that I have expected more participation and audience. …”
Nur Gökbulut
She is an contemporary artist known by her extraordinary and unique style since her
early works (Özsezgin, 1997; Gençaydın, 1997; Günyaz, 2008). She has taken part in
the workshops of galleryM. She stressed that the all areas should be used in order to
survival of art:
“… Although Malls are not very convenient places for art, we have to accept
these places compulsorily when we consider the expelling effort directed to art,
artists and art work in the present time. However there should be a
responsibility of arts marketing to promote the art not the decorative works. …
There were an only national event of visual art that was going on 60 years:
“Government Paint and Sculpture Exhibitions” promoting art in different
cities of Turkey, now it is not occur even in Ankara. … In a society that is void
of artist and arts audience, the effort that aims to put the Art in mall seems as
an encourage and a social responsibility project. …”
Hakan Pehlivan
He is an contemporary artist known by his extraordinary and unique style (Beykal,
1995; Şener, 2007). He is not taken part is the workshop of GalleryM. He emphasized
the ‘lofty’ nature of art and the dissonance of promoting art in Mall:
“… Malls are the most popular places of present time and the art audience is
decreasing in time, both in Turkey and all over the world. There is an easy and
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transitive visual pollution. … Mall doesn’ t represent the all of the society, so
it is a type of marketing to serve a community. … Malls are not the convenient
places for artistic promotion since art is lofty, people have to regard to art
works, they should want to see purposefully not by chance in a transit way. It
is a kind of injustice to art. … Art works can be promoted by galleries if it sells,
so the promotion of art and the quality of art are in a vicious cycle. … Rather
than marketing art in malls, government plans to promote art in really public
areas. …”
CONCLUSIONS AND RECOMMENDETIONS
In the paper art issue is addressed as a matter of people and society. In an other word,
it is a matterof individual artist as the creator/producer and the individuals of society
as an audience/consumer of art and the individual entrepreneur of art business as the
interface/trailer of art. The interviewee presented different views depending on
different reasons while answering the key question of the paper: “Does mall is a
convenient habitat for art?”. But the wish was the same: a society related with art.
In the end of the integration of theoretical and practical research, depending the
findings of three case study it is possible to say that; art audience and number of art
events are decreasing in present days. Arts marketing in Mall is a sign of the situation
of contemporary society and their relations with art in terms of semiotics. In that side,
paper represents a social fact. In other words, the case of arts marketing in Mall also
reflects the ‘situation of art in changing society’. Fırat et. al. (1995) pointed out as
followed: “marketing can no longer pretend to be an instrumental discipline that
affects consumers and society but has to become reflexive and has to be studied as the
sociocultural process that defines postmodern society.”
In an recommendation side, paper stressed that art should be accessible for all parts of
the society and marketing art in Mall is one of the ways on marketing the art. Although
marketing of art in public area would be the most convenient area of art such as
squares, official buildings used by all individuals of society, artificial Mall concept in
arts marketing is also valuable for an individual and organizational act directed to art.
Art businesses are ‘for art’ if they are not harm to the core of art which means it is a
responsibility to marketing art for art sake. In that situation a nonprofit and society
oriented organizations are required to protect art: social entrepreneurs, governments.
In this manner it is recommended that government should be take more part in arts
marketing as a social marketer and as a supporter of individual and organizational
efforts of both artists and art organizations for sustainable promotion of art. Support
is a need for art in order to make the artist free in their work both intellectual and
economic side. On the other hand arts is a huge/universal but a small/niche area
which needs to approaching in a “art and society” concept through a social focus. In
conclusion both marketing, entrepreneurship and business fields have lots of works to
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search on Art in different dimensions, without loosing their “social mattered” for the
sustainability of ‘being’ of human.
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Bu çalışmada türcülük karşıtı yaklaşımlar, türcülük (speciesism) ve cinsiyetçilikle analoji oluşturularak
temellendirilmiştir. Türcülükde, hayvan türlerinin sömürülmesi ya da ayrımcılığa uğratılması, insan
türünün üstünlüğü varsayımına dayanır. Ataerkil yapının arketiplerinden olan karnist yaşamın insana
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Türcülük karşıtı yaklaşımın tam olarak karşılığı vegan düşüncedir. Dolayısıyla bu çalışmada günümüz
sanatının çok katmanlılığını da içinde barındıran sanat üretimlerinin eleştirel verilere dayandırılarak
çözümlemesine gidilmiştir. Sonuç olarak dünyada günden güne yükselen bir yaşam şekli olan ve
türcülüğe etik bir karşı çıkış olarak veganizm, sanat alanında da görünür olmuştur. Bu tespit üzerinden
araştırma şekillendirilmiş ve bu yeni bakış açısının çağdaş sanat alanındaki varlığı üzerinden tartışmaya
açılmıştır. Bu araştırma, Türkiye’de sanat üretimlerindeki türcülük karşıtı yaklaşımları kapsamaktadır;
ülkemizde henüz yeni bir yaklaşım olan vegan düşüncenin sanat alanında kuramsal eleştirisine pek yer
verilmemiştir. Bu noktada genç kuşak sanatçılardan Recep Serbest’in yapıtları örneğinde, türcülük
karşıtı yaklaşımlar bağlamında göstergeler üzerinden incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Türcülük, Vegan, Çağdaş sanat, Recep Serbest

INRODUCTION
“Previously there is need to understand what tyranny is to end it.”16
Peter Singer (Singer, 2005, s.256).
The notion of Speciesism was used for the first time by Richard Ryder in 1970 in order
to define the prejudiced attitude against the other species and reveal the similarity of
racism with sexism. With reference to the idea of Charles Darwin that states all other
species are evolutionary relative with human being, Ryder makes a statement like, “All
the species are relative in respect to biological and evolutionary development. And we
might behave to the other species by knowing that they are our evolutionary cousins
not as in objects.."(Ryder, 2014, passage 2).
It mounts an idea based on the fact that the agony an animal suffers is not more
unimportant than the one human being does in moral context, considering the fact that
other animals suffer agony just like us. Ryder points that being from the different
species is also the same in the meaning of feeling agony via the sameness of agony
concept regardless of race and gender. Thus Ryder asserts that human beings and
animals deserve the same respect on moral grounds.
For the concept of intelligence indicated as the basic difference of human beings and
animals, he says: “There is only truth that is the fact that all of us are living creatures
suffering pain… The most significant criteria is not intelligence in moral context, it is
the ability of suffering pain.” (Ryder, 2014, parag.2). Likewise more intelligent people
are not privileged in moral context when human communities are observed anda re
not given more rights, the desultoriness of the matter clearly manifests itself when
analogy is built via the relation with species (Ryder, 2014, pasagge 2).

16

(Singer, 2005, s.256).
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In big Turkish dictionary of Turkish Language Society, speciesism is defined as the
view defending that human beings have superiority to the other species depending
upon the superiority presumption that is formed on the basis of discrepancies like
intelligence, cognitive differences and sensing capability. Peter Singer (2005) states as
“If a living creature suffers agony, any moral clarity cannot mooted to trifle this
agony.”(p.46). Singer (2005) regards sensemaking of agony as , “…the only borderline
that can be defensed in respect of taking others’ interests into consideration”(p.46) and
samples it with grounding on skin color of this quality by stating that drawing this
borderline according to another quality like intelligence and rationalism means acting
arbitrarily, and thus the same arbitrariness can be performed according to another
quality. This example is quite familiar in history of humanity. At this point, borrowing
the concept of lost referent of Carol J. Adams may provide to explain the matter in a
truer way. “By means of the system of lost referent a dialectic comes in sight between
the presence and absence of the repressed groups”(Adams, 2013, p.104). Therefore “
The thing that is not presence brings the other to mind while defining the repressed
group” (Adams, 2013, p.104). However Adams deepens the lost referent through
violence against woman and animal, he samples it via the connection between the
pressure that animals are exposed by the way of fur trade and pressure that the black
are exposed as slaves: The black historians presents the lost referent as one of the
reasons of the black’s suppression, not as a slaughter of fur or not as American Indians
with which the White Americans merchandise on fur along with institutionalizing
slavery. Thus, “…we see the unity of domination composed by the lost referent in this
example. We also see that the pressure animals are exposed to should not be ignored
while the one human beings are exposed to is analyzed” (Adams, 2013, p.105). The
point that racists violate the principle of equality stems from giving priority to their
own races on the point of conflict of the other species’ and their own interest. Similarly
the sexist give priority to their own gender. The viewpoint of speciesists goes on the
same presence, they think their own species’ interests superior than the other species’
major interests. Thus racists, sexists and speciesists own the same nature. (Singer, 2013)
In the thought that is pertaining to speciesism, the argument presented as the basic
difference for the sake of imposing their own superiority among the other species is
the superiority of human being as mental. The one that will confute the argument
formed through the concept of intelligence is briefly that this definition called
difference through intelligence is not at equal level among human beings and who
designates its border (see Liberation of Animal, p.40). Moreover “If being smarter does
not bestow a right to a person to use other people in accordance with his own
purposes, how can it generally bestow a right to human beings to exploit nonhuman?”
(Singer, 2005,p.44).
Exploitation or being exposed to discrimination of animal species grounds the
superiority preumption of human being species and it is called as speciesism. In the
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intrumentalist view that carnist (carnivorous) life which is one of archetypes of
patriarchal structure imposes to human beings, eating meat that is one of the daily life
practices in the relation between subject/human and other/animal is the indicator of
the fact that meat takes part at a meal as a main dish when examined the service order
at a daily meal according to Carol J. Adams: “Displacing meat means a threat for the
structure of extensive patriarchal culture” (Adams, 2013, p.94). Adams who dwells on
the fact that the order regarded as essential at a meal expresses the cultural codes and
and classifications (2013), reminds that “The governing people have eaten meat all the
time” (p.76). And he tackles this with a class basis. That is to say, aristocracy has a habit
to put any kind of meat into their meals aplenty while working class has meal mostly
including carbohydrate. Therefore “Not only food habits reveals class discrimination
but also brings out patriarchal discrimination” (Adams, 2013, p.76). And in patriarchal
culture, it seems probable that women and the second-class citizens eat food regarded
as second-class. These food imputed second-class are the ones that vegetarian and
vegan thought offers. The common point of both thoughts is to reject carnist
(carnivorous) nutrition. In patriarchal culture, the one having power, male subject
discursively affirms eating meat in order to secure his position. The attribution of the
men rejecting to eat meat as feminine with a gendered approache and the fact that they
are positioned beside the other stems from this. Thus “The thing penetrating all classes
is the mtyh that meat is masculine food and eating meat is a masculine activity”. “The
communities eating meat develop male identity with their food choice and disciplines
related to meat deeply supports this conncetion.” (Adams, 2013, p.77). The lost
referents between the pressure human beings and animals are exposed to is built rihgt
here.
The notion of anti-speciesism mentioned in this study is accepted by vegan view.
Vegan life style that is an anti-speciesism attitude forms its basis in ethical areas.
Namely, vegan thought interposes the objectivation of animals, in ethical area raping
and impragneting cows, stealing of cows’milk, killing male chicks for egss by pressing,
woful life of hens, stealing honey bees produce for themselves, using animals in
experiments, plucking geese, sheep and rabbits, animals whose skin being excoriated
alive for their furies by shocking to anus, animals kept in captivity in jails like circus
and zoo as an entertainment object; furthermore, with the obsession of human beings’
own superiority and thought that the other species exist to serve to them, it interposes
all the violence perpetrated to animals that varies without number and illliberalizing,
revoking right to life, forcing them to serve to human beings’ interests, briefly
speciesism. When it is spoken of defending animal rights, it doesn’t catch many’s
attention and the importance of it becomes under question, and its reason is that; “If
an attitude takes root in depth of our thought and its accuracy becomes acceptable
without questioning, any opposition may be an object of derision no matter how it is
serious and coherent”(Singer,2005, p.257).
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Moreover, whenever a group or an individual raises their/his/her voice for right
quest in liberation struggle through the human history, they/he/she encounter(s) the
same irony. As example of it, abolition of slavery, the periods that all people would
defend equality, and the processes that demands for right last can be held up. And
during the periods women demanded their rights, misprision is an irony just standing
by humiliation. However, initially thought needs to renew itself in the process of
societies to build themselves. Therefore, in the changing world, as well as it is ethically
necessary, adopting an anti-speciesism attitude is correspondingly an obligatory to
provide an equal food distribution in the world due to alteration of environmental
conditions with regards to reprocuring ecological balance.

Works Of Recep Serbest In The Context Of Anti-Speciesism Attitudes
In the article of Revolutionary Romantic of William Blake, Peter Marshall says that human
beings are not distinct from nature as subject and object, and are the supplemental part
of nature. However, he keeps William Blake seperate from these people while saying
that pragmatist and exploiter people interfere the good-natured progress of nature and
comments that; “The ones like Blake are terrified in the face of approaching in a cruel
way to other species. In Auguries of Innocence, he comes in sight as one of the most
emotional animal right activists” (Marshall, 2007, p.57). Blake’s Auguries of Innocence
poem mentioned by Marshall:
A Robin Red breast in a Cage
Puts all Heaven in a Rage
A Dove house filld with Doves & Pigeons
Shudders Hell thr' all its regions
A dog starvd at his Masters Gate
Predicts the ruin of the State
A Horse misusd upon the Road
Calls to Heaven for Human blood
Each outcry of the hunted Hare
A fibre from the Brain does tear
A Skylark wounded in the wing
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A Cherubim does cease to sing
The Game Cock clipd & armd for fight
Does the Rising Sun affright
Every Wolfs & Lions howl
Raises from Hell a Human Soul
The wild deer, wandring here & there
Keeps the Human Soul from Care
The Lamb misusd breeds Public Strife
And yet forgives the Butchers knife
(Marshall quoting from Blake, 2007, p.58)
The anti-speciesism works of Recep Serbest who is one of the outstanding artists of
young generation have a more manipulative mesh network than the poem of Blake.
While the work of the artist called 269 (Figure-1) makes a reference to veganism in one
sense, it, on the other hand, creates an image that an animal skull as head is placed on
the statue of Venus that is preserver of love and beauty. He wraps a fox fur on neck
region of Venus. The number of 269 wich is the name of this graffiti signed by
sabuncubeli in public space comes from the plastic earring worn to a calf that was born
in a dairy farm in Israel and is waiting for death. The number of 269 has become a
symbol of animal liberation according to vegans (see.www.269life.com). The skull,
vanitas placed on Venus’s head can be read as the symbol of memento mori/death in
vanitas paintings. However, the skull symbolizing detah tickler and mortality in
vanitas paintings has been articulated to the representation of human’s body, it is a
skull belonging to animal. On the other hand this work called 269 undercuts the
understanding of fur usage that is the resultant of speciesist attitude and beauty that
is imposed with manipulations stemming from adjacency of the indicators composing
contrast.
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Figure-1. Sabuncubeli, “269”,Grafiti, 2013.

Serbest exhibits his graffiti work called “269” with an old frame by rehandling in 2014
in oil on canvas technique (figure-1). In the interview held with the artist, he explains
the context of the work as “With the concept of property, the types of ownership allows
a heroism through the obtainment of the possessions. The concept of ownership has
lost its meaning on account of deformation of practises from the past on owning
something with commercial shopping, and corruption caused by simplicity of owning
an object” (Recep Serbest, Personal Interview, 15th January 2016). The work clearly
shows being corpulate of human about owning an object, the concept of property,
owning the object of fur as an image and the sameness of owning an art object. The
artist says that “On the fact that owning a lot of objects is Kitsch and the parody of
ownership, “I am exhibiting the painting of indicators montaged to the statue of Venus
De Milo in a frame as an art object (Recep Serbest, Personal Interview, 15th January
2016), and he interrogates the concept of value and property that is changing and
degenerating while he points at the art object that is lost referent.
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Figure-2.Recep Serbest, Icon Series,“Table” Oil on canvas, 60x110cm, 2014.

Serbest causes alteration the passive identity formed through the concept of hunt and
hunter by replacing dentition of carnivorous animals with herbivores’ dentition and
through hunt and hunter. He exhibits it with the painting of Nevroz (figure-3) to those
watching the spook state of togetherness of passive-agressive image. The new
indicator manipulating the view and undercutting the archetypes makes a reference
to the icon. Serbest says that the state of the individual that has been mentally
depressed and the brick that appeared makes the metaphor of the situation that has
no indicative visible when the teeth of offensive dear to defensive one- the hunter of
dear- teeth of wolf is montaged” (Recep Serbest, Personal Interview, 15th January
2016).

Figure-3.Recep Serbest, Icon Series, “Nevroz” oil on wood,60x110cm,2014.

The work called Alpha of Serbest (figure-4) is based on the obsession of an uttermost
primitive mutual defeat and thought of beating that measures physical superiority
based on beating the volumetrically bigger one than himself, which is inherited by
forager socities, and is based on the fact that it proves his power through a specific
reality. Serbest grounds his painting of Nevroz in the context of his work through the
fact that hunting an attacker lion, bull or wolf that is a faith in primitive thought devoid
of this intelligence manipulates the belief belauding the hunter. The artist indicates
here that the fake reality fictionalized by this faith gained via the image of aggression
rather than the subject continues to be procured through the image by seperating the
subject over time. He grounds this rupture via tha fact that the image increasing the
quality of power is not the same one anymore. Because the bulls do not have their old
size anymore. Thinking that back height was two meters in ancient times, with
reference to the fact that bull was percieved as a threat in many civilizations so it was
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belauded because of this, and used for Deus, Serbest aims to express that the bull
describing God does not provide the reality that the inclusion to such a play professes
at the present time. In fact the idea of beating the physically bigger one subverts itself
since there is no such a size in reality; however, there is need to remind here the
abovementioned attitude that is the one human beings displayed for speciesism,
indeed per idea radicating into the depths of thought and being accepted without
being called into question proceeds on its way in the absence of mind that is the only
difference primarily boasted by human beings. The image in the painting that is
positioned at a plane just seen by the matador has been fictionalised on “debasedness
of the one looking at the vacuous figuration of the bull like debasedness of the one
looking at the icon of Jesus Christ by means of the indicator that its description
indicates in icon techique and the expression of Serbest. The fact that being exactly the
same size of sword and the bull in the icon destroys the manipulations of the one
looking at about the exaggerated trueness of the bull”(Recep Serbest, Personal
Interview, 15th January 2016). Tour de force on the other species that is a result of
speciesist attitudes of human beings is stil repeated with the plays based on animals
in many societies.

Figure-4.Recep Serbest, Icon Series, “Alpha” Oil on wood, 123x200cm, 2015.

William Blake says that: “To me this world is just one insight, dream and imagery. As
all the nature phenomenons exist only in conscious, sensing device will be the
determinant of perception of human beings, and human beings see whatever he/she
is” (Marshall’s quoting from Blake,2007, p.56). The artist, Recep Serbest explains the
process of formation of his works as “The more the meaning formed and asserted by
an image in mind becomes cult, the more it serves my pruposes.All the things human
beings contact with are materials for me in the context of archetype meanings and
practises (Recep Serbest, Personal Interview, 15th January 2016). On the transformed
image of Zeus (figure-5), Serbest says that “By remembering the relationship of the
statue with precept, if it is exhibited with oil table placed in a kitsch frame there will
emerge an important matter; the visual value of the object and the manipulation of the
image does not achieve reality” (Recep Serbest, Personal Interview, 15th January 2016).
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Figure-5 Recep Serbest, “Zeus”, Oil on canvas, 113x93cm, 2015.

The indicator of victory, sovereignty and power; basically the statue of Zeus in
Museum Hermitage, according to Serbest: “When the objects Zeus touches are
changed with the objects having different meanings, it drift aparts the image that it is
the indicative. Because the indicators God and the king of Gods, Zeus holds is his
exisiting condition” (Recep Serbest, Personal Interview, 15th January 2016). In fact this
painting formed with fictionalization of Zeus statue by placing a bullet belt instead of
Nike statue held by Zeus’ right hand replaces with the figuration of another object
representing victory and speed at a point. Therefore it offers the power of governing
to be reread. Because the concepts of speed and victory terminates self-figuration in
the esthetics of Nike statue, and moves to a point free from poeticalness. At the left
side of Zeus statue, the eagle statue representing glory and power by Zeus is
emancipated from being the metaphor that voluntarily obeys Zeus keeping hold of
victory. This emancipation is the result of being an eagle as an animal, that is to say
being itself except from being the thing that the eagle statue represents. Namely when
the sceptre in Zeus’ hand representing power and puissance repleces with elephant’s
tusk, the image of Zeus mentions tyranny this time. Thus it becomes the figuration of
the speciesist God image that takes no ethical responsibility on threne and suppression
of any other species. In this case the fact that the eagle statue becomes itself as an
animal constrains it from the thing it represents. In speciesist view, in Zeus painting
peaching on his relation with tyranny, the eagle does not take sides with Zeus. The
picture of God image of Zeus affirms the influence of human beings on other species
via making an analogy close to human.

CONCLUSION
As an ethical opposition to speciesism, veganism that is a life style getting uphill day
by day also appears in art area. The readings held on the works of Recep Serbest shows
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it. In this study shaped via this determination, the presence of artworks generated in
the context of anti-speciesism attitudes in contemporary art area has been come up for
discussion. The representations of new thoughts in art area has been mader room for
in the wake of this study targetting to keep a record of vegan thought theoretically that
is a new attitude in art area of our country.
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İçinde yaşadığımız çağ, sanatın sınırlarını zorlayan sanatçılarla, onları sınıflandırmaya çalışan sanat
eleştirmenlerinin oluşturduğu bir arenadır. Sanatın sınırlarını zorlayan bu sanatsal çalışmalarda son
teknoloji ve materyali kullanan sanatçıların oranı yüksektir. Ancak yakın gelecek, düşük maliyetli ve
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ilerlemektedir. Bu araştırmanın amacı sanatın sınırlarını zorlayan sanatçıların malzemenin dilini nasıl
kullandıkları, temel malzeme sınıflarından yola çıkarak anlam diline ulaşmaktır. ozlemvargun@gmail.com
Malzeme, sanat ve tasarımda, anlatım ve ifade aracı olarak sonsuz bir dil barındırır. Ancak sanatçı ve
tasarımcı tarafından seçilen ve kullanılan malzemenin uygun ve doğru kullanımı, etkileyici, ince bir
estetiği ortaya çıkarır. Günümüz sanatçılarının kullandığı malzeme çeşitliliğinin gücü, güncel
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malzeme kullanarak ifade etmeleri, tasarımcıların ise yine doğal malzeme ile estetik ve işlevsel ama bir
o kadar sanatsal işler üretmeleri bu iki disiplini ortak bir paydada buluşturur. Böylece sanat ve tasarım
iç içe geçerken, tanımlardaki kesin çizgiler bulanıklaşır.
Bu araştırma yazısında malzemenin dilini kullanarak anlam peşine düşen sanatçı ve tasarımcıların
yapmış oldukları işler üzerinden, hangi malzemeyi neden ve nasıl kullandıkları izleyici üzerinde
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As 21th century attempts to push the limits of art and categorise it, it is also gradually becoming the
century of designers and artists, who express themselves by using cost-efficient and low technology
materials in addition to those who use cutting-edge technology and materials in their artistic works.
Material contains an infinite language as a means of expression and narrative within itself. Only
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In this study, which was carried out for this symposium, meaning maps, which attempt to reveal the
methods and motives of artists to choose a specific material in their artistic works, are presented. Today,
as the boundaries between art and design become more ambiguous, it is observed that contemporary
artists and designers create similar works with common concerns. However, while contemporary artists
have the chance of infinite diversification, designers may be restricted to limited materials. Therefore,
in this article, more emphasis was put to examples of using traditional materials in order to provide
grounds for this similarity.

Key Words: Art, design, material, sign

GİRİŞ
Malzeme çok genel tanımıyla bir şeyi meydana getiren maddeler ya da bir eserin
meydana getirilmesinde faydalanılan kaynaklar olarak ifade edilebilir. Bu durumda
bir kitap yazmak için gerekli bilgi ve dokümanı toplamak, aynı zamanda o kitabı
oluşturan malzemelerdir. Bu nedenle konuyu sınırlamak adına burada ele alınacak
malzeme bir sanat eserini oluşturan ve bir düşünceden yola çıkan sanatçının
kullandığı daha çok somut nesneler ve yoğrulabilir malzemeler olacaktır.
Malzemenin kendine has bir çekiciliği ve göstergesel bir dili vardır. Sanatçı
düşündüğü ve kendini gerçekleştirmek adına ortaya koyduğu savını ifade edebilmek
için malzemeyi kullanır. Ancak bu seçimi yaparken malzemenin çekiciliği de söz
konusudur. Sanatçı ifade etmek istediği düşüncesi için malzeme arayışına girerken
karşısına çıkan malzemenin etkisinde kalabilir. Bu durumda bu yazıda ortaya koymak
istediğimiz sav, bir yandan malzemenin kendine has bir etkileme gücü olduğunu
savunurken, öte yandan malzemenin sanatçıyı seçtiği tezine ulaşmaktır. Picasso’nun
yeni keşifler yaparken “aramıyorum, buluyorum” ifadesi bir açıdan bu savı da
desteklemektedir. Şöyle ki sanatçı fikrini ortaya koymak için arayış içinde değildir. Bir
ses, görüntü ya da karşılaştığı malzeme onun resmine ilham olmakta ve yaratıcılığını
tetiklemektedir. Dolayısıyla bu yazıda sanatçıyı etkileyen malzemenin göstergesel dili
araştırılırken, sanatçının karşılaşmış olduğu malzeme ile anlamsal bir bütünlük
kurabildiği ve bilinçdışı bir istemle bunu seçtiği sonucuna ulaşılabilir.
Bir resmi oluşturan malzeme, geleneksel anlamda bir yüzey üzerinde kullanılan
boyadan ibarettir. Burada anlam ve anlatım dili, malzemeyi oluşturan boyadan çok
sanatçının boya ile oluşturduğu biçimsel formlardan çıkarılır. Ancak sanatçının
kullandığı yüzeye göre akrilik, yağlıboya, kalem, pastel ve suluboya gibi seçimleri
ifade ve anlam biçimini de etkiler. Yüzey resminde boyadan farklı malzemeyi kullanan
ilk sanat akımı olarak Kübizm’i17 görmekteyiz. Yüzeyde kullanılan gazete kesikleri,

17

1912’de Picasso ile kübizmin sentetik aşamasında ortaya çıkar.
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cam ve sigara ile yeni biçim arayışları resmi boyadan bağımsız hale getirir. Aynı etkiyi
heykelde de görebiliriz. Klasik anlamda heykelde, taş, metal veya ahşap malzeme
kullanılır. Teknolojik gelişmeler sonucu farklı malzemelerin ortaya çıkışı sanatçılar
için yeni anlatım biçimlerine olanak sağlar. Bu alandaki ilk denemeler sentetik
plastiğin kullanıldığı Konstrüktivizm18 ile olur. Sentetik plastiğin kullanım kolaylığı
ve kendine özgü farklı bir anlatım dili bu dönem sanatçılarının sıkça başvurdukları bir
malzeme olur. Ancak sanatçının seçtiği bu malzeme, çevresi, bağlamı veya ifade
biçimine göre farklılık gösterir.
Sanatsal ifade biçimlerinin zaman içinde teknolojik ilerlemelerle değiştiğine başka bir
örnek, fotoğraf makinesinin icadı olur. Fotoğraf makinesi fotoğraf sanatçısının
kullandığı içinde bir çok teknik donanım barındıran karmaşık bir araçtır. Ancak
sanatçının ortaya koyduğu malzeme19 fotoğraf kağıdı olarak malzemeyi
basitleştirirken ifade gücünü kuvvetlendirir. Az malzeme ile çok şey ifade edilir. Bunu
grafik, video ve hareketli görüntü sanatları takip eder. Hareketli görüntü sanatçının
ideolojisini ifade eden bir malzemeye20 dönüşür.
20. yüzyılda Kübizm, Fütürizm, Konstrüktüvizm, Dadaizm gibi sanat akımları bu
teknolojik gelişmelerden doğmuştur21. Böylece bu akımları temsil eden sanatçılar yeni
bir plastik ve anlatım dili bulmuşlardır. Özellikle fütüristler bundan böyle gerçekliğin
makinelerde, kentlerde, teknolojik enerjide hüküm süreceğini, yeni sanatın imgelerle
yeni teknolojiyle yeni malzemelerle gerçekleşebileceğini bildirmişlerdir22. Bu yeni
plastik dil, resimde yüzey üzerine farklı materyalleri ekleme, monte etme suretiyle
kendini gösterirken, heykelde geleneksel biçimlendirme yönteminin dışına çıkılarak
inşa etmeye dayalı bir yöntem kullanılmıştır.
Sanatçıların bir kısmı bu teknolojik gelişmelere karşı çıkmış23, bazıları teknolojik
ürünün kendisini onu eleştirmek için kullanmış, ancak daha sonra teknoloji ile barışan
sanatçılar teknolojiyi kendi ideolojik eleştirel anlatım aracı haline getirmiş ve en
sonunda teknolojinin kendisini bir sanat yapıtı olarak kullanmışlardır24 (Bulat, 1999)

1921 yılında Naum Gabo ve Antoni Pevsner kütlenin parçalanması ve espasın biçimlenmesi sorununu bu
malzemelerle ifade eder. (sinetik konstürüksiyon- mekanik hareketin estetik unsur olarak kullanılması)
19
Burada fotoğraf makinesi sanatçının kullandığı araçtır. Bu araç teknolojik olarak karmaşık olabilir ama sonuçta
ortaya çıkan eser malzeme olarak bir kağıttır ve sanatçı kağıt üzerindeki görüntü ile bir anlam arayışına girer.
20
Ancak burada ele alınan konu yine kapsamı daraltmak adına görüntünün yüzeye yansıtılan malzemesi ile
görüntü ve tipografinin anlamının birbiri ile olan ilişkisi bağlamında değerlendirilmektedir.
18

21

Herbert Read, Histore de la Sculpture Modern, Paris,1985 s. 85.
Herbert Read, a.g.e. s.117
23
Dadaistlere göre savaş makina demekti ve makinaların savaşıydı. Bu nedenle makinalara karşı çıkmak savaşa
karşı çıkmaktı. (H;R; s. 143)
24
file:///Users/ozlem/Downloads/3079-12103-1-PB.pdf
22
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Sanatçı kendini gerçekleştirmek için düşüncesini tasarıma dönüştürürken kullandığı
malzeme, renk, form ve biçim ortaya çıkan işin başarılı veya başarısız olmasında
etkilidir. Ortaya çıkan işin biçim ve etkisi, düşüncenin en sade ve yalın aktarımı
bulunduğu mekan içinde nasıl bir etki yarattığı malzemenin ve dokunun bilinçli ve
yerinde aktarımıyla doğru orantılıdır.

Sanatta Malzemenin Çeşitliliği ve Gösterge Karşılığı
Sanat ve tasarımda malzemenin seçim ve kullanım şekli sonsuzdur. Sanatçı seçtiği
malzemeyi ifade etmek istediği tasarıma dönüştürme sürecinde etkili bir anlatıma
kavuşturabilmesi için malzemeyi tanıması, özelliklerini bilmesi ve göstergesel dilini
kavraması önemlidir. Göstergesel bir dile sahip olan malzeme kullanıldığı yüzeye
veya bulunduğu ortama soyut ve duyumsal bir nitelik kazandırabilir. Malzeme, eserle
karşı karşıya kalan seyirciye soğuk, sıcak, heyecanlı, sönük, rahatlamış veya tedirgin
edici bir etki yaratabilir. Malzeme ister geleneksel ister teknolojiye dayalı, ister yapay
ister doğal ister atık olsun bir sanat eserinin temelini oluşturur. Eserin etkisi ve başarısı
malzemenin yaratıcı kullanımına, yüzeye veya mekana kattığı imgeye, taşıdığı
ideolojiye, hisse ve havaya dayanır. Malzemenin şekli, yapısı ve dokusu eserin ana
niteliklerini tanımlar.
1970’de Robert Morris “Üretimin Fenomenolojisi Üzerine Bazı Notlar” adlı makalesinde,
heykel formlarının yaratıcı süreç ve yöntemleri aşamasındaki malzeme seçiminin
önemine değinir (Collins, 2007). Morris’e göre malzemenin kendine has kalıtsal
özellikleri dikkate alınarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Her bir malzemenin
kendine has yöntem ve tekniği, kendine özgü dil ve anlatımı vardır. Heykellerin
biçimleri baskındır. Plastik ve metaller endüstriyel üretim teknikleri ile bağlantılı
olduğu için daha kolay ve avantajlı metotlara sahiplerdir. 1960 ve 1970’lerde ortaya
çıkan “gördüğün şey olacağın şeydir25” sloganı geleneksel malzemeye sembolik ve
metoforik anlamlar yükleme geleneğini başlatır (Collins, 2007). Kontrplak tabakalar,
pleksiglas veya paslı metaller ile şiirsel ve öyküsel ifadelerin anlamı kolay bir şekilde
aktarılamadığı için sanatçılar daha dayanıklı ve geçmişi olan maddeleri seçme yoluna
giderler. Böylece yeni ifade biçimini kullanarak geleneksel malzeme olan taş, kil,
ahşap, alçı, balmumu ve bronzu bir araya getirdiler.
Zaman içinde sanatta kullanılan beyaz mermer ve koyu patine bronz malzeme, sosyal,
politik ve estetik faktörlere bağlı hiyerarşik sistemin bir nesnesi olur. Bronz malzeme
çıplak erkek kahraman için bir gösterge iken, mermer duygusal çıplak kadın figürler
için kullanılmıştır. 1912’lerde Fütüristler “mermer ve bronz heykellerin edebi ve geleneksel

25

“What you see is what you get”
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yüceliğini yıkalım ve izinden gitmeyelim” mesajı verirken, Roland Barthes kitle
kültürünün işaret ve sembollerini sorgulayan yazısında plastik nesnenin şiirsel
maddeler içinde rezil bir malzeme olarak kötülediği görülür (Bulat, 1999).

Sanatçıların Doğaya Saygısı ve Doğal Malzemenin Kullanımı
Sanatçılar, doğaları gereği tarih boyunca kullandıkları malzemelere saygı duymuş ve
onlara değerli madenlerden mermere kadar pek çok değerli kaynağı sanat eserine
dönüştürme isteği duymuşlardır. Eskiden, tuval, boya ve kâğıt bile elde etmesi
oldukça zahmetli ve maliyetli nesnelerdi. Ressamlar çoğu zaman eski tuvallerin
üzerine resim yapar, kullanılmış her türlü kâğıt üzerine yeniden desen çizmeleri
yaygın olarak görülen bir durumdu. Manko; “Günümüzde sanatçıların malzemeleri
artık düşük maliyetli ve kolay bulunuyor olmasına rağmen asıl düşünmemiz gereken
şey, ortak kaygımız; kaynakların nereden geldiğidir. Zararlı uygulamalar ile mi, yoksa
sürdürülebilir yöntemlerden yararlanılarak mı elde edildiler? Sanat adına büyük
miktarlarda kaynak, enerji ve kimyasal işlemden yararlanmak müsriflik mi, yoksa
meşru mu? Sorularını sormayı önerir (Manco, 2010). Bu farkındalık çağında, sanat
üretmek adına yararlanılacak kaynaklar konusunda seçici olmamızı gerektiren
ekonomik sebeplerinin yanı sıra çevresel zorunluluklar da vardır.

Doğal malzemelerden yararlanan sanatçılar, etik konularla yakın ilişkili olan estetik
faktörler ile de eşit ölçüde ilgilenmektedir. Modern sanat ve mimaride “malzemelerin
kendi gerçekliğini taşıması” gerektiği düşüncesi, yani bir sanat eseri, kendisine dayatılan
bir imgeye sahip olmak ya da tanınmanın ötesinde manipüle edilmek yerine, üretildiği
malzeme ile ayrılmaz bir şekilde ilişkili olması yönündeki inanç, artık yaygın olarak
kabul edilen bir kavramdır. Bu anlayışı ilk dile getiren sanatçılardan, İngiliz
heykeltıraş Henry Moore'un 1934 yılında yaptığı açıklamada: “Her malzeme, kendi
niteliklerine sahiptir... Örneğin taş sert ve yoğundur, yumuşak et gibi görünecek
şekilde tahrif edilmemelidir... Sert, yoğun, taş olma halini korumalıdır” (Manco, 2010)
diyerek, günümüzde bu alanda iş üreten sanatsal anlayışı etkilemeye devam
etmektedir. Malzemelere sadık kalsınlar ya da kalmasınlar, çağdaş sanatçılar üretim
araçlarının doğal özelliklerinden yüzey, doku veya renk noktasında bilinçli olarak
yararlanmaktadırlar. Eserleriyle öne çıkan çok sayıda sanatçı, bu ruhla ham,
işlenmemiş ve sürdürülebilir malzemelere yönelerek onların ekolojik önemini, estetik
niteliklerini vurgulayarak doğal dünya konusunda daha bilinçli olmamızı
sağlamaktadır.
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Tahta, metal ve taş gibi temel malzemelerin olumlu yönlerini öne çıkarmaya yönelik
stratejiler çeşitlidir. Örneğin Güney Koreli sanatçı Jae-Hyo Lee, minimalist bir
yaklaşımla basit formlar ve dolambaçsız süreçlerden yararlanarak doğal sonları ve
farklı malzeme örüntülerini vurgular. Geometrik ve eğrisel heykelleri, tahta ve taş gibi
doğal kaynakların güzelliğini ve uzun süre kullanım sonucunda geçirdikleri
değişimleri son derece etkili bir şekilde gösterir. Özellikle zarif eğriler ve hipermodernist bir üslupla tasarlanan ahşap parçalar, bakanda çağrışımlar yaratır. Eseri,
ağacın büyüme halkalarını koruyarak, izleyiciye yaşam döngüsü ile paylaştıkları bağı
hatırlatmaktadır (Manco, 2010). Lee’nin örneğinde ahşabın doğal yapısı ve
malzemenin karakteri sanatçının metaforik anlatımı ile örtüşür.

Taş, tuğla, kum, çakıl ve beton
Minimalist anıt anlayışı ile işler yapan mimar Peter Zumthor sanat malzemesi olarak
kullanılan taşın sonsuz olasılıklar barındırdığını söyler. “Malzeme sonsuzdur. Bir taşı
ele alalım; onu testereyle biçimlendirebilir, ufalayabilir, matkapla delebilir, ayırabilir,
cilalayabilirsiniz. Her seferinde taş başka bir şeye dönüşecektir. Ardından aynı taşı
daha büyük ve daha küçük miktarlarda kullanabilirsiniz ve yine başka bir şeye
dönüşür. Daha sonra taşı ışığa tutarsanız yine farklı bir hal alır. Yalnızca tek bir
malzemede bin farklı olasılık söz konusudur” (Gagg, 2012).
Taş, tuğla ve beton mühendislik dilinde “yığın malzeme” olarak adlandırılır. İnşaat
yapımında kullanılan bu malzemelerin tarihi bir geçmişi bulunmakla birlikte güncel
sanata kullanımıyla anlamsal dil, tarihi bağlamla ilişkilendirilir. Taş “sağlam ve sert”
bir malzemedir. Anıtsal ve tarihi olmasının yanında dayanıklı ve zamana meydan
okuyan bir yapısı vardır. Sıradan ve faydacı da olabilir. Çağlar boyu gizemli ve güçlü
bir duygu veren taş güncel sanatçılar tarafından metaforik amaçlı da kullanılmıştır.
Beyaz mermer gelişkin kadın teni ve bedenini temsil etmek için kullanılmış, hatta
yanılsamayı arttırmak için genelde boyanmıştır. Bugün ise sanatçılar işlerini
anlamlandırmak için kullandığı taşın sertliğine, rengine, coğrafi özelliklerine, granül
yoğunluğuna, katmanlarına ve ağırlığına öncelik verir. Yani anlamı taşın kendi
yapısında arar, çoğunlukla ona anlam yüklemez. Örneğin bazalt ve granit, her ikisi de
ateşle oluşmuş, volkanik, büyük sert zorlu kayalar olarak tercih edilir. Zor ve sorunlu
şeylerin temsilinde kullanılır.
Sanatçılar artık günümüzde çoğunlukla günlük hayattan obje ve figürleri benzetme
amacıyla şekillendirmeyi veya yontmayı tercih etmezler. Bunun yerine taş ocağından
geldiği gibi veya minimal şekilde keserek kullanırlar. Taşın şekil verilmeden olduğu
gibi kullanımı kültürler arası izler takip edildiğinde Japonya’da Zen bahçelerinde
geleneksel olarak kullanıldığı görülür. Zen kültürü Avrupa’ya 1749’dan sonra gelmiş
ve çeşitli dergilerde yayınlanmıştır. Zen bahçelerinde kullanılan ve tek sayılardan
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oluşan bu taşların mekan ile ilişkisi, Gestalt ilkeleriyle oluşturulan renk, yapı ve
büyüklüğüne göre faklı anlamların karşılığı için kullanılır (Collins, 2007).
1970’lerde Joseph Beuys İsviçre ve İrlanda’yı coğrafi oluşumları yakından görmek için
bölgeyi ziyareti sırasında gittiği Fingal mağarasında 40.000den fazla altıgen bazalt
sütunu volkanik patlamanın aniden soğumasıyla oluştuğunu öğrenir. Bu gücü
metoforik olarak ortaya çıkarmak ve görünür kılmak, için Documenta 7 de her dikilen
7000 meşe palamudunun başına bu sütunları diker. Taşlarda herhangi bir
şekillendirme yapmaz. Sadece her taşın ön yüzüne yuvarlak silindir tıpa görüntüsü
verecek şekilde deler. Bu işlem, antik çağlardan gelen taşa hayat verme olarak
adlandırılır ve taşlar yeni hayatlarımızın içine girmiş olan ve uykuda bekleyen bizler
için nükleer reaktörlerin26 yakıt çubuğuna benzetilir (Collins, 2007). Görsel 1’de
Documenta 7’den alınmış bir düzine taş Tate Modernde tekrar sergilenmiştir. Görsel
2’de ise Zen bahçe düzeninde kullanılan doğal taş parçalarının yüzyıllardır görünenin
ötesinde bir anlam içeren düzenlemelerle kullanıldığına bir örnek teşkil etmektedir.

Görsel 1. Joseph Beuts, Yirminci Yüzyılın Sonu/The
End of the Twentieth Centry,1983, 31 bazalt blok,
çamur, keçe, 7x12m, Tate, London

Görsel 2. Ryoan-ji bahçesi, kaya grupları, Ryoan-ji
Tapınağı, Kyoto

Antik çağdan beri mimari resim, ve heykel bir arada kullanılmış, birlikte tasarlanmış
ve birbirini tamamlayan öğeler olarak karşımıza çıkmıştır. Duvar ise bu üç öğenin
kullanıldığı mekan olarak karşımıza çıkar. Taş, tuğla veya betondan yapılmış duvar,
insanı çevreler ve insanı kuşatırken aynı zamanda boşluk duygusu yaratır. Freeland
Ortaçağ Gotik katedrallerinin her bir parçasının anlamlı olduğunu belirtir, bu nedenle
katedrallere “taştan ansiklopedi” denir (Freeland, 2008) s. 51). Görsel 3’de labirent taş
döşeme ile kentin karmaşası ve kutsal mekanın dinginliği anlatılırken, “Etik
mükemmeliyeti” anlatan kare, ön cephelerde, pencerelerin tabanında, iç mekanın
duvarlarında ve taşlarda kullanılmıştır. Katedral Tanrının evidir ve tümü cennetin

26

Çünkü bazalt taşı, yapısında radyoaktif elementler barındırır.
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alegorisidir. Modern tarzda yapılan, Rafael Moneo tarafından uygulanan ABD Los
Angles’deki Our Lady of the Angles Katedralinde kullanılan kaymaktaşı, güneşin
zararlı etkilerinden korunduğu takdirde etrafı aydınlatan hafif bir ışık yayma
özelliğine sahiptir (Görsel 4). Bu etki ışığın sembolik bir yansıması, mekanın
kutsallaşması duygusunu yaratırken taşın kalıcılık hissini alımlamaya da yardım eder.

Görsel 3. Chartres Katedrali, Labirent, tonozlu nef,
gül pencere vitray Romanesk ve Gotik mimari, 1250,
Paris

Görsel 4. Rafael Moneo, Our Lady of the Angles
Katedrali, 2002, Los Angles

Duvar bir ressam için boş tuval, doldurulması gereken bir ifade aracı ve malzemesi
olmuştur. Melike Taşçıoğlu duvarı yığınların düş kırıklığı ve beklentilerini temsil eden
boş bir alan olarak ifade eder (Taşçıoğlu, 2013). Antony Tapies ise tuvalinde duvar inşa
ederek acılarını, isyanlarını ve yaralarını duvarında izler bırakarak aktarır. Tapies’e
göre duvar insanın ruhsal dünyasının somutlaştırılmış halidir, böylece duvarı bir
metafor olarak kullanır(Görsel 5). Başlı başına anıtsal bir yapı olan Yahudi Müzesi ise
beton bloklarla yapılmış duvarlardan oluşur. Duvarı metafor olarak kullanan ve bu
kompozit malzemeyi bir dile dönüştüren diğer bir sanatçı Libeskin’dir. Berlin’de
bulunan Yahudi müzesi, Daniel Libeskind’in beton duvarı dışavurumcu, anıtsal
tasarımlar yaratmaya yönelik olarak işleme yeteneğine bir kanıt oluşturur. Duvar
burada soğuk, yapay hatta ürkütücü bir malzeme olarak karşımıza çıkar (Görsel 6).
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Görsel 5. Antoni Tapies, Pintura, 1955, 96 x145 cm,
karışık teknik, Barselona

Görsel 6. Daniel Libeskind, Yahudi Müzesi, 1999,
Berlin, Almanya

Frank Lloyd Wright beton bloğu inşaat dünyasındaki en ucuz ve en çirkin malzeme
olarak tanımlar, ama aynı zamanda modern mimariye uygun kalıcı ve asil bir malzeme
olarak değerlendirilebileceğini de ekler (Gagg, 2012). Kompozit bir malzeme olan
beton içinde bir çok bileşeni barındırır. Kalıp kullanılarak istenilen formu kaba bir
şekilde elde edilmesini sağlayan beton, güncel sanatta da yerini almıştır. Marwan
Rechmaoui, işlerini kentleşme ve güncel sosyal ve davranışsal demografileri yansıttığı
Görsel 7’deki işinde beton kullanmıştır. “Bilgeliğin Yedi Sütunu” olarak 2014’de
başladığı ve bienalde sergilenen bu 4 öğede, enstalasyon tarzında, yapıbozum,
yeniden yapım teması işlenir. Burada beton soğuk, sert, rahatsız edici bir tasarımla
sanatçının ideolojisini yansıtır.

Görsel 7. Marwan Rechmaoui, Büyükbabanın Çayırı/Grandfather’s Turf, 2014, beton sütun, 14. İstanbul
Bienali

Metal
Metaller estetik, kalıcı ve dayanıklı malzemelerdir. Sanatta, mimaride sanayide ve
günlük tüketim malzemelerinde sıkça rastladığımız bu malzemenin tarihteki
kullanımı oldukça kısıtlı kalmıştır. Daha çok değerli metaller olan altın, gümüş, bronz,
ve pirinç çıkarım ve işleme kolaylığı bakımından insanlık tarihinin büyük bir
bölümünde önde gelen malzemeler arasındaydı. Bu metaller genellikle “güç ve
zenginliği” ima etmiş madeni paralarda, takı, mücevher sanat ve tapınak ve hükümet
binaları gibi mimari dekor süslemelerinde kullanılmışlardı. Sanayi devrimi ile dökme
demirin kullanımı bina ve köprü yapımında yaygın hale gelmiş, 1851 de İngiltere deki
Kristal Sarayın27 inşasıyla yüksek binaların cephelerinde kullanma fikri tetiklenmiştir.
Bahçivan Joseph Paxton tarafından tasarlanıp, cam ve demirle 92.000 m2 kapalı alanın yapımı 17 gün
sürmüştür.
27

264

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

İç mekanın birçok yerinde beton ve ahşabın yerini alan dökme demir zamanla, yaldızlı
ışık oyunlarının yapılması, işlenmiş demirin sert ve soğuk yapısının kaplanması gibi
metalin doyurucu ve tınısı ile duyguları harekete geçiren bir özelliğe sahip olmuştur.
Constantin Brancusi aynı formda farklı malzemeyi kullanan ve farklı etkiler bıraktığını
sorgulayan bir sanatçıdır. Birçoğu soyut sanat kullandığını söylerken o gizli gerçeği
ifşa ederken eserlerinde insan hayvan ve nesnelerin temsil niteliğini kullandığını iddia
eder. Moma’da bulunan balık temsili mavi gri mermerden yapılmıştır. Burada
malzeme çok önemlidir. Ayrıntılarından arınmış bu balık temsilinde mavi-gri
mermerde beyaz akışkan benekli damarlar sudaki hareketi ve suyun hareketini ima
eden bir özellik taşır. Malzemede bulunan bu özellik temsil ile balığın soyutlanmış
yüzeyine aktarılır. Bronz yüzeyde ise yansıtıcı metal disk ve ahşapla kombine
edilmiştir. Metal parlak yüzey makine yapımı ürünlerin mükemmelliğini
yansıtmaktadır.

Görsel 8. Constantin Brancusi, Balık, 1926, Tunç, metal, ahşap, 9x5x5 cmBalık, 1930, Mavi-gri mermer, 21x71x5
cm, iki kireçtaşı silindir, 1957 bronz

Eduardo Chillida ve Richard Serra değerin aktarımı için çeliği kullanır.Chillida,
Basque bölgesinin doğası içinde eski geleneksel demir yapım tekniklerini keşfeder. Bu
gelenekde dökme demir, büyük emek ve efor sarf ederek yavaş yavaş şekillendirilir.
O büyük ölçekteki heykel tasarımlarına başladığında, Reinosa yakınındaki çelik
atölyesinde değişiklik yapmak zorunda kalır. 60 ton ağırlığındaki “Hoşgörü Anıtı”nı
“hükümsüz mimari olarak tanımladığı boş merkezin etrafında döndürerek
şekillendirmeyi tercih eder (Görsel 9). Serra ise metalin potansiyelini öğrenmek ve
kolaj karşılığını bulabilmek için frezlenmiş çeliklerle çalışır. Malzemeleri inşa etme
yoluyla çeliğin potansiyelini keşfetmeye çalışır. Metal heykeller bulunduğu yerin
dengesine yardımcı olmak için hiç bir şekilde sabitlenmemiş, civatalanmamış ve
kaynak yapılmamıştır. Demirin soğukluğu, çeliğin paslı ama sıcak yüzü ile kontrast
oluşturur. Kıvrımlar, bükülmeler insan gücünün mü yoksa çeliğin mi bükülme
potansiyelini sorgulamaktadır bir soru işareti olarak kalsa da sonuçta görünüm
metalin estetik boyutunu ortaya koymaktadır.
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Görsel 9. Eduardo Chillida, Hoşgörü anıtı, 1985,
çelik, 94x264x220 cm, Spain

Görsel 10. Richard Serra, The Matter of Time, 2005,
Guggeheim

Günümüzde çağdaş sanat sergileri ve yerleştirmeler bağımsız sanatçıların olduğu
kadar kollektif çalışan sanat grupları ve bir tasarım ekibinin ortak çalışması olarak
karşımıza çıkmaktadır. Disiplinler arası ve teknolojiyi maksimim düzeyde kullanan
bu kolektifler grafiğin, tasarımın çağdaş sanat yapıtları arasında yerini aldığının
kanıtıdır. Kollektif bir program olan “Splash” heykeli 2008 yılında İspanya Dünya
Sergisinde yer almıştır. Hayat için su sergi bölümünde yer alan çalışma 22 metre
yüksekliğinde bir uygulamadır ve gezegene suyun bir meteor olarak gelişini temsil
eder. Bilgisayar ortamında 134 şekil ve 84 bağımsız parçadan oluşturulmuş bu metal,
dijital CADCAM28 kesim ile oluşturulmuş bir heykeldir. Tasarımcılar heykeli
tasarlarken malzemenin mükemmel şekliyle ortamı, ziyaretçi ile eseri bütünlüğü
korumak adına yerleştirmişlerdir. Çalışma mekanda kendi sesini yükseltirken,
ziyaretçinin hissettiği öznel ve kişisel kalır. Eser mekanda tiyatro sahnesini andırır.

Görsel 11. Kolektif Program,; Mona Kim, Todd Palmer, Olga Subiros, Simon Taylor, Splash Heykeli, 2008
Dünya Sergisi, Zaragoza İspanya

CADCAM kesim computer aided desing, computer aided manufacturing kavramlarının birleşmesi ile oluşur.
Bilgisayar destekli tasarım ve üretim demektir. Kesimde gazlar kullanılarak metalin eritilmesi yüzeyin
mükemmel pürüzlükte istenilen formda biçimlendirilmesini de sağlar.
28
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Ahşap
Ahşap, ilk çağlarından itibaren kullanılan ve şekil verilen en eski malzemedir. En eski
barınak olduğu gibi, en eski şekil verilmiş sanat eseri olarak da sınıflandırılabilir. Taşla
arsındaki tek fark ahşabın zamanla çürümesidir29. İç mimari ve dekorasyon malzemesi
olarak kullanılan ahşap sanatta ilk heykel ve tuval (veya tuval çerçevesi) olarak
karşımıza çıkar.

Görsel 12. Dünyanın bulunan en eski ahşap heykeli,
Yekaterinburg Tarih Müzesi

Görsel 13. Tilman Riemenschneider, Son Akşam
Yemeği Detay, 1501, Bavyera

Ahşap heykel Afrika, Çin, Japonya ve okyanus ülkelerinde totem olarak kullanılır.
Işığı taşıması, kullanım kolaylığı ve çok ince detaylar için uygun bir malzemedir.
Ahşap karakteri gereği “yumuşak, uyumlu, sıcak ve tutucu” bir malzemedir.
Geleneksel ahşap malzemeye dönüş yapan ilk modern sanatçı Carl Andre olmuştur.
O ahşabı katıksız, minimal, yüzeyde en az müdahale ile kullanırken ahşabın kendi
rengine ve liflerine odaklanmıştır. Ahşabın kesilmeden önceki halinin çok daha iyi
olduğunu söyleyen sanatçı, herhangi bir değerini arttırıcı müdahaleden kaçınır. Bazı
anlamsız türlerin temsilinden bunalan, varsayım, kesinlik ve gizlilikten kendini
kurtaran sanatçı el işçiliğinin romantizminden kaçınarak ahşabın değişimine son verir.
Sulkus/Oluk adlı heykeli Kırmızı ardıç ağacından kaba kesim sekiz bloktan oluşur.
Yatay ve dikey, geometrik bir düzende yerleştirilmiş bloklar bir yığın şeklindedir.
Sulcus Latince iz bırakmak ya da kıvrılmak anlamına gelip, heykelin merkezinde bir
şekil oluşturur. Yarılmış ve çatlamış doğallığındaki kaba ahşap bloklar, düzenin güçlü
bir duygusunu yansıttığı kadar güçlü ilkel içgüdüsel bir etkiye de sahiptir.

29

Japonya Budist Tapınaklar hariç. Bin yıllık geçmişi ile bilinen en eski ahşap yapılardır.
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Görsel 14. Carl Andre, Sulcus, 1980, Batı kırmızı
ardıç, 150x90x90 cm

Görsel 15. Rob Southcott, Topluluk, 2009, Çekmeceli
Dolap Topluluğu,

Rob Southcott yerel seçme ağaç türlerinden yapılan çekmeceli dolap topluluğu çağdaş
toplumlarda giderek artan çeşitliliği yansıttığı gibi çok kültürlülüğe ilişkin vizyonu da
sembolize etmektedir. Burada ahşap malzeme iç dekorasyonda kullanılması
bakımından tanıdık bir his yaratmakla birlikte aslında ahşabın sıcaklığı, yerel
malzeme ile sürdürülebilirliği ahşabın dokusu ve rengindeki çeşitlilik de sanatçının
anlatmak istediği ideolojiyle birebir örtüşmektedir.
Cam ve Seramik
Tarih boyunca cam, yarattığımız mekanların ışığın girmesini sağlamak için
kullanılmıştır, ancak yaşamlarımızı aydınlatmasına görme yetisinden çok daha derin
anlamlar yüklenmeye başlamıştır. Cam basit bir pencere anlamına gelebilir ancak
kum, soda ve kirecin karışımı uzun zamandır özellikle dini ortamlarda inanca ilişkin
bilgi birikimini30 ve betimlemeleri daha anlamlı kılmak için kullanılmaktadır.
Yaşamlarımızı yaratmaya destek olan cam sonunda başlı başına bir malzeme olarak
görülmeye başlamıştır.
Dale Chihuly’nin tasarladığı Londra Victoria&aAlbert Müzesindeki avize müzedeki
her detayın incelikle işlenerek tasarıma eklendiği görülmektedir. Aydınlatmanın
yanında tasarım ve sanatın iç içe geçtiği avizede camın etkisi şeffaflık, kırılganlık,
kutsallık ve asalet bir arada verilmiştir.

Taş konusunu işlerken Freeland’ın bahsettiği Gotik mimaride yapılmış ortaçağ kiliselerinin “taştan
ansiklopedi” benzetmesinde camların da kutsal mekana yaptığı katkı önemlidir.
30
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Görsel 16. Dale Chihuly, Victoria&aAlbert
Müzesindeki avize, 2001, Londra

Görsel 17. Dale Chihuly, Turkuaz Kamış Ormanı,
2012, Montreal

Zanaatkar, tasarımcı ve sanatçılar 5000 yıldır cam ve ışığın etkileşimini
yansıtmışlardır. Camın karakteristik özelliği olan “hafiflik, incelik, drama ve
ruhanilik” günümüz sanatçılarını da etkilemektedir. Bir tasarımcı ve sanatçı grubu
olan Heatherwick Studio bir kurum için cam bir heykel tasarlar. Heykelin esin kaynağı
yükseklik ve sudur. Sıvıların düşerken oluşturduğu dinamik şekilleri araştırırken,
kolektif grup Orta Avrupa’da yapılan bir geleneğe rastlar. Burada kursun eritilerek
suya akıtılır ve su üzerinde oluşan şekillerden gelecek yıla yönelik fallar bakılır.
400’den fazla deneyden sonra elde edilen şekil bilgisayar ortamında modellenir. 30
metre yükseklikten, 142 cam kürenin asılı olduğu bir yapı ortaya çıkar. Projenin
başarısı yapısal karmaşıklığı gizlemektir. Thomas Heatherwick “mekanın baş
döndürücü niteliği suyun varlığı ile bir araya gelince akan sıvıların dinamik şekillerini
yakalamaya yönelik yolların keşfedilmesi fikrini öne sürmüştür” (Gagg, 2012) diyerek
işin ana fikrini ortaya koyar.

Görsel 18. Heatherwick Studio, Bleigiessen, Wellcome Vakfı, 2005, Londra

Birçok tutkulu kilden heykelimsi proje deyince akla Antony Gormley’in Tarlası akla
gelir. Binlerce minik kilden oluşan dünya insanlarının temsili olan bu çalışma, iki delik
gözlü el boyunda olan bu tuğla figürler tek tek ateş fırınında pişirilmiştir. Kil çamuru
kolay şekillendirilebildiği için sanatçılar tarafından tercih edilen bir malzemedir. Kil
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piştikten sonra matlığı, kırılganlığı, topraksı dokusu ile doğanın bir parçası olduğu
ama güçlenebilmesi için ateşe ihtiyaç duyduğu özgün bir malzemedir.

Görsel 19. Antony Gormley, European Field, 1993, 40.00 el boyunda pişmiş kil figür, 8-26 cm, Berlin

Plastik
Plastik modernizmle birlikte hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Kolay
şekillendirilebilmeleri, ucuz ve pratik olmaları onların her alanda yer bulmalarını
sağlamış, böylece metal, ahşap gibi doğal malzemelerin yerini almıştır. Russell Gagg
“Plastik, yeri geldiğinde endüstriyel tasarım çağının şafağını müjdeleyen mucizevi bir
malzeme, yeri geldiğinde kaba ve zevksiz, ucuz ve değersiz kötü bir zevkin örneği ve
kullan-at toplumunun bir sembolü olarak algılanır” (Gagg, 2012) diyerek olumlu ve
olumsuz yönlerini özetlemiştir.
Plastik polimerlerinden oluşur; Karbon, hidrojen, oksijen, klor ve flor gibi elementlerin
uzun zincirler şeklinde bir araya gelmesiyle elde edilen büyük moleküllerden oluşur.
Bunlar çeşitlenerek kendi içinde büyük bir ürün yelpazesi31 oluşturur. 1284’de ilk
boynuzdan yapılan ürünlerden esinlenerek, 188032’de ilk patentli plastik üretilir.
Böceklerden elde edilen şelak reçinesinin yerini tutacak yapay ürün geliştirilince de
bakalit bulunur. Pahalı ve doğal malzemelerin yerini aldığını iddia eden E. A. Slosson
“böylelikle sentetik kimyager, lüks ögeleri kitlelerin ortak malı haline getirerek
uygulamalı demokrasinin bir ajanı gibi hareket etmiştir” (Gagg, 2012) diyerek plastiği
aklamaya çalışır. Ancak Greenpeace’e göre ham PVC ağırlığının %56’sından fazlasını
klor oluşturur. Ağırlığının geri kalan kısmı ise petrolden sentezlenen ürünlerden
oluşur. Sızdırmazlık izalasyon malzemesi olarak kullanılan plastiğin aslında imalat
süresinde yoğun bir enerji tüketimine ve işlem sırasında da klor gibi yüksek derecede

Plastiğin, polyester, Polipropilen, Termokromik, Yüksek yoğunluklu polietilen elyaf (HDPE), Naylon ve şok
emici köpük gibi çeşitleri bulunmaktadır.
32
Mustafa Ata “Sentetik Plastik Malzemeler Biçimlendirme Yöntemleri ve Sanatta Kullanımı” adlı tezinde ilk
plastiği 1863’de matbaa işçisi olan J. W. Hyatt’ın 10.000 dolar ödüllü bir yarışma için bulduğunu belirtir (Ata,
1978), s. 4)
31
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toksit içeren kimyasallar kullanıldığı da unutulmamalıdır. Plastiklerin geri dönüşüm33
sürecinde de aynı etki devam etmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi ilk sentetik plastik malzeme 1921 yılında Naom Gabo ile
başlar (Ata, 1978), s. 52). Naum Gabo ve Antoine Pevsner kitle ve hacmin plastik öğe
olarak heykelden çıkarılmasını, çizginin sınırmadan çok dinamizmi vurgulaması
gerektiğini, mekanın biçimlenebilirliğini, özgür formlar yaratmak için figürden
kurtulması gerektiğini, sanat yapıtının dinamik bir ritim ve enerjiye sahip olması
gerektiğini savunur. Bunun için sentetik plastik olan “stiloyit”i kullanır (Bulat, 1999)
s. 136). Plastik malzeme göstergesel olarak basit, seffaf ve sade bir dil kullanmak için
tercih edilen bir malzemedir. Kullanıldığı yere ve bağlama göre farklılık gösterse de
özünde yalınlıktan gelen bir estetik barındırır. Pevsner’in öldükten sonra evinde
bulunan bu heykelin titizlikle streometrik bir şekilde inşa edildiği görülür ve kafasının
üst kısmı yoktur. Önceleri ressam olan sanatçının bu üç boyutlu eserinde insanlığın
seri üretimden, basmakalıp ve monotonlaşmanın akılla bağdaşmadığını gözler önüne
sermek adına aynı mantıkla üretilen şeffaf ve seri üretim malzemesi olan plastikle
ifade etmesi tesadüf değildir. Öncesinde defalarca ahşap malzemeyi kullanan sanatçı
vermek istediği ifadeye şeffaf plastikle ulaşmıştır.

Görsel 20. Naum Gabo, Spheric Theme: Translucent
Variation, 1937, Perspex, diameter 57.3 cm, Solomon
R. Guggenheim Museum, New York

Görsel 21. Antoine Pevsner, Head, 1923, Plastik,
77x59x92 mm, Tate, London

Plastik malzeme sanatçıları kullanım kolaylığı ve ifade biçimlerindeki özgürlükleri
nedeni ile kendine çekmektedir. Larry Rivers “Michelangelo çevresinde mermer
gördü ve onunla çalıştı, bense elektriği kullanıyorum” (Ata, 1978) s. 45) diyerek bu
sözü desteklemektedir. Zamanın en değerli birim olduğu teknoloji çağında
sanatçıların yontmak, şekil vermekle uğraşmak yerine düşüncesini daha simgesel ve
daha pratik metotlar kullanarak vermesi çağa ayak uydurmak adına ortak bir

33

Polar kumaş da geri dönüştürülmüş plastik içecek şişelerinden yapılır.
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kaygıdır. Bu nedenle plastik sanatçıların anlatım aracı olarak sıklıkla başvurduğu bir
malzeme olarak karşımıza çıkar.
2010 yılında Shanghai’da yapılan Expo’nun teması “Daha iyi bir şehir, Daha iyi bir
yaşam” olduğundan, Heatherwick Studio tarafından tasarlanan Tohum Katedrali,
üzerinde bulunduğu 6 000 m2 lik çok katmanlı ortamla bağlantılı olarak Kew’de yer
alan Kraliyet Botanik Bahçeleri’nde bulunan Tohum Bankası’ndaki çalışmaları
sergilemeyi amaçlar (Gagg, 2012) s. 100). Pavyonun iç kısmını oluşturan her biri ayrı
konumlanmış, akrilik optik dizgelerin uçlarında birer tohum bulunmaktadır. Binlerce
tohumun fidan olup rüzgârda savrulmasından esinlenilerek yapılan bu diziler rüzgar
olduğunda sallanacak ve karahindibayı anımsatacak şekilde tasarlanmıştır. Geceleri
her bir parçada bulunan fiberoptik öğelerle ışıklandırılmıştır. Projenin gerçekleşmesi
için kullanılan şeffaf akrilik diziler mümkün olabilecek en uygun malzemedir, çünkü
cam kırılgan, metal opaktır. Sanatçı ve tasarımcılar plastik malzemeyi doğadan ilham
alarak kullanır, endüstriyel ve kentsel bağlam içinde işlerine yansıtır.

Görsel 22. Heatherwick Studio, Shanghai Expo Birleşik Krallık Pavyonu, 2010, Shanghai

Plastik malzeme ile mekanları beklenmedik hallere sokan Esther Stocker, iki boyutun
üç boyuta geldiği enstalasyonda izleyiciyi belirsizliğe sokarak kontrol mekanizmasını
sarsan bir oyunun içine almaktadır. Bu basit malzemenin geometrik formlarla yaratığı
algı farklılığı mekanda varılmak istenen amaca ulaştırmaktadır. Plastiğin basit bir
malzeme olması sanatçının temel tercihi olmuş, bu çizgisel ve geometrik formların en
basit dille aktarılmasına yardım etmiştir.
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Görsel 23. Esther Stocker, What I Don’t Know About Space, Abstract Thought is a Warm Puppy, Beyond These
Walls, siyah bant, fotoblok, basit ahşap malzeme,

2008 Zragoza’da yapılan Dünya sergisinin teması “Su ve Sürdürülebilir Gelişme” idi.
Filipinler pavyonu yükselen deniz seviyelerine dikkat çeken işi ile içinde mesajlar asılı
olan irili ufaklı baloncuk kullandı. Ortama su etkisi vermek için ise mavi ışık eklendi.
Plastik malzemenin şeffaf, küremsi ve sevimli şekli aslında bir antioksidan, vahşi
hayat dostu deterjanlar üreten bir firmanın kullandığı köpük modellerinden
esinlenildi.

Görsel 24. Ed Calma, Su ve Sürdürülebilir Gelişme, 2008 Zaragoza

Kompozitler
Kompozit, biri martis diğeri takviyeli olmak üzere birbirinden farklı fiziksel özelliğe
sahip maddelerin bir araya getirilmesi ile imal edilen malzeme türüdür. En iyi bilinen
kompozit betondur. Önceki bölümlerde beton ve ahşap ele alınmıştı ancak burada
teknik bilgiden çok sanatçılar tarafından yaratıcı örnek fikir ve ideolojiler yer alır.
Kompozitler ince zeka gerektiren yaratıcılık ve uzmanlık bilgisi ile karmaşık, sıra dışı
tasarım ve yaratıcılıklara açık bir malzeme türüdür. Günümüzde malzemeler çağdaş
öğelerle bir araya getirildiğinde geleneksel unsurlardan yararlanılabilmektedir. Orta
yoğunluktaki lif levha ya da MDF temel liflerine ayrılarak sert bir levha yaratabilmek
için yüksek sıcaklık ve basınçla balmumu ve reçineyle bir araya getirilir. Kompozitlerle
deneysel ürünler elde etmek mümkündür. Başka bir kompozit malzeme olan cam
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elyaf ya da cam takviyeli plastik (GRP), reçine ve sabitleyiciler eklenmesiyle elde
edilen bir malzeme türüdür.
Malzemelerin yeteneklerini ve dayanıklılıklarını arttırmak için birden fazla madde bir
araya getirildiği gibi sanatta da yeni ifade ve anlam, yenilik ve dinamizm için
kullanılan malzemeler de çeşitlenmektedir. İşte bu noktada farklı malzemelerin bir
arada kullanımı, birbirleri ile olan etkileşimi, göstergesel olarak hangi ortam ve
bağlamda ele alındığı çok daha etkili bir şekilde ele alınabilmektedir.

SONUÇ
1910'lu yıllarda öncelikle Pablo Picasso, Georges Braque ve Jan Gri tarafından
geliştirilmiş olan dekoratif soyut akımı sentetik kübizm, sanatçıların malzeme
kullanma biçimlerinde bir başka önemli gelişmenin mihenk noktası oldu.
Modernizmden önce, tuval veya taş gibi sanatçı malzemeleri, kendi dokusal
özelliklerine dikkat çekmek yerine resim veya heykelcilik sanatları için basit destek
unsurları görevi görüyordu. Sentetik Kübistler güzel sanatlara yeni bir dokusa
yaklaşım getirmek üzere tuvallerine kâğıt ve kumaş gibi malzemeler yapıştırarak,
kolaj tekniğini ortaya çıkardı. Tablolarına gazete kupürleri ve diğer unsurlar
ekleyerek, resim ve heykel arasındaki ayrımı belirsiz hale getirdiler ve aynı zamanda
gerçek yaşamda kullanılan nesneler ile sanat arasında bir köprü kurdular. Sanat ve
yaşam ve en sonunda günlük yaşamda kullanılan materyaller arasında doğrudan bir
ilişki kurmayı desteklemeye dayanan bu düşünce, günümüzde çok sayıda çağdaş
sanatçının uygulamalarında yeniden yankı bulmaktadır.
Sanatçının iş üretirken sahip olduğu düşünceyi malzeme ile görünür hale getirir.
Malzemenin yapısını anlamını bilmesi ifade etmek istediği düşünceyi daha anlamlı ve
etkili hale getirmesine katkıda bulunacaktır. Her malzemenin kendine özgü bir yapısı
ve karakteri vardır. Ancak sanatçının bir malzeme ile çalışırken karşısına çıkan
malzemenin çekiciliği de söz konusudur. Malzemenin yapısı dokusu ve anlamı
sanatçıya ilham kaynağı da olabilir. Dolayısı ile bu iki çekim kuvveti birbirini
destekler. Sonuçta ortaya çıkan işin düşünsel karşılığı da malzemenin dili ve
sanatçının ideolojisiyle örtüştüğü sürece anlam bulur.

KAYNAKLAR
Ata, M. (1978). Sentetik Plastik Malzemeler Biçimlendirme Yöntemleri ve Sanatta Kullanımı. İstanbul:
İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi.
Bulat, S. (1999). Teknoloji ve Modern Heykel Sanatı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Sanat Dergisi, 1 (1), 133-140.

274

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

Collins, J. (2007). Sculpture Today. New York: Phaidon.
Freeland, C. (2008). Sanat Kuramı. Ankara: Dost Kitabevi.
Gagg, R. (2012). İç Mimarlıkta Doku ve Malzeme. İstanbul: Literatür.
Manco, T. (2010). Rav+Material=Art. London: Thames&Hudson.
Taşçıoğlu, M. (2013). Bir Görsel İletişim Platformu Olarak Mekan. İstanbul: YEM.

275

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

THE CONTEMPORARY ROLE OF ART AS AN INSTRUMENT OF
COMMUNICATION: PEACE WORKS / Sedat CERECİ
Prof. Dr. Sedat CERECİ
Mustafa Kemal University Communication Faculty
s.cereci@gmail.com

THE CONTEMPORARY ROLE OF ART ASAN INSTRUMENT OF
ABSTRACT
COMMUNICATION: PEACE WORKS/
Sedat CERECİ
This study tries to prove effective power of art for peace and investigates efforts of artists to build peace
Prof.
Dr.
with their works. Character of art as an instrument of communication is evaluated and
role
of Sedat
art in CERECİ
Mustafa
Kemal
University
Communication
problematic world of modern age as an instrument of communication. The most serious problem of our Faculty
age is violence, and many people have tried to find solutions to violence and wars. People s.cereci@gmail.com
hope to live
without conflicts and want to live in a peacefully world. Peace means conflictless life and also to live in
smoothly and humanistic world. Peace is not concerned with only policy but concerned with all people
and with all life. Artists are particularly concerned about violence and wars and struggle hard for peace,
with some of their efforts achieving their purpose. Picasso’s dove of peace is the most popular artwork
THE CONTEMPORARY
ROLE
ART
ASAN
INSTRUMENT
OF
related to peace and it has been
used OF
all over
the world
for decades.
There are many
other artworks
related
to
peace,
like
the
films
of
Charlie
Chaplin,
the
articles
of
Jean
Paul
Sartre
or
the
music of Mikis
COMMUNICATION: PEACE WORKS/ Sedat CERECİ
Theodorakis. In recent years, many art festivals in Turkey and abroad have taken peace as their theme,
and numerous artists have produced artworks for peace. Indeed, as one of the foremost forms of
communication, art can be a means for mobilising people, and artworks are particularly effective for
convincing people of the need for, and benefits of, peace and peaceful coexistence. Prof. Dr. Sedat CERECİ

Mustafa Kemal University Communication Faculty
Key Words: Art, communication, peace, artworks, violence.
s.cereci@gmail.com

THE CONTEMPORARY ROLE OF ART ASAN INSTRUMENT OF
INTRODUCTION PEACE WORKS/ Sedat CERECİ
COMMUNICATION:
This study investigates power of art on peace works and handles peacefully messages
of art in a conflictual world. Many people suffer from conflicts and Prof.
fromDr.
wars
in CERECİ
Sedat
Mustafa
Kemal University
Communication
different regions in the world and some people
or groups
provoke conflicts
for their Faculty
s.cereci@gmail.com
benefits and only some people try to prevent conflicts and try to provide peace.
Most
of them naturally artists and artists prove powerful art works for peace and can
convince many people about peace (Anderson, 2002, 36). Art actually has a great
power to provide peace. Art can convey many different messsages in many differnt
forms in its innocent character.
CONTEMPORARY
ROLE OF ART ASAN INSTRUMENT OF

THE
COMMUNICATION: PEACE WORKS/ Sedat CERECİ

Prof. Dr. Sedat CERECİ
276
Mustafa Kemal University Communication Faculty

s.cereci@gmail.com

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

Art is a communication instrument and many humanistic messages are conveyed via
art in the world (Quon, 2005, 187). Art is a language that can narrate everything in its
attractive character and can affect people via its convincing character. Artist use colors,
drawing, stone, wood, body, voice, fabric, forms and many other materials to tell their
opinions and their feelings. Artists aiming to narrate people what people hope and
what people wait for (Wicks, 2010, 266). Artists observe people and they use their
observation as material for their art works.
Communication processs includes a sender and a medium and a receiver and a
feedback. Sender sends a message and medium conveys the message and receiver
receives the message and sends a feedback tos ender. This is an interaction and a
message transformation (Flew, 2014, 122). In art, artist encodes a message and send it
to people via his art work and people receive the message and evaluate the message
what artist tries to narrate. Artists try to send peacefully messages to people for many
centuries.
People mostly hope to lived in peaceful world in recent years, because there are many
conflicts and wars in many different regions in the world. Numerous people suffer
from conflicts and most of people live in anxieties. Conflicts make people pessimistic
and furious and therefore people alwasys hope to reach peace. And exactly at this
point, artists encode humanistic and peacefully messages on their works and artworks
can convey people the messages that they hope (Smith, 2010, 378). This is the
humanistic power of art.

Peace As The Main Problem Of Art
Izmir Karşıyaka Municapality identified the theme of 2014 International Karşıyaka
Festival and Istanbul City Theatres also identified theme of 2015-2016 Seazon because
of necessity of peace in modern world. People live in the most problematic period in
the world and they need peace most. People try to reach peace in different ways and
wait for peace attempts from politicians and from community leaders but mostly from
artists (Allen, 2011, 368). Because artists have the most possible ways via their works
to get peace. Writers, painters, poets actors, graphic artists, dancers, directors and
many other artists make art works about peace and try to convince people about peace.
Peace is the most important matter of modern age and artists mostly work on peace in
modern age (Taylor, 2012, 41). Art works can narrate importance and necessity of
peace in different and attractive ways. Landscaping pictures and glittering lakes and
fluttering birds in blue sky and colorful flower gardens were painted and humanistic
stories were written and peacefully dances were acted on behalf of peace.
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Many different organizations arranged artistic activities for peace in 1915 and in 1916
and all they narrated peace via art like Build Peace Art. In 2016, the Build Peace arts
program will weave arts experiences and the perspective of artists throughout the
conference, as well as offer dedicated spaces to exploring arts- & tech-based
methodologies. Build Peace Art had a program which included artistic performances
and works in formal and informal sessions that enrich discussions on conference
themes. Outreach and invitation to artists whose work is tech-enabled and relevant to
conference themes to apply as short talk speakers (http://howtobuildpeace.org/,
2016). Some people and some organizations comprehend that art is one of the available
ways for peace. Banksy’s stenciled anti-war piece, Soldiers Painting Peace, became
prominent after it was displayed in a collection at the Tate Britain gallery in London
in 2007. The collection was a recreation of an artistic display outside of the Houses of
Parliament, which was confiscated for supposedly violating a law against
unauthorized protest within a certain distance of the building. In this painting two
soldiers dressed in battle gear warily look around as they conspire to paint a peace
sign on a wall. One is crouching down and holding a machine gun, while the other is
holding a brush that has been dipped into a can of red paint and is working on
completing the sign (http://www.stencilrevolution.com/, 2016). Peace is a major
theme for many production in modern age.
Peace means conflictness but peace also means a smoothly and hymanistic life and
peacefully approach necessities disarmament and beside this respect and kindness
(McBride, 2011, 462). Peace is a humanistic concept but it is also associated with policy
and with democracy and with diplomacy and with culture and with art recently
(Rosato, 2005, 469). Peace is actually concerned with people and with life and effects
of peace can make everybody happy.
This satirical work by Banksy repudiates the repression of free speech that often takes
place when a nation is at war, in an effort to maintain the appearance of consensus. In
this work men who are armed with deadly weapons fear for their lives, which
highlights that repression in a society may occur not only a physical but also an
intellectual level. This is especially ironic when the justification for the war is to spread
liberty and democracy.
Joan B. Kroc Institute for Peace and Justice says that “Performances, exhibitions and
workshops will demonstrate how the arts can be used to resolve conflict nonviolently,
deescalate violence, transform relationships, support individual and community
healing, and build capacities for peace. By providing space for artists to reflect on their
practice, share their learning and network with other peacebuilders, the IPJ will
highlight the importance of this rapidly growing field of arts-based peacebuilding”
(www.sandiego.edu, 2016). Many individual or organizational or official efforts take
place for peace in the world.
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Firstly Picasso’s dove of peace is occured when peace is mentioned and then many
others. Picasso produced dove of peace upon request of Communist Party in 1949 and
White Dove is used as the symbol of peace since then. Art has been one of the main
materials of art before Picasso (Fallon, 2009, 186). Many artists opposed wars and tried
to narrated peace via their works and they convinced people and especially
administrators via their peace works. One of those artsits is Nazım Hikmet who
narrated peace from Hiroshima Poem to Unknown Letter and he is named as Peace
Poet (bianet.org, 2016). Nazım Hikmet became role model of many people who are
advocate of peace.
Some peace keepers and peace achievers met and decided to convey people to meet
around peace in the world (http://www.peaceofart.org/, 2016). They decided to
invite people to peace via artistic approaches. Some artists launched a campaign for
peace in Chicago and decided to reach at peace via film and music
(www.chicagoideas.com, 2016). Artists are in a hurry for peace and they do their best
for peace in the world.
Main goal of art is to solve problems and conflicts are always main problems of the
world. Therefore, artists are always intersted in peace and they always handle peace
as main problem of art (Savage, 2010, 12). Relaxing compositions and refreshing
landscape paintings and romantic poems and reliefs that giving the feeling of glory
are produced to remove people from conflicts and to adduct people to peace.
Jean Paul Sartre displayed his inner energy by writing and prevented his energy to
arised as violence and proved intellectual philosophical art works. Sartre mostly
named as an anarchist, but he always used to invite people to examine and to produce
and to affiliate peace. According to Sartre, someone who examines and produces stay
away from violence and close to peace (Machado, 2008, 259). Charlie Chaplin, one of
the most peacefully artists of cinema history always emphasized peace almost his all
films and he clearly spelled out peace in the Great Dictator. Peace messages of Chaplin
affected people an deven administrators (Baker, 2008, 440). Charlie Chaplin Cinema
that lives for almost 100 years is one of the best sample of Peace Art.
Artists proved peace works especially in the periods in which wars were much and
people need peace much and responded peace hope of people via peace art works.
Artists identified their themes in sculpture, and in theatre, and in painting, and in
ballet, and in calligraphy, and in dance and inmany other arts (Leeuwin, 2000, 268).
Opposition to war was one of the main topic beside freedom in Renaissance Period
and Renaissance artists emphasized peace that people hoped much via magnificient
works. Renaissance is a revolution in Art History and peace theme art became a new
stage with Renaissance (Dempsey, 2005, 415). Other art movements also contributed
peace after Renaissance and modern art also interested in peace much.
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3 May of Goya, Guernica of Picasso and Nuremberg of Kiefer emphasized violence
and narrate people peace via violence. These are three different artistic approaches but
all they emphasize peace and invite people not to support conflict (Ötgün, 2014, 102).
“The arts offer peacebuilders unique tools for transforming intractable interpersonal,
intercommunal, national, and global conflicts—tools that are not currently prevalent or
available within the peacebuilding field”. The journey of the world towards a more creative
synthesis between artists and peacebuilders must continue now (Shank, 2009, 16).
Artists passed beyond art works as peacebuilders and try to build peace.
Globalisation and the digital revolution, the benefits of which are yet to fully unfold,
can promote not only communication per se but empathy and cooperation, provided
that children are free to realise the interplay of humanitarian ideals. A simple common
denominator among children, like the arts, has more value today than in the past.
Adults were also affected by contemporary messages and they began to know
eachother via media and they comprehended necessity of peace much (Ashfaq, 2005,
19). Artists peace messages always hit the target because of peace needs of people.
A theatre group in Canada has a peace mission and travel all country and play
humanistic and peacefully plays. Theatre of the Beat has performed close to two
hundred shows in theatres, festivals, churches, universities, and prisons throughout
P.E.I, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan,
Alberta, British Columbia, Ohio, and Indiana. Theatre of the Beat actually has the
audacity to believe that theatre can make this world a better place
(http://theatreofthebeat.ca/, 2016). Main theme is naturally peace in the group.
The museum, which has a collection of 200 contemporary international works of art,
is a cooperative initiative of Belu- Simion Fainaru and Avital Bar-Shay, initiators and
directors of the museum, as well as initiators and curators of the Mediterranean
Biennale in Sakhnin together with the Municipality of Sakhnin, thereby creating a new
reality of cooperation between Jews and Arabs. AMOCA is the first museum of its kind
to be established in an Arab city in Israel. The goal of the museum is to exhibit local
and international contemporary art in order to promote peace and dialogue by means
of art activities, mutual confidence-building between neighbors and a strengthening
of values of equality and mutuality, leading toward the creation of an infrastructure
for dialogue and coexistence between communities and cultures in conflict. BeluSimion Fainaru and Avital Bar-Shay hope that through the intervention of art,
controversies could be bridged with the emphasis on multiculturalism, art creativity
and human dignity, as well as a vision and hope for coexistence and a better future
(http://www.jpost.com/, 2016). Many artist seven soldiers make art for peace in the
world.
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International Workcamp Organization is a non-profit and non-governmental
organization established in 1999 to promote world peace, global citizenship, youth and
community development and cultural exchange through international volunteering.
They are a presidency of CCIVS (Coordinating Committee for International Voluntary
Service) at UNESCO, Paris and a member of NVDA (Network for Voluntary
Development in Asia). They are also a member of Alliance and a partner of YAP
(Youth Action for Peace).Their International Volunteer Projects offer young people the
opportunity to join international voluntary service on community-based projects in
over 70 countries worldwide. The projects differ enormously ranging from nature
conservation, restoration, education and construction to projects that are more socially
based including work with adults and children with special needs, teaching or
organizing youth/children's holiday schemes (http://www.vfp.org/, 2016). Those
who comprehend role or art for peace try to use all artistic ways to narrate peace to
people.
According to Ueshiba, art of peace begins with own of someone and then travels to
ahead. “Someone must work on himself and his appointed task in the Art of peace.
Everyone has a spirit that can be refined, a body that can be trained in some manner,
a suitable path to follow. Someone here for no other purpose than to realize his inner
divinity and manifest his innate enlightenment. He can foster peace in his own life and
then he can apply the art to all that he encounters” (Ueshiba, 2007, 16). As a result,
peace can diffuse from one to all in the world.
Some artists had a music album named Songs for Tibet on behalf of the Art and Peace
Foundation that recently. The Art of Peace is a music album with contributions from
number a of musicians from throughout the world, including the United States, the
United Kingdom, Canada and South Africa. The artists include Sting, Garbage, Rush,
Suzanne Vega, Jonatha Brooke and Alanis Morissette. The album is an initiative to
support Tibet, the promotion of peace, basic fundamental human rights, including
freedom of speech and religion and the 14th Dalai Lama, Tenzin Gyatso. Songs for
Tibet is a project from the Art of Peace Foundation in Washington, DC
(www.artsforpeace, 2016). Many artists believe that peace can build via art.

Conclusion
People have been living with conflicts and with wars in many regions in the world for
many centuries. Conflicts always provoked much because of benefits of some people
and numerous people suffered from conflicts. They always hoped and waited for
peace. Only a few people supported and contributed peace for welfare of people and
the bright future of the world. They were artists and they are allready artists.
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Art is an instrument of communication and art can convey many humanistic and
peacefully messages to people and can persuade people. Many artists produced art
works whose theme were peace and artists still produce many different art works on
peace. Art is one of the most effective way to narrate pace and its necessity because of
its various attractive methods and different forms. People can ignore serious messages
but they can not ignore humanistic and soft messages of art.
Artists try to convey peacefully and humanistic messages to people via their works
and many people are affected by art works anda re persuaded about what artists
narrate. Artists mostly produced peace theme art works because of conjuncture of the
world and because of hope of people. People always hope peace and want to live in a
peacefully world. Artists have to produce more peace theme art works in modern age
in which many conflicts ruin people.
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Mythologies contain and conserve cultural structures of the society and identity of the people’s
values in which they originate. Mythologies are a tool that transfers the values of a society from one
generation to the next. One of the reasons for the continued existence of mythologies is that the subject
to their stories of gods, heroes and supernatural creatures have been a source of inspiration for artists.
In this research, we will focus on mythologies that differ from community to community and transport
codes of cultural identity and values of the people who narrate them and their effects on Art and
contemporary Popular Culture. Mythologies are an issue often encountered when considering art
history, but also frequently confronting consumers in popular culture via movies, advertising and video
clips. Using the literature review methodology, this research will focus on northern mythology and
present examples from this field of study.
Keywords: Northern mythologies, Art History, Contemporary Art, Popular Culture.

GİRİŞ
Mitoloji geçmiş dönemde yaşamış olan insanların hayatlarını, inançlarını, kültürlerini
anlamamızı sağlayan bir mirastır. Bu miras sayesinde geçmişin izini sürebiliriz. Bu
izler bize farklı dönemlerde yaşayan insanların düşünce yapılarını sunar. Eski
hikâyeler bizi geçmişe götürür ve nerelerden ne şekilde geçtiğimizi anlatır. Bazı
toplumlar için yağmur Tanrı Thor’ un çekicinin gücü ile ortaya çıkar, bazen bereket
bazen ise kızgınlığın sonucudur bu. İnsanlar her daim davranışlarının birileri
tarafından denetlendiğini düşünürler. Bu düşünce ile gelişir inanç ve inançla oluşur
hikâyeler. Hâlâ heyecanlandırır bizi geçmiş ve önem veririz o inanç dolu hikâyelere.
Bu makaledeki amacımız geçmiş inançların günümüz popüler kültürüne
yansımalarını incelemektir.
Mitolojiler üretildikleri toplumun kültürel yapısını, o kültürün insanlarının
kimliklerini ve değerlerini barındırırlar. Bu bütünlük bize geçmişle olan bağımızı
sunar. Hâlâ o kimliği taşıyan toplumlar bunu unutmak istemezler. Eski dönemlerde
olduğu gibi mitolojik kurgular tekrar tekrar işlenir. Anlaşılacağı üzere mitolojik
kurgular, insan için hayati anlamlar taşıyan inanç birimlerini ve insanlığın birikmiş
bilgilerini sonsuza dek bozulmadan aktarmaya yarayan kutsal anlatım biçimleridir
(Ateş, 2001, s. 15). Bu anlatım biçimleri bazı önemli ritüeller ile birlikte gerçekleşir.
Örneğin; Türk-Moğol kökenli halklarda ve Tibetliler' de, Gesar çevriminden olan
destansı şiirler ancak geceleri ve kış boyunca okunabilir. "Ezberden okuma işi güçlü
bir büyüyle bir tutulur. Bu, her türlü üstünlüğü elde etmeye, özellikle de avda ve
savaşta başarı sağlamaya yardımcı olur(...). Ezberden okumaya girişmeden önce,
üstüne kavrulmuş arpa unu serpilen bir yer hazırlanır. Dinleyiciler bunun çevresine
oturur. Saz şairi, destanı günlerce ezberden okur. Eskiden, okuma sırasında bu yerde
Gesar'ın atının ayak izlerinin görüldüğü söylenirdi. ( Eliade, 2001, ss. 19-20) Bu durum
o an da bile kahramanın bu ritüeller sırasında ortaya çıktığı inancına dayanmaktaydı.
Kuzey Avrupa Mitolojisi ve Popüler Kültürdeki Örnekleri
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Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu Hint- Avrupa dil grubunun üyesi oldukları için
mitolojileri de birbirine benzerdir. Germen toplulukları Kuzey İskandinavya’da ve
kuzey Almanya’da yaşamışlardır, aynı kültürel yapıya sahip olmuşlar ve bundan
dolayı da ortak bir mitolojik bilinci paylaşmışlardır. “Germenler” adı altında eski
çağlarda hemen hemen aynı kültürel özelliklere sahip olan farklı boylar vardı. O
dönemdeki toplumların benzer hikâyelere ve benzer söylencelere sahip olması aynı
kültürel özelliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. (Tetzner, 2004, s.629)
Viking mitolojisi şimdiki İskandinavya ve Orta Avrupa bölgelerine yerleşen Germen
topluluğun efsanelerine dayanmaktadır. “İskandinavlar” sözcüğünü duyduklarında
İngilizlerin aklına hemen MS 800 ile 1100 yılları arasındaki üç yüz yıllık süre zarfında
dört bir yanı fethetmiş, sömürgeleştirmiş, yağmalamış, ticaretle uğraşmış ve hatta
İskandinavya’nın doğusunda ve batısında yerleşim yerleri kurmuş olan gözü pek ve
acımasız Viking halkı gelir. (Akyıldız Ercan, 2014, s.124)
Viking halkı günümüzde de bir diziye konu olmuştur. Vikingler adlı dizi 2013 yılında
yayınlanmaya başlanmıştır. Bahsetmiş olduğumuz dizinin ilk bölümünde tanrı Odin’i
görürüz. Odin ana karakterimize kaderini değiştirecek bazı işaretler verir. Burada
geçmiş mitolojik hikâyelere nazaran tanrıların insanlarla daha çok ilişkili olduklarını
görürüz. Dizinin devamında diğer tanrılarında isimleri geçmeye başlar. Bu o kadar
çok tekrarlanır ki Tanrıları araştırmadan hangi tanrının nasıl bir karaktere sahip
olduğunu bu olaylar esnasında anlamaya başlarız.
Kuzey Avrupa mitolojisinde ki tanrılar diğer tanrılara nazaran insanlarla çok fazla
ilişki halinde değildir. Kuzey dünyasında, olaylar değişmez bir kader tarafından
yönlendirilir. Hem insanlar hem de tanrılar bilirler ki, kaçınılmaz yazgıları ölümdür
(Rosenberg, 2003, s. 238). Kuzey Tanrıları Kendi kaderlerini bildikleri halde bunu
değiştirmek için çaba sarf etmezler ve bu duruma boyun eğerler. Herkesin kendi
kaderini yaşaması gerektiğine inanırlar. Belki de insanlarla olan ilişkileri bu sebeple
sınırlıdır. Yukarıda Vikingler adlı dizide vermiş olduğumuz örnek Kuzey Tanrılarının
insanlarla olan ilişkilerinin eski dönemlere nazaran günümüzde daha farklı
işlendiğinin bir göstergesidir. Bu durumu açıklayıcı bir diğer örnek ise 2011 yılında
çekilmeye başlanılan Thor adlı filmde görülmektedir. Bahsetmiş olduğumuz bu filmde
Tanrı Thor Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilmektedir. Filmde Tanrı Thor
dünyalı bir kıza âşık olmaktadır. Kuzey Tanrılarının insanlarla olan ilişkileri sınırlı
olmasına rağmen, Popüler Kültür bunu bir şekilde günümüzle ilişkilendirmek
istemektedir. İnsanların eski inançlarına olan heyecanlarını kullanarak yapılan bu
girişim olumlu sonuç vermiş ve filmin ikincisi de çekilmiştir. Bu ikinci filimde ise
Dünya’ya ait olan kız Tanrılar ülkesine geçiş yapar. Bu durum geçmişte bu tanrılara
inanan insanların dillendirmeye bile cesaret edemediği bir isteğin, günümüz popüler
kültürünün her şeye imkân tanıması ile gerçekleşmesinin bir
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Bu durumdan yola çıkarak her dönemin mitolojideki tanrılara bakış açısının, işleyiş
şekillerinin döneme göre farklılıklar gösterdiğini söyleyebiliriz. Bunu karakterlerin
fiziksel şekilleri ile sınırlandıracak olursak kötü kalpli dev Loki’ nin incelenmesi bu
duruma açıklık kazandırmak adına şimdilik yeterli olacaktır. M.S. 1000 yılına ait
Danimarka’da bulunan bir taşa kazınmış Loki figürü, 18. Yüzyıl el yazmasındaki Loki
ve 2011 yılındaki Loki arasında fiziksel farklılıklar olmasına karşın karakterler aynı
temel özelliklere dayandırılmaktadır (sinsi olması, kötü karakterli olması vs.).
Aşağıda bulunan Görsel 1, 2 ve 3 bu duruma örnektir.

LOKİ KARAKTERLERİ

Görsel 1. Taşa kazınmış bir Loki figürü, Danimarka
(M.S. 1000)

Görsel 2. 18.yy el yazmasında ki Loki
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Görsel 3. 2011 Thor filmi Loki karakteri

Az önce vermiş olduğumuz örneklerden de anlaşılacağı üzere Kuzey Mitolojisi
günümüz popüler kültürü üzerinde büyük etkilere sahiptir. Bu örnekleri biraz daha
farklı alanlarla çeşitlendirerek makalemize devam edeceğiz. Örneğin Sigurd
söylencesi, Ünlü Alman opera bestecisi Richard Wagner’in Nibelungların
Yüzüğü’ndeki Siegfried öyküsünün ana konusunu oluşturur (Helene Adekine
Guerber, 2009: 43). J.R.R Tolkien’in The Lords of the Ring eseri, sahibini yok eden altın
yüzüğün lanetli temasına sahiptir. Game of Thrones adlı dizi Kuzey Avrupa
Mitolojisi’ne ait ögeleri bünyesinde barındırır. Bunların yanında
Sigurd’un büyük aşkı Brunhild, orijinal Uyuyan Güzel olarak günümüz popüler
kültürüne dahil olmuştur. Kuzey Söylenceleri’nden geç zamana ait olan Herr
Mannelig hikâyesi ise günümüzde pek çok müzik grubu tarafından milyonlara
aktarılmıştır. Hatta çoğu müzik grubu bu parçayı orijinal dilinde söylemeyi tercih
etmektedir. Herr Mannelig şarkısının müziği ise günümüzde çok popüler bir film olan
V for Vandetta’nın fon müziğidir. (Kozan, 2013, s.s. 246-247)
Mitoloji popüler kültüre dahil olduğu gibi çeşitli sanat dalları tarafından da hep ilham
verici bulunmuştur. Mitolojik öyküler bazı günümüz çağdaş sanatçılarının da ilgisini
çekmektedir. Bu sanatçılardan özellikle Kuzey Mitolojisiyle ilgili çalışmalar üreten
sanatçılardan bazıları şu şekildedir.
Odin’in uşakları olarak, savaş alanındaki askerlerden kimin ölüp kimin ölmeyeceğine
karar veren, kuzey mitolojisindeki kadın karakterlerden olan “Valkyrie” lerden
esinlenerek aynı isimde oluşturduğu seri sanatçı Joana Vasconcelos’un2004 yılından
bu yana yaptığı çalışmaların özünü oluşturmaktadır. Birçok kumaş ve kumaş benzeri
unsurlardan oluşan organik formlardaki bu büyük heykellerle oluşturduğu ikonik
“Valkyrie” serisi aynı zamanda sanatçının bu güne kadar yaptığı en büyük parçayı da
içermektedir.
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Görsel 4: galerie des batailles ‘valquíria enxoval’, 2009 [valkyrie trousseau] drawn-thread work and other
embroideries, felt appliqués, bobbin lace, tatting, quartz-decorated pottery, handmade woollen knitting and
crochet, fabrics,ornaments,polyester,steel cables 400 x 530 x 1400 cm câmara municipal de nisa,
work produced in collaboration with the artisans of nisa

Görsel 5: galerie des batailles ‘royal valkyrie’, 2012 handmade woollen crochet, industrial knitted fabric, fabrics,
ornaments, polyester, steel cables dimensions variable collection of the artist; courtesy galerie nathalie obadia,
paris/brussels and haunch of venison, London work produced in collaboration with the artisans of nisa and with
the support of manufacture prelle, paris

Görsel 6: galerie des batailles‘golden valkyrie’, 2012handmade woollen crochet, industrial knitted fabric, fabrics,
ornaments, polyester, steel cables650 x 1140 x 1360 cmcollection of the artist; courtesy galerie nathalie obadia,
paris/brussels and haunch of venison, London

“Valkyrie Ahtapot” adlı, MGM merkez atriumunda sergilenecek çok renkli ve
görkemli bu heykel, şimdiye kadar yapılmış en karmaşık “Valkyrie” dir. Vasconcelos
nakış, tığ işi gibi zanaat teknikleriyle, yüzlerce led ışığı, renkli bocuklarla süslenmiş
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çeşitli türlerdeki desen, şekil ve dokulardaki materyallerle
patchworkleri (yama işleri) birleştirmektedir çalışmalarında.

oluşturulmuş

Görsel 7: MGM merkez atriumunda sergilenen “Valkyrie Ahtapot”

Brooklyn’li sanatçı Dennis Macnett’ın İskandinav mitolojisinden esinlenerek
gerçekleştirdiği ahşap oymalar, tapınak enstalâsyonları ve Viking gemileri diğer bir
örnek olarak gösterilebilir. Onun oluşturduğu kurt kafaları, tarih boyunca sanat ve
edebiyatta bazen şeytan ve goliath (dev) metaforu olarak bezense de otoriteye karşı
isyanın sembolü olarak tasvir edilmiş canavar bir kurt karakteridir. Macnett
çalışmalarında 80ler kaykay ve punk rock kültürünü, kuzey mitolojisiyle birleştirerek
çağdaş yorumlamalarda bulunmaktadır.

Görsel 8-9:Dennis Mcnett
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Görsel 9 (Ayrıntı)

İskandinav mitolojisinin kurtlarından etkilenen diğer bir sanatçı da Wendy
Klemperer’dir. Sanatçının geridönüşüm çelikten ürettigi “Fenrir” (Omar) ismini eski
İskandinav Mitolojisindeki canavar kurt “fen-dveller” den almaktadır.

Görsel 10: Fenrir (Omar) Geridönüşüm çelik ve çivi 52x100x36. Private collection. Photo: Maine Audubon.

Kari-Lise Alexander’ın çalışmaları onun İskandinav mirası eski folkloru yanı sıra
kuzeybatı pasifik kökenlidir. Kari’nin çalışmaları doğa ve kadın görsellerinden
oluşmaktadır genellikle. Sanatçı “A Lovelorn Theft” adlı serisini kuğu kızların
hikâyeleri ve İskandinav folklorundaki “selkies” lerden esinlenerek oluşturmuştur. Bu
seride sanatçı, hayvan derisini dökerek kadına dönüşen gizemli ve güzel yaratıkları
konu almaktadır.
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Görsel 11-12: Karı-Lıse Alexander

SONUÇ
Eski dönemlerde, kavrulmuş arpa ununun üzerinde Gesar’ ın atının ayak izlerinin
çıkması gibi Mitolojinin ayak izlerini de sanatın dallarında görürüz. İşte bu yüzden
incelediğimiz Kuzey Avrupa Mitoloji’sinde yer alan bazı olaylar, kahramanlar ve
objeler halen sanatın temel konuları arasında yerini korumaktadır. Hâlâ vazgeçemeyiz
eski inançlarımızdan ve heyecanlanırız karşımıza çıkan o hikâye ile. Bu heyecan ile
yeni yapıtlar ortaya çıkartırız. Geçmişten kopamadan daha da var olmaya çalışarak
uyarlarız günümüze. Bu esnada önceden mitoloji tanrılarının hayatımızın her alanını
kapladığı gibi karşımıza çıkan popüler kültürle bu yeni uyarlamaları harmanlarız ve
sunarız hayata inançlarımızı. Yeniden vücut bulur geçmişimiz, kopup gidemeyiz.
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ABSTRACT
WHAT IS EXACTLY THE THING RENDERING TODAY’S HOUSES SO SIMILAR AND
REPELLANT?/ GÜNÜMÜZ EVLERİNİ BU DENLİ AYNI VE İTİCİ KILAN TAM OLARAK
ThisTuncay
study is Murat
by looking
at collage that dates from 1956 named “Just what is it that makes today’s home
NEDİR?/
ATAL

so different, so appealing?” of English artist Richard Hamilton. The collage of Hamilton has become the
symbol transmuting an icon in the pop art history, and it provides the question whose name carries to
be the front burner again and in other ways from the moment it is exhibited. In the article, by taking the
point arrived at into consideration in the scope of imagology studies in 21st century, it will be proceeded
in a ironic way in order to increase the effect of the problems determined by Hamilton when examined
from this moment to the past and future. The question has the same meaning with the dayTuncay
it was asked
Murat ATAL
first; “Well, what is exactly the thing rendering today’s houses so similar and repellant?”. The collage
Yuzuncu Yil University, Faculty of Fine Arts, Painting Department,
mentioned here has opened the most private and sheltered status of the house to out in a spook and
Campus of Zeve/ Van
questionable way. The usage of indoors and house mood by human beings by looking out for
tuncaymuratatal@hotmail.com
togetherness of art and life has historically been analysed. Besides the houses that the artists use as
workshops are the places that things are produced. The houses of artists are cramped in the essence of
the topic as they have the scope that can be the subject of another article. The answer to the question, in
terms of the reality of images of today, should be viewed in the manipulative effect of the images
reflecting as screen images that surround the world of audiences in houses thereby in all enclosed spaces
BİYOSENSÖRLERİN
DİJİTAL SANATTA KULLANIMI / USING BIOSENSORS IN DIGITAL
and even in open spaces.

ART / Sibel ALEMDAR
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/ Melihat TÜZÜN

INTRODUCTION
1st SCENE

Sibel ALEMDAR
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A white-painted room in Bernarda’s house. A heavy-walled house. The doors decked by string
and inertia curtains. Cane chairs. The paintings including the pointless scenes of fairy girls
BİYOSENSÖRLERİN
DİJİTAL
SANATTA
KULLANIMI
and the kings mentioned
in legendaries
on the walls.
WHAT IS EXACTLY THE THING RENDERING TODAY’S HOUSES SO SIMILAR AND
It is summer. A deep silence invades the stage. The stage is empty when the curtain opens. The
REPELLANT?/ GÜNÜMÜZ EVLERİNİ BU DENLİ AYNI VE İTİCİ KILAN TAM OLARAK
tings are heard from afar. (The servant enters.) (Lorca, 2006, p. 133)
NEDİR?/ Tuncay Murat ATAL
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Figure 1 Richard Hamilton, Just what was it that made yesterday’s homes so different, so appealing? (upgrade) 26
x 25 cm., Digital printing on paper, 2004, Collection of Museum Tate, Britain. Original work: Richard Hamilton,
Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? 26 x 25 cm., Collage on paper, 1956,Kunsthalle
Tübingen, Collection of Sammlung Zundel, Germany.

Richard Hamilton became famous in his early youth. When he was 34 years old artist
in England, he managed to draw attraction by his collage work “just what was it that
made today’s homes so different, so appealing?” which then turned into one of the
most prominent piece of Pop trend within the framework of reconfiguring and
highlighting effects of Pop Art. The collage work was introduced in the exhibition of
“Here Tomorrow” in 1956 for the first time. During his art career, Hamilton remained
on the forefront of art agenda by producing variations of his work with different
techniques and similar names.
In the picture 1, the third of the 25 digital outputs published on paper which was an
enhanced version of the collage “just what was it that made yesterday’s homes so
different, so appealing?” is represented. The artist appealed back to the collage of 1956
with no visual change –even though it was published on paper and its technique has
changed in sense of plastic work- and just changed the name of it. Audiences are now
confronted the question of “the just what was it that made yesterday’s homes so
different, so appealing?”. This type of production reflects the artisan attitude of
Hamilton. So, this artisan attitude enables the audiences to see both version of the
collage and think about the problematic of collage within a new perspective of today’s
houses. On the other hand, the collage of Hamilton set forth a historical testimony of
the 1950s England. Although, America historically positioned itself as a separate
continent from Europe, the indicators of the collage is full of symbols revealing
“American Dream”. Thereby, at a glance from today, the symbols of daily life of 1950s
West could be seen in his variation in 2004.
The man and the woman directly unrolling themselves to audiences from the
composition forms two main characters of the house. Both of them turn into one each
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concupiscence object with their healthy bodies and the style of unrolling them. The
man holds the lolypop candy in his hand on his sexual organ at the size of a tennis
racket, and the woman sticks her shaped-breasts out frontward and waits yarely on
the chair in her house for a sexual affair. These stances give the impression that both
of them can put on grand toilette in seconds and go to an invitation. The source of the
impression is that both figures resemble cartoon baby figures slapped their clothes on
and given with weekend supplements of newspapers in order that kids can play. The
man and the woman clearly showing that he is the owner of the house seem like
cartoon babies in the supplement of Sunday newspaper launched with the
advertisement of “You can always and again clothe the man and woman with different
costumes!”.
The planet of Jupiter decorates the ceiling right on the man and woman profile of the
period, that are two figures who are exhibitioners trying to reveal all their desires, and
pornographic in the first meaning of the word. The two paintings on the wall contrasts
with a caricature serial frame titled “Young Romance” on the left despite of the fact
that the one on the right gives a family man impression. Besides there is a TV in the
hall, a woman holding a handset in the television image attracts notice. It is possible
to find all the communication devices of the period like record players, newspaper on
the chair, etc. in the room.
When looking at outside from the window of the hall, the sparkling status of the night
ornated with high lights and surrounded with entertainment industry is seen. The
house is a city house. Therefore a servant regularly comes to the house of the man and
the woman that do nothing except from posing “because of their busyness”. The
servant cleans the house with the vacuum cleaner being one of the wonders of that
time in a way deepining the composition. This vacuum cleaner is the leading among
the indispensable things of the period.
As it is written on the sign “Ordinary cleaners reach only this far” the objects in the
house have been subjects while the subjects have been objects. More than this, despite
all the signs are daily they have been transformed to icon as much to a point as they
will never become ordinary again.
While considering the symbols that have reached to today’s houses from his other
works that will be brought up for discussion on the continuation of the article and
within Hamilton’s collage viewed under the introduction title the absolute stable is the
screens. The screens similarizing today’s houses and getting involved in a way to make
them distasteful have invaded all the inside and outdoor spaces we are keeping using
and have surrounded us in a way to shake us for the rethinking on the keystones of
our social, psychological, and intellectual structures.
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The more we watch the wars scenes beyond the area we attend to look at the screen
for miles and then digest the world of all these manipulated scenes by while having
our dinner in our confidential space of our houses, the more we continue our lives by
switching to from the screen to another broadcast stream or from computer screen to
another social media event. Without thinking of what all these scenes presented turn
into our image world and how it effects our daydreams and dreams so our mental
mechanism!

EPISODE I
2nd SCENE
A white-painted room in Bernarda’s house. The door on the left opens to bedrooms.
The daughters of Bernarda are sitting on low chairs and sewing. Magdalena is
embroidering and also La Poncia is with them. (Lorca, 2006, p. 153)
Elias Canetti completed his novel Die Blendung (The Blinding) in 1930-1931 autumns.
The novel is about the life of lettered Peter Kien whose existence came into being
through his professorship. Die blending which apparently indicates the brilliance of
Canetti in novels, consists of three main parts; Head without world, Headless world,
World in the head. He explains the concept of “private property” through the
behaviour patterns of composed police commissioner character in the “Private
Property”, ninth subtopic of Headless world. Word by word; Commissioner passed
behind the desk with a serious face, comprehending his supremacy thoroughly. There was a
smooth cushion, the only cushion in the office, on the wooden seat of his routinely used chair
and the words “PRIVATE PROPERTY” was embroidered on it with red letters.34 All these
arrangements were set up for the comfort of this uniformed police officer to dominate
other people. The function of these words was to remind subordinates that they would not
utilize this cushion even if commissioner was not there. 35 Thus, the attempt of creating
domain observed in the lack of official uniform.
The comfort achieved through the private property delimits the privileged positions
of people from others. These kinds of limitations transcend the delimitation of one’s
position, like a flying bird into a cage, and turned into a kind of captivity. A person
who do not recognize the state of being captive predominates himself through the

34
35

Elias Canetti, The Blinding, Tra. Ahmet Cemal, 4th Edition, November 2005, Payel Press, İstanbul.s. 351.
Elias Canetti, The Blinding, Tra. Ahmet Cemal, 4.th Edition, November 2005, Payel Press, İstanbul.s. 351.
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hierarchic frame. This is simply the conjoining of demand for protection which derived
from being under one roof and the idea of self-defense over private protection.
Houses as the most private spaces for the people to continue their life in, and each
room of the houses which fulfill the need for accommodation bear the stamp of
sentiments of being uterus before coming to the world. Thereby, they have a feature
of being perceived as a mental map. Since a palace as the home of queen and king
would be a palace by itself even if inhabitants were not in, the house of a worker bear
the traces of a humble aura unlike a palace even if the worker was not in.
When it comes to the year of 1973, Richard Hamilton wants to realize a comment of
the masterpiece, the work Velazquez making the painter more famous that is one of
the most spoken of art history to Hamilton’s personal art experience in his private
episode. However he makes this comment from the painting of Picasso named Las
Meninas not directly from the original painting of Velazquez. In figure 2, the work of
Hamilton whose photo is seen is exhibited a reflection titled Picasso’s Maids of Honour
of a painting realized as the comment of it by Picasso from the original form of oil
painting to audiences with Hamilton’s comment.
Picasso carrying the symbol of communism on his chest takes Velazquez’s place, who
is especially entreated in the book of famous French philosopher, Michel Foucault
called The Order of Things. Velazquez evagiantes “(…) the subject-centred vision, (…) the
roles of subject, object, audience and model of west forever” in the image that he composed
in the painting called Las Meninas (Foucault, 2001, p. 29) However, our canvas that we
see the opposite, self-portrait and sign of the artist and the mirror showing the king
and the queen stands there in all verity. When we settle in front of the painting in the
hall privately separated for the works of Velazquez in Museum Prado at the present
time, it takes us in the mirror that the king and the queen gain their visibilities. In the
painting called Maids of Honour of Picasso, the artist paints us, the audiences
anymore.
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Figure 2 Richard Hamilton, Picasso’s Meninas, 57 x 49 cm, Lithograph on paper, 1973, Collection of Museum
Tate.

EPISODE II
3rd SCENE
The inner court having four white walls a bit blue-tinged of Bernarda’s house.
Nightfall. A scene consisting of simple decoration. The lights in the rooms leak to the
scene from doorways. (...) 36

Figure 3 Richard Hamilton, Just what is it that makes today’s homes so different?, 17,6 cm x 26,7 cm, Digital
print on paper, 1992, Collection of Museum Tate, Britain.

36

Federico Garcia LORCA, Collected Plays 1 House of Bernarda Alba, Tra.: Assoc. Prof. Dr. Hale Toledo, 1st
Edition, September 2006, Mitos-Boyut Theatre Publications, İstanbul. p. 173.
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By 1992 Richard Hamilton carried out a work reffering to the collage of him from 1956.
Taking action with the question appearing on Portrait 3 which is“Just what is it that
makes today’s homes so different?” carries us to the theme of the symbols of 1990s that
was differentiated, and altered. With the will to hit the road with Hamilton`s ideas by
quoting his thoughts literally, according to Hamilton;
The closest equivalent of the theme of odalisque in the art of painting is the posters of
‘miss of the month’ distributed by Playboy. Auto designers have interiorised the
symbols of space age much more successfully than any other artists. As for the social
matters, they have remained for the television and comic tapes. Today when we
mention about epic a specific genre of film flashes into our minds and the protagonist
archetype underlies in the profoundness of the cinema world. If the artist wants to
protect his/her objects of past s/he should riffle through popular arts to re-obtain the
images of her/his apparency. (Antmen, 2009, pg. 164)
There exist both popular arts and his/her personal history within the apparency that
the artist tries to riffle. All the signs that s/he uses are required to be re-questioned
each and every day and have to remain on the agenda.
While examining his work created in 1992 it has been observed that the Jupiter on the
ceiling again has taken the shape of ceiling lamp looking like disco ball. The wall
papers wrapping all the decoration is composed of the internal circuit of the computer.
The man is seen as an hunchbacked officer in front of calculators and computers within
a busy work environment. On the worktable there appears the bust of the reputed
artist Jeff Koon. However this time the woman has taken the place of the body-building
man in the collage of 1956. All the domestic symbols attributed to woman including
having child have gone instead a dominant woman model came. Despite all this
changes the collage of 1956 hanged on the right wall winks off the audiences.
While on TV there appears the images of the kissing robots, at the same time on the
wall a painting that has been designed to draw attention to aids-disease of the 1990sis hanged. It is seen that “American Pop artist Robert Indiana`s composition of LOVE
that was the hippies utopia in 1966” has been turned into AIDS. (Manchester, 2007) In
the center of the composition there is the microwave oven however while looking out
of the window there are tanks and war. Each and every symbol being either subject or
object can be read in the light of not being in touch with each other and not become
one. In fact like the animals screaming to define the thief in the fable of the Musicians
of Bremen they shadow forth the fact of being far from aggregateness the integrity of
each symbols. As exactly what Hamilton has stated with his question “Just what is it
that makes today’s homes so different?” a lot of things have changed on the world
since 1950s. Besides this change and transformation, the signs within the composition
are nearly the symbols transforming to each other and moving with their successors
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in single file. Like the transformation of the body-building obsessed man in the collage
of 1956 into a woman in 2004 and the transformation of the lollypop in the hand of the
man into the traffic sign “stop children” in the hands of the woman.

RESULT
While examining and searching discipline of art history in line with Western linear
history sequence there appear the movements consecutively composed of critics and
praises, -isms, artists, and art historians. In this article in line with the readings carried
out over the artistic productions of Richard Hamilton within Pop Art the theme of the
times when his iconic works in a way having the value of being historical documents
discussed in detail has occurred. To be able withdraw this theme into a more
sophisticated discussion aspect art historical classifications have been placed on
another side. Within a discussion aspect over an open-minding and good or bad
appraisements of an imagological work discipline another discipline has been
achieved.
To sum up, the answer of the question “Just what is it that makes today’s homes so
different?” that was raised by Richard Hamilton and questioned over and over again
throughout his art life is the screens since 1950s with the most manipulative way. The
concept of screens of that type has made the houses of today identical and repellent.
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1. BİYOSENSÖR
1.1. Sensör ve Biyosensör Tanımları
1.1.1. Sensör
Sensörler fiziksel olguları elektrik sinyallerine dönüştüren cihazlardır. Mekanik duyu
organları da diyebileceğimiz bu cihazlar, çalışma şekillerine göre ve dönüştürücü (ing:
tranducer) adı verilen yapılarına göre çeşitlere ayrılmaktadır. Termal, mekanik,
kimyasal, akustik, radyoaktif sensörler ve biyosensörler bunlardan bazılarıdır
(Abasıyanık M.F, Şakalar E, Şenel M, 2009).
1.1.2.Biyosensör
Biyosensörler (biyoalgılayıcılar), bünyesinde biyolojik bir duyargacı bulunan ve bir
fizikokimyasal çevirici ile birleştirilmiş analitik cihazlar olarak tanımlanmaktadır.
Birbiri içine geçmiş biri biyokimyasal diğeri elektrokimyasal özellikteki iki çeviriciden
oluşmaktadır. Biyokimyasal kısmın görevi analizlenecek maddeyle etkileşerek onu
tanımaktır (Turner, A. P. F, 1987). Bu tanıma olayının sonucunda bir biyokimyasal
ürün de oluşabilmektedir. Biyosensörün ikinci kısmı olan elektrokimyasal kısım ise bu
tanıma olayını okunabilir (ölçülebilir) bir sayısal değere çevirmekle görevlidir (Coulet,
P. R, 1991).
1.2. Biyosensör Sistemi Temel Bileşenleri
Biyosensör sistemi iki temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar, seçici tanıma
mekanizmasına sahip “biyoreseptör” bölümü (biyomolekül veya biyoajan da denilir)
ve bu biyoajanın incelenen madde ile etkileşimi sonucu oluşan fizikokimyasal
sinyalleri elektronik sinyaller dönüştürülebilen “çevirici, dönüştürücü” bölümlerdir.
Biyosensörler, genel olarak analizlenecek madde ile seçimli bir şekilde etkileşime giren
biyoaktif bir bileşenin bu etkileşim sonucu ortaya çıkan sinyali ileten bir iletici sistemle
birleştirilmesi ve bunların bir ölçüm sistemi ile kombinasyonu ile oluşturulurlar.
Resim 1: Biyosensörlerin Çalışma Şeması.
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1.4. Biyosensör Çeşitleri
1.4.1. Electrooculogram (EOG)
Elektrotlar kullanılarak, gözün genelinde
(CRP)ölçümüdür (Patmore, Knapp, 1998).

Kornea-Retina

Potansiyellerinin

Resim 2: Electrooculogramın (EOG) Mario oyunu uygulaması (URL-3, 2010).

1.4.2. Galvanic Skin Response (GSR)
Stres ve/veya duygusal durum değişikliklerinin neden olduğu, cildin elektriksel
iletkenlik özelliklerinin ölçümüdür (McCleary, R.A, 1950).
Resim 3: Galvanic Skin Response (GSR).

304

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

1.4.3. Electrocardiogram (ECG)
Kalbin elektriksel aktivitesinin ölçümüdür.

Resim 4: Electrocardiogram (ECG)

1.4.4. Pulse Oksimetre
Arteriyal kandaki O2 satürasyonunun noninvaziv olarak, oksimetri ve pletismografi
prensiplerinin kombinasyonu ile ölçümüdür. Ölçüm; pletismografi ve oksimetri
denilen iki prensibin kombinasyonu ile sağlanır. Pletismografi, dokulardaki hacim
değişikliğinin; oksimetri, dokudaki oksijen miktarının ölçülmesidir (URL- 4: 2008).
Resim 5: Pulse Oksimetre
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1.4.5. Electromyogram (EMG )
Kas dokusunun daralma anında aktif elektrik sinyalinin ölçülmesi için bir yöntem
olup, motor nöronlar tarafından oluşturulan izometrik kas aktivitesinin ölçümüdür
(URL-5, 2012).

Resim 6: Electromyogram (EMG)

1.4.6. Mechanomyogram (MMG)
MMG kas aktivitesini ölçmek için alternatif bir teknolojidir. EMG’nin aksine, MMG bir
elektrik sinyali değil, mekaniktir. Kas rezonans frekansında kas liflerinin kasılması ve
daha sonraki salınım şeklinde mekanik bir değişiklik oluşur. Bu titreşimler sesli
olabilmekte ve etkili iletişim mikrofonlar ve ivme ile ölçülebilmektedir. Sinyalin
özelliklerinden dolayı, MMG, akustik myogram (AMG), phonomyogram (PYG) veya
viromyogram (VMG) olarak da bilinir (URL-5, 2012).
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Resim 7: Mechanomyogram (MMG)

1.4.6. Electroencephalogram (EEG)
Beyninin elektriksel sinyallerinin ölçümüdür.

Resim 8: Electroencephalogram (EEG).

2. DİJİTAL SANAT
Elektronik ortamda üretilen sanat olarak kısaca tanımlanabilen dijital sanat, çağdaş
bilgiyi, bakışı ve bilinci, teknolojiye ilişkin kuramlar ve kavramlarla değiştirmekte ve
dönüştürmektedir.
Geleneksel sanat eserinin aksine, insan tarafından algılanan biçimiyle sanat objesi aynı
şey değildir. Temel biçim, teknik bir ortam yoluyla insan tarafından
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görülür/duyulur/hissedilir hale getirilir. Bu "yeniden sunum"un biçimi sanat eseriyle
değil, onu insana ileten teknik ortamla bağlantılıdır. Dijital sanat, İzleyiciye, ses, ışık,
hareket ve ritim duygusunu teknolojiden birebir faydalanarak sunmaktadır. Birden
fazla sanatsal biçimi ya da teknik anlatımı bir arada kullanabilen dijital sanat, insanın
çevresiyle, bilgiyle, teknolojiyle, estetikle olan etkileşimini sorgulamaktadır.
2.1. Sanatta Biyosensor Uygulamaları
Interaktif sanat bağlamında Biyosinyal izleme teknolojilerinin kullanımı altmış yıldır
mevcut olmuştur. David Rosenboom, 1970’li yıllarda, EEG ve EKG sinyallerini
kullanarak bir müzik ve performans yapan ilk sanatçıdır (URL-5, 2012).Müzik
alanında örnekleri daha çok olmakla birlikte Biyosensörler, sanatın bütün dallarında
interaktif bağlamda kullanılmaktadır. Uygulamalar için disiplinlerarası çalışma biçimi
söz konusudur.

Resim 9: David Rosenbaum, Brainwave Music (Beyin Dalgaları Müziği), 1976.

Müzik öncülerinden Pierre Henry, beyin sistemi konusunda araştırmalar yapan bilim
adamı Roger Lafosse ile işbirliği yapmış ve 1971 yılında Corticalart (Henry 1971)
başlıklı, son derece karmaşık, sofistike canlı bir performans sergilemiştir (URL-5,
2012).

Resim 10: Corticlart (Henry 1971), Pierre Henry, Roger Lafosse
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Manford Eaton, 1971 yılında Bio-Müzik adı ile bir manifesto yayınlamıştır. Eaton bu
manifestoda, detaylı bir şekilde sanatsal çalışmalarda kullanmak üzere,
biofeedbacksistemi, cihazları ve yöntemleri anlatmıştır (URL-5, 2012).

Resim 11: Bio-Music, Manford Eaton, 1971

1980'lerin sonlarına doğru, dijital sinyal işleme sistemleri ve kişisel bilgisayar
sistemlerinin yaygın kullanımı, araştırmacıların gerçek zamanlı uygulamalarda
biyosinyal analizi için daha çok teknikler geliştirmelerini mevcut kılmıştır. Benjamin
Knapp ve Hugh Lusted 1988 yılında, “BioMuse System” isimli çalışmalarında EMG,
EEG, EOG, ECG ve GSR sinyallerini kullanmışlardır (URL-5, 2012).

Resim 12: BioMuse System, Benjamin Knapp ve Hugh Lusted (Knapp and Lusted 1988)

2006 yılında Terminalbeach, Trondheim Senfoni ile işbirliği yaparak, Kalp Oda
Orkestrasını (Heart Chamber Orchestra (HCO) yaratmıştır. HCO, 12 klasik müzik
eğitimi almış müzisyen tarafından, gerçek zamanlı EKG sinyallerinin ölçülerek
oluşturulduğu bir ses-görüntü projesidir (URL-8, 2006).
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Resim 13: Kalp Oda Orkestrası (Heart Chamber Orchestra (HCO) (URL-4, 2006)

Plymouth Üniversitesi Bilgisayar Müzik Araştırmaları Merkezinde disiplinlerarası bir
araştırmacı olan Brezilyalı besteci Eduardo Reck Miranda, Beyin-Bilgisayar Müzik
Arayüzü (BCMI) öneren, EEG monitorizasyon alanında önemli araştırmalar yapmıştır
[2005-2006]. Araştırmasında, jeneratif müzikal algoritmaları doğrudan kontrol için
müzikle ilgili bilişsel süreçlerin tanımlanması ve sınıflandırılması üzerinde
durmuştur. Kanadalı besteci Andrew Brouse meditatif müzik besteleri oluşturmak
için BCMI kullanarak, Miranda ile işbirliği yapmıştır (URL-5, 2012).

Resim 14: Brain-Computer Musical Interfaces (BCMI)

2005 yılında, Belçikalı araştırmacı Benoît Macq, eNTERFACE Yaz Atölyesi adında bir
proje yönetmiştir. Bu atölyede, Multimodal Arayüzler ile Biyosinyallerin kullanıldığı
bir müzik enstrümanı yaratılmıştır (URL-5, 2012).
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Aralık 2010’da yeni medya ve sonik sanatçısı Marco Donnarumma, Edinburgh
Üniversitesi'nde, X. Duyu sistemi ve EMG kullanarak, ilk kamu performansı olan
“Vücut için Müzik” (Music for Flesh I) gösterisini sunmuştur. Burada sanatçı, insan
biosonic potansiyeli ve algoritmik kompozisyonu arasında uyum olduğunu
göstermiştir (URL- 3, 2012).

Resim 15: Marco Donnarumma, Music for Flesh I (URL-9, 2010)

Marco Donnarumma, 2012 yılında Hypo-Chrysos isimli performansında kasları ile
müzik yapmıştır.

Resim 16: Marco Donnarumma, Hypo-Chrysos (URL-10, 2012).

Osman Koç’un İfİstanbul 2011’de yaptığı Hyper Mevcudiyet film projesinde,
izleyicilerin beyin dalgaları ile filmin gidişatı ve sonu değişmektedir.
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Resim 17: Osman Koç, Hyper Mevcudiyet (URL-11, 2011).

Resim 18: Guvenc Ozel, Alexandr Karaivanov, Düşün Mekan (Celebral Hut), İstanbul Tasarım Bienali, 2012.

Güvenç Özel tarafından oluşturulan “Düşün Mekan (Cerebral Hut)”, beyin
frekanslarını ölçen ve reaktif ortama dönüştüren arayüz ile çalışan kinetik, interaktif
bir enstalasyondur. Düşün Mekan mimarisi, hareket ve insan düşüncesi arasındaki
ilişkiyi araştırmaktadır.

Resim 19: Light Beat (Işığı Yenmek), 2009 (URL-12, 2009)

Isveç Interactive Institute’un “Light Beat” isimli projesinde, kişilerin kalp atımı ile
sokak lambaları eş zamanlı çalışmaktadır.
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Resim 20: Living İstanbul (İstanbul’da Yaşamak), (URL-13, 2009)

Osman Koç’un 2009’da yaptığı “Living İstanbul (İstanbul’da Yaşamak)” çalışmasında,
3 farklı masadaki 3 farklı izleyicinin kalp ritmine göre şehrin sesleri (çarşı, trafik ve
müzik) değişmektedir.
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formed a view that creates culture with one aspect and with the other aspect they formed a view which
is fed by this culture created. This rich cultural structure that emerged in Anatolia, showed itself in the
art, philosophy, science, mythology and in so many areas similar to those of the communities that have
established dominance in this geoghraphy. At the same time this situation has contributed for a
continuity in a cultural sense and the formation of the interaction. In this study carried out, the similar
mythological elements and their artistic projections belonginging to the civilizations that have
established dominance in the rich Anatolian geoghraphy are considered. Despite the many changes
experienced within the communities, in particular, the continuation by repeating of the similar
mythological events are thought to be of major importance, within the context of cultural continuity.
Keywords: Anatolia, Mythology, Common Mythologies, Cultural Continuity

GİRİŞ
İnsanoğlu akılla çözemediği olaylarla karşılaştığı zaman, bu olayların oluşma
nedenlerini anlamlandırabilmek için inançsal değerlere yönelmiştir. Bu inançsal
değerler de, insanların kainatı anlamalarına ve yaşanan olayları çözümlemelerine
katkı sağlamış ve aynı zamanda onların düşünsel yapılarını anlamlı bir şekilde
etkilemiştir. Bir yönüyle çaresizlik ve acziyetin/ezikliğin neticesi olarak oluşan bu
değerler, toplumun kültürel unsurlarını etkileyerek, onların sosyolojik yapılarının
şekillenmesine katkı sağlamıştır. Bunun neticesinde insanoğlu hem alemin
başlangıcını ilahi bir güce ya da güçlere bağlamış hem de ölümden sonraki hayatın
hazırlıklarını yapmıştır (Çubukçu, 1990: 65). Anadolu’da ve birçok bölgede yapılan
kazılar neticesinde mezar odalarında çıkarılan eşyaların, gömülen kişinin diğer
dünyada kullanılması için konulduğu, bu durumun da öteki dünya inancının bir
yansıması olduğu tespit edilmiştir. Toplumların oluşturmuş olduğu bu inançsal
değerlerin başında mitolojiler gelmektedir. Çünkü mitolojiler konularına göre,
Tanrıların oluşumları, nereden geldikleri (Teogoni), evrenin nasıl oluştuğu
(Kozmogoni), insanların nereden geldikleri ya da nasıl oluştukları (Antropogoni),
insanın ve dünyanın geleceği, kıyamet (Eskatoloji) ve benzeri (Kaya, 2011: 28) genel
konuları ele almaktadır.Dolayısıyla mitolojilerin ele almış olduğu konular, bir şekilde
inançsal bir nitelik taşımaktadır.
Toplumların yaşanmışlıklarıyla ilgili bilgi veren Mitoloji, söylencebilim olarak
adlandırılmakta olup, bir topluluğun söylencelerini Tanrılar üzerindeki öykülerin
bütünlüğü içerisinde toplayarak, bilimsel araştırma yapma özüne sahiptir. Burada
söylence olarak belirtilenler ise Tanrılar, kahramanlar, önceki dönemlerde yaşananlar
üzerine anlatılanlar, masallar ve öykülerdir. “ Mitoloji, bir toplumda öykü biçiminde
canlı olarak yaşayan eski gelenekler ve görenekler bağlamı, insanlığın en eski yaşantı
ve düşüncelerinde dile gelmiş olan öykülerdir. Kavram aynı zamanda imgelem ürünü
olarak estetik incelemenin konusu olan öyküler olarak da değerlendirilmektedir”
(Akarsu, Tarihsiz: 163). Kahramanlar, ilahi varlıklar, tarihi hikayeler ve masallar bu
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mitolojinin inceleme alanı içerisinde yer alırken, bir yönüyle hayal mahsulü olarak
estetiğin konusunu da içinde barındırmaktadır. Efsaneler üzerine bilimsel araştırma
yapan söylencebilim, milletlerin eskiye ait yaşam tarzlarını sembollerle ifade ederken
bu efsaneler üzerine bilimsel araştırmalar yapar. Bu aslında topluluğun üst güçlere
dair ortaya koymuş oldukları efsaneleri bir bütünlük içerisinde toplamaktadır (Bolay,
1996: 375-376). Geleneksel olarak yazılan veya toplumun hayal gücü etkisiyle biçim
değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğuşu ile ilgili hayali, alegorik bir anlatımı olan
hikaye olarak (Ergun, 2004) mit, kaynak olarak Yunanca olup, mythos’tan
türetilmiştir; o da uydurulmuş söz anlamındadır. Epos nasıl ölçülü sözü, logos nasıl
gerçeği anlatıyorsa mitos ise olağan üstü güçleri anlatan hayali sözleri anlatmaktadır.
Bu söz inanç alanının içerisine girdiği için pratikle denetlenemez ve bilgi öncesi ve
dışıdır. Mitlerin oluşmasının temelinde, bilgisi yetersiz olan insanın dünyada
yaşananları açıklama gereksinimi yatmaktadır. En basit anlamıyla örneğin gök
gürlüyor, şimşekler çakıyor, yıldırımlar düşüyordu. Demek ki gök tanrıydı, kızmıştı
ve insanları cezalandırıyordu (Hançerlioğlu, 1993: 334). Mitoloji, mitlerin doğuşlarını,
gerekçelerini, anlamalarını bir yönüyle inceleyen diğer yönüyle de yorumlayan bilim
olarak, bir ulus ya da bir dine ait mitlerin bütünü olarak da değerlendirilir. Yani bir
ulusa yahut bir dine ait mitleri, efsaneleri, doğuşları, anlamları ve yorumlarıyla
inceleyen bir durum arz etmektedir. Bazı çevrelerce mitolojinin bir ulusa bir dine,
özellikle Yunana ve Latin uygarlığına ait mitlerin, efsanelerin, bütün olarak (Ergun,
2004) ele alınması olarak açıklanması, aslında olayı dar bir sınırlandırma içerisine de
koymaktadır. Çoğunlukla da Yunan ve Latin Uygarlığına ait bir olgu olarak
değerlendirilse de yeryüzündeki tüm toplumların mitolojileri mevcuttur.
Mit, yaratılışla ilgili olarak kabul edilen inançlar olmasının yanında manevi hayatın
özüne ait bir nitelik taşır. Bunun yanında örnek alınacak bir model olarak
değerlendirilir. Belli bir kalıbı olmayan efsane, destan vs. gibi diğer türlerin
yararlandığı ve bir yönüyle ilham aldığı, faydalandığı bir değerler bütünüdür. İnsanlık
tarihiyle başlangıç gösteren ve yaratılış fikrinin inanç zihnindeki yansıması olarak
mitler, evrenin, insanın, yaratılışıyla ilgili neden, niçin, nasıl sorularına cevap arar
(Ergun, 2004: 9). Kavram çoğunlukla destanla aynı kapsamda değerlendirilmiştir.
Ancak Ögel (2003) destan ile mitoloji arasında farklılık olduğunu belirtirken, bu
farklılığı da şu şekilde ifade etmektedir: “Tarihte adı geçmeyen, unutulmuş büyük
kahramanlara ait efsaneler, mitolojinin alanına girerken, tarihte yaşadıkları bilinen
kişilere ait efsaneler ise, destan yani Legende’dir. Buna göre Oğuz destanı bir destan
değil; mitolojidir. Gardner’e göre mitoloji, tabiat varlıkları ile olayları, kişilik verme
sureti ile anlatma şeklidir. ”Efsanelerin kendilerine Mythus veya Mythe denilirken, bu
efsaneleri inceleyen ilim koluna da Mitoloji (Mythologie) denir. Eski Yunanlılar
masala, “mit” derlerdi. Mitoloji, bir kavme ait tek bir efsane veya masal değil; bütün
efsane ve inanışları ele alarak neticelere varmak isteyen bir ilimdir. Mitoloji bir milletin
fikir ve düşünce tarihi, zafer ve acıların bir “Hatıra defteri” gibidir (Ögel, 1997: 9).
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ORTAK MİTOLOJİK UNSURLARIN İZLERİ
Antroplog Claude Levi–Strauss’a göre, sorunlarını hep aynı yollardan çözmeleri
göstermektedir ki, insanların düşünce yapıları tek tiptir. Sahip olunan bu tek tip
düşünce yapısı, onların olayları çözmede benzer yaklaşımlara sahip olduklarını
göstermektedir. Evrenin ortaya çıkışı, insanın doğuşu, dünyanın yaşamış olduğu
değişimler, tanrıların durumu gibi hususları ele alan ve özdeş düşüncenin ürettiği
özdeş ürünler olan söylenceler, bu ortak düşüncenin bir ürünü olarak dünyanın birçok
yerinde ortak yapı gösterirler (Rosenberg, 2000: 26). Onun içindir ki birbirinden
habersiz bir şekilde yeryüzünün birçok bölgesinde toplumlar, gönlünü almak adına
yaratıcı güç için altarlar hazırlamışlar ve kurbanlar sunmuşlardır. Yine onun içindir
ki, dünyanın birçok bölgesinde, doğru yoldan ayrılanların, Tanrı ya da Tanrılar
tarafından bir tufanla cezalandırıldığına dair ortak inançlar vardır. Orta Asya’daki
kurganlar ile Anadolu’daki Tümülüsler ve Mısır’daki piramitlerin bezer özellik
göstermeleri, birbirlerinden etkilenmenin ötesinde bu ortak bilincin neticesi olarak
değerlendirilebilir. Meksika’da bulunan ve kimilerine göre Toltekler’e kimilerine göre
ise Mayalar’a ait olduğu sanılan ve dünyanın yedi harikasından birisi olarak kabul
edilen Chichen Itza Piramidi (M.Ö. 800 öncesi) ile Mısır Keops Piramidi’nin (M.Ö.
2500) inşa edildikleri dönemler birbirinden çok farklıdır. Bunun yanında her ikisi de
inşa edildiğinde, birinin diğerinden haberdar olunmadığı kesindir.
Toplulukların yaşamları incelendiğinde bir bölgede oluşan külütürel ve düşünsel
yapının uzun bir süreç içerisinde devamlılık gösterdiği gözlenmektedir. Bir bölgede
bulunan topluluklar, her ne kadar kültürel anlamda büyük değişimler yaşasalar da,
bir önceki dönemlere ait kültürel değerlerin izlerini daima taşımışlardır. Hiçbir zaman
bir önceki dönemlere ait değerler, ortadan kaybolmamış, yeni bir adla devamlılık
göstermiştir. Başka bölgeden alınan inançsal ya da kültürel değerler, o coğrafyanın
kültürel dinamiklerine göre şekillenmiş, bir öncekilerle kaynaşarak yeni bir kimliğe
bürünmüştür. Bu durum, dinsel açıdan büyük atılımların ve farklılıkların yaşandığı
dönemlerde de devam etmiştir37. Nitekim Avrupa’da pagan dinlerden Hıristiyanlığa
geçişte dinsel açıdan büyük bir devrim yaşanmasına rağmen birçok inançsal değerin
ad değiştirerek devam etmesi bunun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Halk,

37İranlılardaki

tanrı anlayışında antropomorfik bir yaklaşımın olmadığı bu nedenle tanrı heykeli
yapmamalarına rağmen, Hellenistik dönemin sonunda Mithra’nın insan şeklinde bir tanrı olarak
tasavvur edilmeye başlaması kültürel etkilenmenin bir neticesi olarak değerlendirilebilir. Demeter,
Persephone, Kibele ve Attis ile İsis-Osiris mitoslarında insan şeklinde tasavvur edilen, ölen ve dirilen
tanrılar görülmektedir. Bu kültürlerle karşılaşılmasından sonraki dönemlerde Mithra, insan şeklinde
tasavvur edilen bir tanrı olarak görülmektedir. Hellenistik kültürle Mithra’nın karşılaşması sonunda
Mithra, insan şeklinde bir tanrı görünümünde ortaya çıktı. Böylece doğu hayali olan belirsiz kişileştirme
tamamen batı zevkine hitap edecek şekilde kesin halini almış oldu. Standardize edilmiş Mithra, İran
kökenli din ile sanat ve efsane karışımı sonucu ortaya çıkarak bir Helenist ürün olmuştur (Kızıl, 2013:
125).
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geleneksel kültürden edindikleri değerlere, yöneticilere göre daha fazla bağlı
olduğundan, yöneticiler, halkın tepkisini çekmemek için kültürel birikimleri birden
bire toplumdan söküp atamamış, bu kültürel birikimleri yenileştirme yoluna gitmiştir.
Fransa’da Hıristiyanlıgı kabule geçişte, halkı tedirgin etmemek üzere, idari gücü
elinde bulundurmak amacıyla geleneksel alışkanlıkların korunduğu görülür. Pağan
çağına ait geleneksel festivallerin ve önemsenen günlerin değiştirilmesine gidilmediği
gibi kutsal mahallelerin de mevcut haliyle bırakıldığı ve çevrede değişiklikten
çekinildiği izlenmektedir. Yavaş yavaş tapınaklardaki Tanrıların, İsa, Meryem veya
diğer azizlerle yer değiştirmeleri, çok kere bunların tamamen atılmadan tapınakta
ikinci derecede önemli görülen yerlere konulmasını olağan hale getirmiştir (Erder,
2007: 78).
Pisa’da XII. yüzyılda inşa edilmiş Campo Santo, kendisi geniş alanları içinde,
birbirinden ayrı kamu binalarından oluşan yapısıyla bir ortaçağ pazaryerinden çok bir
akropolis veya forum değil midir? Vasari’nin de belirttiği gibi mimarların
çalışmalarında zaman zaman, Pisa ticaret filosunun Doğu’dan getirdiği antikalardan
ve lahitlerden yararlandığı da doğrudur. Fakat eski Roma eserlerine duyulan bu
hayranlık daha sonraki bir döneme ait hümanizman bir ürünü değildi; bu daha çok,
talihsiz kazalar sonucu en iyi yerel örneklerinden yoksun kalmış, yaşayan bir mirası
bir araya getirmekti. Törensel arındırma için kullanılan saflaştırılmış ve
semavileştirilmiş bir hamam olarak vaftiz binası, kısmen Roma hamamından türemiş,
onun kadar soylu bir ölçekte inşa edilmiş değil midir? Vaftiz binasının özellikle
seküler Romalı prototipinin ilk ortaya çıktığı topraklarda ayrı bir bina olarak başlı
başına önem kazanması belki de tesadüf değildir (Mumford, 2013: 313).
Anadolu insanında da; Mezopotamya, İran, Mısır, Hind, Çin uygarlıklarında olduğu
gibi, düşünceyi geliştiren yaratıcı güç, onu eyleme iten inançlarıdır. Aslında bu
inançlar, doğal oluşumların, yada doğal varlıkların yarattığı birer ürün olarak
değerlendirilebilir (Eyüboğlu, 1997: 143). Nitekim güneşin kavurması, fırtınanın her
şeyi yerle bir etmesi, yağmurun, karın ya da deprem gibi doğal afetlerin yaşanması,
insanları, bir üst gücün varlığına itmiştir. Yaşama gereksiniminden doğan inanç,
sanatı geliştirirken, onunla bir yerde iç içe girip kaynaşmıştır. İnançla sanatın nerede
başladığı ve nerede bittiği konusunda kesin bir yargıya varılamıyordu. Eski Anadolu
inançlarını yansıtan buluntular incelendiğinde, bir bölgede bulunmayan tarım varlığı
ile bağlantılı düşünce ürünlerinin, inanç varlıklarının da, o bölgede, gelişmediğini,
doğmadığı görülür. En eski yerleşim yerleri, uygarlık kaynakları olarak bilinen
Kızılırmak yörelerinde, oralara yakın Orta Anadolu bölgelerinde incir, hurma, zeytin,
kayısı gibi yenir nesnelerle, çınar, ladin gibi ağaçlarla ilgili inanç varlıkları pek yoktur.
Bunları yansıtan kabartmalar da bulunmamıştır (Eyüboğlu, 1997: 145). Dolayısıyla
coğrafi ve iklimsel unsurlar etkilerini sanatta da göstermiştir.
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Anadolu’nun Kültürel ve Mitolojik Mirasının Mimari İzdüşümü
Belli bir bölgede daha önce yaşayan uygarlıkların oluşturduğu kültürel ve tarihsel
yapı ile başka coğrafyalardan getirilen kültürel ve tarihsel değerlerin, mevcut kültürün
üzerindeki etkisi daima tartışma konusu olmuştur. Hangisinin, yaşanan kültürel yapı
üzerindeki etkisinin baskın olduğu, daima üzerinde hassasiyetle durulan bir durum
arz etmiştir. Bazen başka bölgelerden getirilen kültürel değerlerin mevcut kültürü
şekillendiğinden bahsedilirken, bazen de o bölge üzerinde geçmiş dönmelerde
yaşamış olan uygarlıkların etkilerinin çok daha güçlü olduğu belirtilir. Ancak her iki
durumun da mevcut yapının şekillenmesindeki katkısı çok büyüktür. Bu çalışmada,
bir coğrafyada daha önce yaşayan uygarlıkların, mevcut kültürel yapı üzerindeki
etkisi üzerinde durulmuştur.
Nasıl düşünsel yapı inanç sistemleri içerisinde kendine yer buluyorsa, bölgede
yaşanan kültürel birikim, iklimsel ve coğrafi unsurlar da maddi kültürel yapının
şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Kültürel alt yapının en çok yansıtıldığı
sanat dallarından birisi olan mimaride bunun yansımasını bolca görmek mümkündür.
Nitekim Anadolu’nun tarihsel ve kültürel birikiminin ve aynı zamanda mitolojik
zenginliğinin, bölgede ortaya konulan mimari yapılarda, çok etkin bir şekilde
yansıdığını görmek mümkündür. Türklerin Orta Asya’dan getirmiş oldukları
mitolojik, kültürel ve sanatsal değerlerin yanında Anadolu’da yaşamış olan
uygarlıklara ait değerleri de alarak bir sentez oluşturdukları görülmektedir. İşte
Anadolu kaynaklı o sentezin beslenmiş olduğu düşünsel alt yapının izleri, bu
topraklarda yaşamış olan uygarlıkların hafızalarında gizlidir. Nitekim Anadolu Türk
Mimarisi’nin getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden birisi, İran ve Orta Asya’nın
toprak yapılarına karşın, yapı malzemesi olarak taşın hakim malzeme olarak tercih
edilmesidir. Taş, kullanım alanı bakımdan Üst Mezopotamya ile Batı ve Kuzey
Azerbaycan’dan Doğu’ya doğru gittikçe azalmaya başlar. Taşın kullanım alanı
Doğu’ya doğru gittikçe azalırken; buna karşın Anadolu’daki kullanım alanının her
geçen zaman diliminde biraz daha genişlediği görülmektedir. Anadolu’da şekillenen
Türk mimarisi, taşı sadece inşa/yapım ve örtü malzemesi olarak kullanmamış, aynı
zamanda tezyinatta da tercih etmiş ve bunun neticesi olarak da birçok şaheser ortaya
çıkarmıştır. Mimari yapıda oluşturulan tezyinatta malzemenin taş olarak tercih
edilmesi, Orta Asya ve Batı’ya doğru yaklaştıkça pek görülen bir tavır değildi. Türk
çağındaki anıtsal mimaride duvar konstrüksiyonu olarak tercih edilen ortası moloz,
dışı kesme taş duvar yapımı, Yakın Doğu’ya Roma Mimarisi’nden kalmıştır. Özellikle
Osmanlı’nın erken döneminde Bursa ve Edirne’deki yapıların inşasında çok tercih
edilen, tuğla ile birlikte taşın kullanılması olarak almaşık duvar, Bizans Mimarisi’nden
alınmış ona da Roma’dan kalmıştır. Aynı şekilde Batı ve Orta Anadolu’da Türklerin
yoğun bir şekilde kullandığı örgü sistemi, İran ve doğusunda yoktu. Osmanlı duvar
tekniğinin karakteristik özelliklerinde biri olan kirpi saçaklı tuğla korniş, yine
Anadolu ve genellikle Batı Bizans topraklarına özgü bir motiftir. Ortaçağ
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kervansaraylarının kapalı bölümlerinde kullanıldığı görülen taş tonoz örtünün
kaynağı Orta Anadolu’nun Hıristiyan Mimari geleneğidir. Taş külah, Anadolu’da
kullanıldığı şekliyle, yerli motif etkisini gösterir (Kuban, 1995: 77-79). Bunun kaynağı
olarak Orta Asya göçebe çadırlarına kadar uzanma eğilimi vardır. Göçebe çadır ya da
Mısır piramitlerinin Anadolu’daki konik ve piramidal çatının biçimsel özünü
oluşturduğu tahmin edilmektedir. Önemli bir strüktürel eleman olan pandantif,
şimdiye kadar bilinen verilere bakılacak olursa, Anadolu kaynaklıdır. İran ve Orta
Asya’da rastlanmazken Doğu Anadolu’da taş pandantif kullanılmıştır. Osmanlıların
kullandıkları tupla pandantif Batı Anadoluludur. Tromp, Türk üçgeni gibi strüktür
elemanları Doğu kökenli iken, strüktürel bir eleman olan yarım kubbe Batılıdır.
Doğuya yabancı olmayan bu eleman, örtü şemasının bir parçası olarak Bizanslı’dır.
Ancak Osmanlıların yarım kubbeyi Bizanslı’lardan çok farklı kullandıkları
görülmektedir (Kuban, 1995: 80). Osmanlı Mimarisi için karakteristik bir öğe olan
kurşun kaplamanın kökeni Roma çağına kadar giderken, onların ilk dönemlerde
kullandıkları kiremit de bir Batılı tekniktir. Çünkü bu malzeme iklim koşullarına bağlı
beşik çatı kullanılmasının bir sonucu olarak doğmuştur. Düz dam ve tonoz örtü toprak
malzemenin hakim olduğu doğu ülkelerinde çok yaygın iken kiremit gibi bir
malzemeye çok ihtiyaç duymamaktadır. İşlev ve plan şeması bakımından Anadolu
dışı bir yapı geleneğini sürdüren bir erken Osmanlı zaviyesi, almaşık tuğla ve taşla
örülmüş duvarları, bütün hacimleri ile karşımıza çıkar. Bu Anadoluluk, Türklerden
önce değil, fakat Türkler çağında tanımlanmış bir Anadoluluktur. Bazı camiler yaygın
olmamakla birlikte, Hıristiyan mimarisinde bulduğumuz şemalara göre inşa
edilmişlerdir (Kuban, 1995: 80). Özellikle Kuzey Anadolu kuşağında bir grup;
Divriği’de Kale Camii, Niğde’de Alaeddin, Amasya’da Burmalı Minare ve
Gökmedrese Camii gibi örneklerin hiçbirinin İslam ülkesinde eşi olmayıp, kökleri Ön
Asya’nın Hıristiyan mimarisine dayanmaktadır. Aynı durum girişi revaklı cami tipi
içinde geçerlidir. Çünkü bu plan tipini geliştirmiş başka bir İslam ülkesi yoktur. Her
ne kadar son cemaat revağının işlevsel nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir mimari
eleman olduğu belirtilse de bu çok tutarlı bir görüş değildir. Sütunlu revaklı avlu
geleneği İran ve Orta Asya’nın mimari geleneklerinin bir öğesi olmayıp Anadolu’da
ortaya çıkmış bir mimari anlayış olarak değerlendirilebilir. Bu mimari anlayışın
oluşmasında bölgesel bir durum söz konusu olup, onda da Anadolu’daki Hellenistik
ve Roma yapı geleneğinin etkisi olduğunu belirtmek yerinde olacaktır (Kuban, 1995:
83). Anadolu’daki Ortaçağ kümbetleri de coğrafyaya has özelliklere sahip olarak
ortaya çıkmıştır. Piramit ve koni örtülü çokgen plan; çokgen geçit alanı ile külah örtülü
kare plan. Bu iki tip de kule mezarın Anadolulaşmış çeşitleridir (Kuban, 1995: 84).

Anadolu’nun Kültürel ve Mitolojik Mirasının Heykel ve Resimsel İzdüşümü

321

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

Resim 1. Leoparlı Tahtında Oturan Ana Tanrıça
Heykelciği, Çatalhöyük, Neolitik Çağ M.Ö. 6000 yılı
ilk yarısı, Pişmiş Toprak, y: 26 cm, A.M.M.-Ankara.

Resim 2. Çocuklu Ana Tanrıça Heykelciği, HacılarBurdur, Geç Neolitik Çağ M.Ö. 6000 yılın ortaları,
Pişmiş Toprak, y: 8,3 cm, g: 7 cm, A.M.M.-Ankara

Resim 3. Ana Tanrıça Kobaba/Kubaba Kabartması,
Kargamış, Geç Hitit Beylikleri Çağı, M.Ö. 9. yy.,
Bazalt, y: 83 cm, g: 57 cm, k: 35 cm, A.M.M.-Ankara

Resim 4. Tanrıça Kibele Heykeli (Bereketi ve
çoğalmayı simgeleyen Ana Tanrıça), Boğazköy, Frig
Dönemi M.Ö. VI. yy. ortaları, y: 134 cm, Kireçtaşı,
A.M.M.-Ankara

Tüm toplumların kutsal bir kimlik vererek sahiplendikleri Ana Tanrıça miti, binlerce yıldır
varlık göstermiş ve insanların dünyaya bakışını etkilemiştir. İnsan güzelliğinin ilk sanatsal
modelleri olarak “Yontma Taş Çağı’nın Ana Tanrıçaları/Venüs Figürleri”, kadın vücudunun
gerçek orantılarının değiştirilerek yeni bir görünüme dönüştürülmüş halidir. Bu değişikliğin
nedeni olarak, sanatçıların sahici biçim çizmedeki yetersizlikler ile gerçek görünümlerin
biçimsel bozukluğu gösterilmiştir. Konunun açıklanması bakımından bazen birincisi bazen ise
ikincisi genel kabul gören bir durum arz etmiştir. Aslında gerçek durum bu çağdaki insanların
kadından anladığının estetik etkisiyle ilgilidir. Tabii ki bu çarpıtmaların da bilinçli anlamları
vardır. Tanrıça görünümlerinin inşasında dikkat çeken en önemli husus, ikinci dereceden
cinsellik belirtisi olan şeylerin abartılması, gerçek görüntüsünün ötesine sızan bir hal
almasıdır. Koca bir karın, geniş kalçalar, dolgun göğüsler, anaerkil çağda, kendi temel, ideal
322

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

belirleniş biçimi içinde, kadının biyolojik işlevini, yani cinsini üretme işlevini, doğurganlığı,
yaşamı, türetme işlevini simgelemektedir. Burada, biyolojik yasallığın estetik bir anlam
kazanarak insan idealinin taşıyıcısı haline gelişi vardır (Kagan, 1993: 131) Viyana Sanat Tarihi
Müzesi’nde bulunan M.Ö. 25.000’li yıllara tarihlenen Willendorf Venüsü’nün Anadolu
yansıması olan Ana Tanrıça geleneği, ilk defa Konya Çatalhöyük’te (MÖ. 6400 civarı) (Resim
1) ve Burdur Hacılar’da (Resim 2) görülmüş, daha sonrasında ise isim değiştirerek diğer
toplumlarda da devam etmiştir. Akarpınar (2000: 180) Kibele-Ana Tanrıça kültünü “Mısır’da
İsis; Sümerler’de Humbaba veya Kumbaba; Elâmlılar’da Ambinini; Suriye’de Kombabos ve
Atargatis; Güney’de Hubel ve Kübele; İran’da Anahita; Kenânîlerde Anat, Astarte;
Mezopotamya’da İştar; Kapadokya’da Ma; Sakaryalılar’da Berekyntia; Hititler’de Kubaba,
Kupapa, Kibele veya Hepat; Ege’de Diana, Afrodit, Athena; Girit’te Rea; Frigya’da The;
Roma’da Magna Mater, Magna Dium, Metar Deum, Magna İdea ve Venüs bereket
tanrıçalarının oluşturduğunu ve bunun bir silsile ile devam ettiğini ifade etmektedir.

Demir Çağı’nda Anadolu’nun batısında, Pessinus’ta Kybele (Resim 4) adı ile öne
çıkmış, Anadolu’dan Yunanistan’a ve Roma’ya oradan da İspanya’ya (Resim 8) geçmiş
ve “Anaların Anası” olarak bereketi ve aynı zamanda tohuma yaşam veren gücü
sembolize etmiştir.38 Çatalhöyük’ten Kybele’ye, Kybele’den Artemis’e (Resim 5),
Artemis’ten Meryem Ana’ya kadar bu tanrıça kültünün sürdüğü görülmektedir.
Hititlerde Kobaba ya da Kubaba (Resim 3) Yunan’da Aphrodite, Roma’da Venüs
(Resim 6), Kommegane Krallığında Kommagene/Hiera (Resim 7) aynı Ana
Tanrıça’nın tarihsel süreç içerinde değiştirdiği isimler olarak görülebilir. İnsanlar Ana
Tanrıça’nın varisi olan Meryem’e, Artemis’in bütün niteliklerini aktarmışlar;
inançların özünü korudukları gibi Meryem Ana’yı da yüceltmişlerdir. Meryem
Ana’nın Efes’e getirilmesi Bülbül Dağı’ndaki tapınç yerinde yaşayıp ölmesi Ona ait
imgenin Artemis ile olan ilişkisini ortaya koymaktadır (İndirkaş, 2013: 68).
Umberto Eco, Güzelliğin Tarihi adlı kitabında Çıplak Venüs’ü ele alırken çok uzun bir
kronoloji kullanmıştır. Bu kronolojiyi Willendorf Venüsü ile başlatmış ve 2000’li
yılların popüler ismi Monica Bellucci ile bitirmiştir. Yazar, Yunan ve Roma
dönemlerinde yapılan Venüs heykellerine, Botticelli’den Cranach’a, Giorgione’den
Tiziano’ya, Velazquez’den Goya’ya, Manet’den Klimt’e kadar sanatçıların yapmış
oldukları Venüs’lere, Marilyn Monroe ve Brigitte Bardot gibi çağın idollerini de dahil
etmiştir (Eco, 2006: 17-18). Aslında burada Venüs Ana Tanrıça’nın taşımış olduğu

38Sibylla

rahiplerin önerisiyle Ana Tanrıça’nın Roma’ya gidişi ilginç bir olayla başlar. Romalılar Anibal
ile savaşmaktadır (M.Ö. 204 Kartaca Savaşları). Atinalılar gibi Romalılar da Sibylla rahiplerine
başvurmuşlardır. Sibylla’ların kitaplarına göre yapılan yorumda, yabancı bir düşman İtalya’ya girince
onun yenilmesi ancak İda Dağının kutsal anasının Pessinus’tan Roma’ya götürülmesiyle mümkün
olacaktır. Biliciler bu kehaneti doğrulamışlardır. Bunun üzerine Romalılar, Bergama kralına elçiler
gönderirler ve Tanrıça’nın tapınağında onun kimliğinin somutlaştığı siyah meteor taşının Roma’ya
götürülebilmesi için istekte bulunurlar. Bu kutsal taşın Tanrıça’nın Pessinus, Bergama ya da İda
Dağındaki kutsal tapınaklardan hangisinde bulunduğu bilinmiyor. Taşın Roma’ya getirilmesinden bir
yıl sonra Anibal İtalya’yı terk etmiştir. Bu zaferden sonra Romalılar Tanrıçaya saygı gösterir ve Kybele’ye
aslanların çektiği arabasında Roma sokaklarında görkemli tapınç törenleri düzenlenir (İndirkaş, 2013:
67).
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misyonun küçük değişikliklerle devam ettiğini ortaya koymaya çalışmış, popüler olan
sanatçının kendisini de çağının Venüs’ü olarak değerlendirmiştir.

Resim 5. Artemis Heykeli, Efes, y: 174 cm, II. yy.,
Mermer, Efes Müzesi.

Resim 7. Kommagene/Hiera Heykeli, Kommagene
Krallığı, M.Ö. 69, Taş, Nemrut-Adıyaman.

Resim 6. Milo Venüsü, y: 203 cm., Mermer, Louvre
Müsezi-Paris,

Resim 8. Madrid'deki Kybele Meydanında (Plaza de
Cibeles), Aslanların Sürdüğü Arabada İlerleyen
Kybele, Madrid.

Bu simgesel ilişkilendirmenin, sinemadan edebiyata, tiyatrodan baleye,
heykeltıraşlıktan resim sanatına kadar birçok sanat alanında sanatçılar tarafından
tercih edildiği ve bunun neticesinde de birçok özgün eser ortaya konulduğu
görülmektedir. Bu sanat dalları içerisinde belki de konuya en çok itibar eden sanat
dallarından birisi resim sanatıdır. Çünkü günümüz kadını ile Venüs ya da Ana
Tanrıça’yı ilişkilendiren birçok yerli ve yabancı resim sanatçısının olduğunu görmek
mümkündür. Nitekim D Grubu’nun ve erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinin
önemli sanatçılarından birisi olan Cemal Tollu, gençlik yıllarında Paris’te Gimond ve
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Despiau Atölyelerinde heykel etüdleri yapmış, Lhote’un Neo-Klasisizmi’nin etkilerini
yaşamış, daha sonra da Ankara Arkeoloji Müzesi Müdür Muavinliği sırasındaki
gözlemlerinin neticesi olarak Anadolu mitolojisine ilgi duymuştur. Özellikle Güzel
Sanatlar Akademisi Mitoloji ders hocalığı, Tollu’nun zengin Anadolu mitolojisi
hakkında bilgi edinmesine ve ona ilgi duymasına neden olmuştur. Bu yaşananlar onun
sınırlı klasisizmine zemin hazırlamış, Hitit, Mezopotamya gibi başka ilkçağ antik
uygarlıklarını kendine daha uygun bularak elde ettiği değerleri çağdaş sanatla belli bir
senteze sokmuştur (Çoker, 1996:125). Özellikle Hitit’lerin Anadolu’daki izleri onu
etkileyen bir konu olmuş ve bu doğrultuda eserler vermiştir (Resim 11). Tollu,
Anadolu’nun tarihsel ve dolayısıyla mitolojik geçmişine sahip çıkan ve çalışmalarına
da bu zenginliklere göndermeler yapan bir sanatçı olarak, daima tarihin zengin
mirasını özgün bir dille yansıtmaya çalışmıştır. Yaptığı şey bu topraklara ait değerleri
bir taraftan gün yüzüne çıkarmak diğer yandan ise onların zengin plastik yapısından
estetiksel bakımdan yararlanmaktır. “

Resim 9. Cemal Tollu, Toprak
Ana, T.Ü.Y.B., 130X95 cm,
1956.

Resim 10. Cemal Tollu, Müzik, Dans, Tiyatro
Allegorisi (Apollon ve Müzeler), Kuru Fresk, En
Yak. 495 Cm, Ankara Opera Binası Fuayesi,1974.

Resim 11. Cemal Tollu,
Eti Fırtına Tanrısı,
T.Ü.Y.B., 109X58
Cm,1956.

Toprak Ana” adlıkucağında çocuğu ile resimlediği çalışması (Resim 9), Anadolu
kaynaklı Ana Tanrıça betimlemesinin ilk örneği olarak görülebilir. Sanatçı, bu
çalışmayla bir taraftan çağının sanatsal oluşumuna öncülük ederken diğer taraftan da
Anadolu’daki bir miti resminde plastik bir imge olarak kullanmıştır. Ankara Opera
Binası Fuayesi için, etüdler, eskizler ve kompozisyonlar oluşturmuş ve Apollon ile
Müzelerin aynı mekanda resmedildiği bir duvar resmi çalışması yapmıştır. Aslında
bu kompozisyonla sanatçı, mitolojideki önemli bir olayı tasvir etmeye çalışmıştır.
Mitolojik bir kahraman olan Apollon, Helikon Dağı’nın yakınında Pegasus’un
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toynağının bir darbesiyle yaratılmış mucizevi bir şelalede yaşayan ve mitolojide
Müzeler (İlham Perileri) adı verilen mitolojik kahramanları/Tanrıçaları resimlemiştir.
İlham Perileri, sanatsal esini getirdiler; böylece bir “müze” edebiyata, öğrenime ve
sanata adanmış bir kuruluş oldu ve hala da eski uygarlıkların miraslarının muhafaza
edildiği yerleri ifade etmektedir.Bu çalışma, kuru fresk tekniğinde duvara uygulanmış
beşi insan, biri hayvan, altı idealist figürlü kompozisyonla noktalandı (Resim 10).
Sanatçının opera, müzik, tiyatro gibi alanları içeren bir allegorinin, antik evrensel
düşünceyi yansıtan klasisizme ve mitolojiye uygun olabileceğini düşünüp,
uygulamaya geçirmesi ilgi çekicidir. İlham Perileri sadece Tollu’nun değil aynı
zamanda birçok Batılı ressamın da fırçasında yüzlerce, binlerce yıl sonra tekrar hayat
bulmuştur. Konuyu ele alan sanatçılar içinde belki de en dikkat çekici olanı
Raffaello’dur. Rönesans çağının ünlü İtalyan ressamı, aslında Tollu ile aynı kaynaktan
beslenmiştir. İkisinin de çıkış noktası zengin Akdeniz dolayısıyla Anadolu
mitolojisidir. Raffaello Parnassus Dağı’nda ilham perilerini (Resim 12) eski ve modern
şairlerle birlikte göstermiştir. Onun resminde de Apollon, belirlenmiş anlam ve
bağlantılara sahip olan İlham Perileriyle39 aynı mekan içerisinde gösterilmiştir.

Resim 12. Raffaello Sanzio, Parnassus,
Stanza Della Segnatura’da Fresko,
Roma, 1508-11.

Resim 13. Ahmet Özol,
Anadolu Serisi, Kibele,
110X92 cm, T.Ü.
Akrilik, 2007.

Resim 14. Halil Akdeniz, Anadolu
Uygarlıkları–Kültürlerarası, 200X276 cm,
T.Ü. Akrilik, 1993.

İbrahim Balaban, resimlerinde kullanmış olduğu tarlada buğday biçen Anadolu
kadınlarını Ana Tanrıça ile ilişkilendirmiş ve Ana Tanrıça’nın tüm vasıflarının bu
kadınların (Resim 16 ) kimliğinde devam ettiğini göstermeye çalışmıştır. Emekçi
Anadolu kadını üretkenliğin sembolü olarak buğdayı biçerken ya da işlerken
görülmüştür. (Anadolu Uygarlıkları’na ait heykellerde ve kabartmalarda, nar, incir,
ceviz ve benzeri bitkilerle birlikte buğday da, kadının bereketle ilişkilendirilmesi
bağlamında, onunla birlikte sıkça kullanılmıştır). Sanatçı, Anadolu insanı ve yaşam
biçimini kendine özgü bir figür anlayışıyla ele almış ve izlerini zengin Anadolu kültür
ve mitolojisinden alan anonim halk resmi geleneğini toplumcu gerçekçi bir içerikle

39Kalliope,

anlam olarak güzel ses olup Epik şiirle; Kleio, şöhret anlamı ve tarih bağlantısıyla; Erato,
şirin anlamı ve Lirik şiirle; Euterpe, neşe anlamı ve müzik bağlantısıyla; Melpomene şarkı söyleme
anlamı ve Tragedya bağlantısıyla; Polihymnia, birçok çarkı ve Mim ve kutsal şarkı sözlerine sahip
anlamıyla; Terpsikhore, neşeli dans anlamı ve dans bağlantısıyla; Thalia, iyi neşe anlamı ve komedya
bağlantısıyla; Urania, ise semavi anlamı ve astronomi bağlantısıyla ilintiliydi (Carr-Gomm, 2014: 63).
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bütünleştirmiştir. Özellikle 1980’lerde “Bereket Anaları” ve “Ana Çocuklar” başlıklı
sergilerinde görüldüğü gibi Anadolu kadının günlük yaşamını konu aldığı
resimlerinde, düzenli istifleme anlayışından uzaklaşarak dağınık bir düzenleme
uygulamıştır (Arslan,1997: 183).

Resim 17. Sandro Botticelli, Venüs’ün
Doğuşu, 175 X 278 cm, T.Ü.Y.B., 1486.
Resim 15. Kayıhan Keskinok, Afrodit,
T.Ü.Y.B.

Resim 16. İbrahim
Balaban, Bereket Ana,
T.Ü.Y.B., 50X40 cm, 1980.

Zengin Anadolu mitolojisini Ahmet Özol ve Halil Akdeniz gibi sembolik bir yapı
içerisinde ele alan sanatçıların yanında, Kayıhan Keskinok gibi daha figüratif bir
biçimde ele alan sanatçılar da çıkmıştır. Halil Akdeniz, gerçek dünyadaki birtakım
simge ve imleri veya bir tarihi yapı kalıntısını tuvaline geçirimektedir. Çıkış noktası
Anadolu Uygarlıkları ve Mitolojisidir (Resim 14). Geniş yüzeylerle oluşturduğu alan
üzerinde mitolojik bir imgeyi kondurduğunda, o küçük ve resimdeki hacmi
bakımından çok zayıf kalan imge, bütün içerisinde çok etkili bir hale gelmektedir. Bu
imge farklı dönemlere ait semboller olduğu gibi Arkeolojik alanda kullanılan
ölçülendirme elemanları da olmuştur. Geniş yüzeylerde kullanmış olduğu nesneleri
bilinçli bir aykırılık yaratmak için tercih etmiştir. Ele almış olduğu nesneleri gerçek
dünyadaki yerleri ve anlamları doğrultusunda kullanmamakta, onlara taşıdıkları
değerin üzerinde bir değer atfederek, karakteristik bir hale getirmektedir.
Çalışmalarına zengin tarihsel mirası ve çevreyi, koruma iletisini yerleştiriyor ama, bu
iletinin de sanatını altetmesine izin vermiyor (Şenyapılı,1996: 333-334). Sanatçı, her
zaman kullandığı imgeyi sanatına aracı etmeyi bilmiştir. Aynı durum Ahmet Özol’un
Ana Tanrıça ve geleneksel Anadolu kaynaklı resimleri (Resim 13) için degeçerlidir.
Sanatçı, Anadolu mitolojisinin en eski kaynaklarından birisi olan Ana Tanrıça imgesini
resimlerinde başköşeye oturtmaktadır. Bir taraftan Çatalhöyüğün ve diğer arkeolojik
alanlarda elde edilen Tanrıça’ların kendilerini resme şekil ve ana unsur olarak değer
katmaları sözkonusu iken, diğer taraftan da resimlerde o araçların üzerinde resmin
plastiksel yapısıyla özgün bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Sanatçı ele almış olduğu
Ana Tanrıça’nın gerçek dünyadaki görüntüsünü bir kenara bırakarak ona bir kimlik
kazandırarak kendi varlığının ötesinde bir varlık katmaktadır. Anadolu kaynaklı
mitolojik unsurları resimlerine daha gerçekçi bir şekilde alan sanatçıladan birisi
Kayıhan Keskinok’tur. Sanatçı gerek Anadolu gerekse Mezopotamya ve başka
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coğrafyaların mitolojilerini ele alarak onlardaki olay örgüsünden hareketle özgün
kompozisyonlar oluşturmuştur. Bir taraftan Gılgamış Destanı’nın olay örgüsü
resimde bir değere dönüşürken, diğer taraftan da Anadolu’dan götürülmüş olan
Venüs görünümleri, resimlerde kendine yer bulabilmektedir. Sanatçı, Anadolu
coğrafyasının tarihsel mirasına ait bir değer olan Milo Venüsü’nü Çatalhöyük’ten beri
gücü sembolize eden ve Tanrı olarak değerlendirilen boğa figürleri ile ele almıştır
(Resim 15). Resmin omurgasını oluşturan bu iki imgenin ikisi de Anadolu mitolojisinin
eseri, bu topraklara ait değerlerdir. Keskinok’un Venüs’ü ele alış yaklaşımı ile erken
Rönesans sanatçısı Sandro Botticelli’nin “Venüs’ün Doğuşu” adlı çalışmasındaki
(Resim 17) Venüs’ü ele alış biçimi çok da farklı değildir.

SONUÇ
Mitoloji bir toplumun yaşanmışlıkları hakkında bilgi veren, kültürel unsurların
oluşumuna ve gelişimine fırsat sunan ve bir şekilde bu kültürel unsurların
yapılanmasını oluşturan bir değerler bütünüdür. Mitolojik söylencelere sahip
olmayan bir topluluğu görmek hemen hemen imkansızdır. Her toplumun tarihsel
birkiminin bir neticesi olarak bir mitolojisi vardır. Dünya üzerinde yaşanan sosyolojik
gelişmeler incelendiğinde farklı toplulukların mitoslarında benzerlikler olduğu
görülmektedir. Bunun nedeni ise her bölgede insanların olayları algılama ve
çözümleme biçimlerinin aynı olmasıdır. İşte Anadolu coğrafyası da üzerinde yaşamış
olan uygarlıkların zengin kültürel ve tarihsel mirasının bir neticesi olarak çok zengin
bir mitolojik geçmişe sahiptir. Bu mitolojik geçmiş, bir taraftan Orta Asya’dan getirilen
mitolojik ve kültürel değerlerle, bir taraftan ise zengin Anadolu kültürü ile işlenmiştir.
Netice olarak bu topraklara has zengin bir kültürel ve mitolojik miras doğmuştur. Bu
zengin mitolojik mirasın izleri de Uzak Doğu’dan İspanya’ya kadar geniş bir
coğrafyada kendini hissettirmiştir. (İspanya’nın başkenti Madrid’de Tanrıça Kibele, iki
aslanın çektiği arabasıyla heykel olarak tasarlanmıştır. Kibele Çeşmesi Heykeli olarak
adlandırılan bu heykel Anadolu Frig çağı Kibelesi’nin bir yansıması olarak
değerlendirilebilir.) Bu miras, bir taraftan bölgenin sanatını etkilerken diğer taraftan
da o bölgenin sanatından beslenmiştir. Onun için Anadolu’da ortaya çıkan sanat
dallarının hemen hemen tümünde bu zengin mitolojik mirasın izlerini görmek
mümkündür. Gelecekte de bu mirasın canlılığını daima koruyacağı görülmektedir.
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settlements from the Bithynian, Hellenistic, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman
periods (ÇalıkRoss 2007: 11).
At the time of the Roman Empire, Nicomedia served as the metropolis of the province
of Bithynia, and when Diocletian initiated the Tetrarchy system, he selected
Nicomedia as the capital of the Eastern half of the Empire. Nicomedia would retain
this status until 324, when co-emperor Liciniuswas defeated by Constantine the Great
at the Battle of Chrysopolis (Üsküdar). The upshot of this was that Constantine moved
the capital westwards to Byzantium, which he renamed Constantinople. However, this
occurred after a six-year interim period (i.e. in 330), during which Constantine
continued to use Nicomedia as his interim capital city.
Situated on the slope of a hill at the north-eastern end of the Thermaic Gulf (now called
the Gulf of Salonica), Thessaloniki was founded in 315 BC by Cassander, who named
it after his wife, the stepsister of Alexander the Great. The earlier name of the Gulf, like
the other name by which the city was known –Therma– came from the hot springs
located near to Thessaloniki. In 146 BC, Thessaloniki was made the capital of the
Roman province of Macedonia, and throughout the Roman period it expanded,
becoming the second largest city in that area after Philippi, 100 miles away. Like
Nicomedia, Thessaloniki owed both its prosperity and strategic importance to its
location by the sea; its proximity to the Thermaic Gulf meant that it could serve as an
effective seaport for transporting the produce of the fertile agricultural plains of
Macedonia. In addition, it was the largest city on the Via Egnatia (The Egnatian Way),
which connected Rome with the region to the north of the Aegean. Its position along
this key land route, as well as its location near the sea, led to it maintaining very strong
business connections with countries and peoples much further East, so much so that it
could almost compete with trading hubs like Corinth and Ephesus.

Religion in Thessaloniki and Nicomedia
Pliny informs us of the existence of various cults in Nicomedia, such as the cult of the
god Serapis, a cult-figure of Egyptian origin (Çalık Ross 2007: 102). Libanius also
mentions a Temple of Fortuna,which was located close to the bouleterion and the
agora (Çalık Ross 2007: 102). The works of Appian and Lactantius describe the worship
of Zeus in Nicomedia, and we also have evidence of this worship in the form of
inscriptions. A variety of epithets were used for the god, such as the name ‘Zeus
Asstrapius’ (thought to be a fertility god), a cult which was especially popular along
the northern and western shores of the lake [sic] at Nicomedia (Çalık Ross 2007: 103).
Another deity who should be mentioned in the Nicomedian context is the goddess
Kybele, or 'the Mother God' (Magna Mater). Kybele was an Anatolian invention and
had been an object of worship many thousands of years before she was appropriated
by the Romans. However, it should be acknowledged that there is scant evidence of
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the Kybele cult in Nicomedia, as this cult did not find its way to the Hellenic polities
in Bithynia until quite late. This said, in rural areas we find considerable evidence of
sacrifices to Kybele.
The population of ancient Thessaloniki also had quite a rich spiritual life, which was
not marginalised by the influential imperial cult. Various cults that were known
throughout the Greco-Roman World also had their followers in Thessaloniki, so the
locals worshipped Aphrodite, Demeter, Zeus, Artemis, Apollo, Isis, Serapis and
Dionysos, to name but a few (Green 2002: 33, 38). Thessaloniki was home to a
Serapeum, a temple constructed in the third century AD, where Egyptian deities such
as Isis, Osiris, Serapis and Anubis were worshipped (Vickers 1972: 164-165).

The City Plans of Nicomedia and Thessaloniki
Based on the examples of other cities that emerged in the course of antiquity, it can be
presumed that Nicomedia was built according to a grid system. A comparable case
from the Hellenistic period was the Ionian port of Miletus, the construction of which
was purportedly initiated by Hippodamus. The plan of Miletus consisted of some 400
rectangular blocks, the length of each of which was a quarter more than its width.
Jacobson speculates that the city plan of Nicomedia was based around a similar street
grid and argues that archaeological evidence of a colonnaded street grid would furnish
invaluable information about the early layout of the city and may even offer clues as
to the locations of the city’s main public buildings and amenities (Jacobson 2007: 653).
Foss observed earlier (Foss 1996: 14-15) that the backbone of the city was two great
colonnaded streets, which probably crossed at right angles in the centre. Although
these streets sustained severe damage in the earthquakes in 358 and during the reign
of Theodosius II, they were restored on both occasions and partly regained their
former glory. However, some sections of the city were never rebuilt, and it appears
that the monumental buildings, residences and baths of the western end of Nicomedia
were abandoned, leaving the impression that the city never entirely recovered from
these ancient earthquakes.
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Image 1: City Plan of Thessaloniki,(Hadjitryphonos 2008, 204)

Thessaloniki seems to have been less blighted by natural and human-made
destruction, so that considerable evidence of the texture of the ancient city remains. It
is clear that this city too was designed and developed around a grid plan. The city’s
fortifications arguably rank among the best-preserved examples of Early Christian and
Byzantine military architecture. Since they seem to have changed so little in the course
of time, they offer great insight into their own construction process and into the general
history of the city, stretching from Cassander’s founding of the city in 316BC to the
early years of the twentieth century. The main building phases appear to have been
the third, fourth, and fifth centuriesAD, but there is also plenty of physical and literary
evidence of maintenance, additions and adjustments in later years. This tells us that
the defence of the city was a never-ending concern for the rulers and people of
Thessaloniki, who invested heavily in it. Over the last two decades, considerable
restoration work has been done to preserve ancient walls and structures, so that they
can stand proud alongside more modern architectural creations.

Common Architectural Features of Nicomedia and Thessaloniki
1. The Ancient Harbour
We know from ancient sources that the harbour of Nicomedia was located in what is
now the SekaPark, stretching along the shore of the Gulf of İzmit. Besides a Harbour
Agora, the area would have contained complex structures such as temples, baths and
altars. One temple,at least, was dedicated to Poseidon, the god of the sea. The evidence
for thisfrom the site is an architectural fragment containing an image of Poseidon,
thick, grooved column tambours, and Ionic capitals, all of which are now stored at the
local museum (Seka, UTTA 2010: 187). However, as Jacobson points out, building up
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a detailed picture of the harbour will require further examination of the Sekaarea and
offshore(Jacobson 2007: 654).
The ancient port of Thessaloniki is believed to have been constructed very soon after
the establishment of the city, following which it served as Thessaloniki’s strategic and
financial centre. Just as the harbour at İzmit was widely used for shipbuilding, so too
were there shipyards in the port of Thessaloniki, where the Macedonian fleet was both
constructed and anchored.There is documentary evidence, moreover, of the existence
of a large ‘square port’ during the reign of Constantine the Great.40

2. The City Walls
In both cities, the most significant construction activity occurred under the Tetrarchy,
and it was in this period that work took place in earnest on the building of city walls,
supplementing the fortifications of earlier provenance. In Nicomedia, it has so far
proved impossible to identify vestiges of the Hellenistic city walls. However, in view
of their fine ashlar masonry, it can be speculated that at least some remaining parts
derive from the Hellenistic period (Jacobson 2007: 654). Foss has documented sections
of wall built in later periods (1996). Building on his work, and based on its own
discoveries of wall-traces, the “Surveys of Kocaeli and its District” team has speculated
that the city walls would have extended along a line from the borders of the Orhan
and Paç neighbourhoods of İzmit down to what is currently the SekaPark. However,
an ongoing concern in the surveys is to look for changes in the borders of the city over
time (Çalık Ross 2007: 96-97).

Image 2: City Walls of Nicomedia,(Hadjitryphonos 2008, 205)

40http://www.thessaloniki-sightseeing.com/index.php/en/thessaloniki-port, accessed 23.06.2016.
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As for the walls of Thessaloniki, since they have such a long history, it is quite difficult
to differentiate between the various construction phases. Archaeological research so
far has revealed that there was quite extensive fortification activity in the third century
AD. This was primarily intended to meet the threat posed by the Goths, then
marauding throughout the Balkans. The wall was put together quite hastily, using a
large amount of spolia from public and religious structures in the ancient city. The next
major phase in the fortification of the city occurred between the end of the fourth and
the middle of the fifth century. The line of the previous walls was followed and earlier
defence structures were reused. The new walls were supported with strong
rectangular towers, as well as with a series of triangular bastions, which propped up
the more vulnerable lower walls of the city. As in the third century, spolia were widely
employed; in particular, builders made use of materials removed from structures
associated with the city’s pagan past, such as temples,gymnasiaand theatres, the
structures being destroyed in the process. This practice is particularly evident in the
western land walls of the city.

Image 3: City Walls of Thessaloniki, (Hadjitryphonos 2008, 206)

3. Agora
In the Hellenistic period, the agora of Nicomedia was given a rectangular form, similar
to that of the agora at Demetrias and Pella. It is quite likely that the agora at Nicomedia
would have been surrounded by stoas. The Younger Pliny refers to the existence of an
older forum in Nicomedia, which could have predated the Hellenistic one (Pliny Ep.
10.49). According to the local historianUlugün et al., the ancient Agora was sizeable,a
place where people could not just do their shopping but also see to other needs. It was
part of a complex that also included a temple, stoa and necropolis (Ulugün et al. 2007:
158). The agora in Thessaloniki fell out of use in the fifth century, and the courtyard
came to house clay pits and ceramic workshops. Where marble columns and
architectural sculpture once stood, there were now lime kilns (Roisman 2010: 566).
4. Buildings for Entertainment and Recreation
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It can be reasonably presumed that, from very early on, a city of Nicomedia’s import
would have contained a theatre and other entertainment buildings, for instance a
stadium. ÇalıkRoss has identified the site and vestigial traces of an exceptionally large
theatre on the hillside, within the walls of ancient Nicomedia (Çalık Ross 2007: 97). All
of the visible remnants seem to date back to the Roman Imperial period, while the
arched openings possibly derive from the reigns of Trajan or Hadrian. What still
remains to be established is whether the core of the theatre is Hellenistic. According to
Jacobson, the stadium is much more likely to have been located on flatter ground, near
the sea-front. Jacobson adds, moreover, that like other Hellenistic cities, Nicomedia is
bound to have boasted at least one gymnasium (Jacobson 2007: 656).
Most of the ancient structures that have survived in Thessaloniki are examples of
monumental architecture, with which the polity of Roman Macedonia made its
presence and power felt. However, in Thessaloniki as in nearby Philippi, we still find
examples of structures used by ordinary citizens in their daily lives. These include a
forum, a market, a theatre, baths, and a number of basilica (Roisman 2010: 253). Several
of these structures owe their survival to the fact that they were transformed into
Christian places of worship. Although some of these buildings eventually collapsed,
others managed to survive, since the modern city was developed around, rather than
on top of, the ancient buildings. In contrast to Nicomedia, in Thessaloniki remarkably
little wholesale demolition of ancient structures has taken place. From time to time,
architectural elements were used as spolia, and buildings were obviously not immune
to environmental factors, but still the survival of several civil buildings stands out.
5. Houses
So far, no ancient private residences have been unearthed in Nicomedia, but Jacobson
raises the possibility that buried beneath the soil may be examples of Hellenistic
courtyard houses, decorated with mosaics and frescos, comparable to the those found
at Delos and other ancient sites in the eastern Mediterranean and Aegean areas
(Jacobson 2007: 656). In Thessalonikitoo, there is little extant evidence of ancient
houses, although there too it is most likely that there are houses beneath the city’s
modern buildings. It is possible that in the environs of Thessaloniki there are
farmsteads and similar structures still to be discovered, but as of 2010, little interest
had been shown in these by the archaeological community (Roisman 2010: 253).

6. Palaces
Diocletian's Palace in Nicomedia
It is known that the Emperor Diocletian had various palaces built throughout
Nicomedia, for himself, his wife, his daughter and for state officials, but almost no
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traces remain of them in today’s İzmit. Most likely locations for them are the Çukurbağ
neighbourhood, the Seka area and the vicinity of HünkarKasrı. On the floor of a
monumental structure in Çukurbağ is a barely legible inscription 12-13 lines long,
which contains the word ‘Nicomedia’. It is believed that the inscription dates back to
the era of Diocletian (Ulugün et al. 2007: 152). According to Başaran, the area where
the SekaPark is situated today was clearly the location of a palace complex. In the
course of hisexamination, hesaw what he took to be a well and fountain, but he was
not able to conduct a more thorough investigation. Excavation was carried out in only
a small section of this area, which is believed to have contained residences. The floor
of the area was heavily ornamented and covered with marble plates. The fact that
substantial numbers of columns and capitals were found in this area leads one to
believe that the space had once belonged to large halls or an expansive courtyard. On
the other hand, noticing water channels passing through the structure, Başaran
speculated that the presence of marble architectural elements suggestedthat this
structure was somehow linked to the water system; it may, for instance, have
contained a fountain (Başaran 2010: 26-27).

Image 4: Archaeological Site in Seka Area

The Palace Complex of Galerius Maximianus
Thessaloniki’s palace was probably built around 305 AD. Taking up an area of
approximately 15 hectares, it stretched out along the south-east flank of the city and in
so doing pushed back the eastern frontier of the city. It served as both the
administrative and religious hub of the city and contained within it living-space for
the royals, sporting facilities, public administrative buildings and pagan temples. As
well as the Rotunda and Arch of Galerius mentioned below, the complex included a
number of other structures that can still be seen, albeit in ruins. Among these are a
large basilica, the so-called AulaPalatina to the south of the Rotunda (probably used
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for receiving ambassadors and hosting meetings) and the Hippodrome to the west of
the palace, which appears to have been part of a considerably older building, where
spectacles were held. The palace itself, today located in Navarino Square, faced the sea
and was made up of various components and ancillary structures. The most important
buildings in the palace were the main building, a two-storey building, the basilica, a
nymphaeum and reservoir, and the so-called Octagon (Hadjitryphonos 2008: 207-208).

Image 5: Palace of Galerius Maximianus, (Hadjitryphonos 2008, 208)NotableStructures in Thessaloniki

Notable Structures in Thessaloniki
The Rotunda of Thessaloniki
Thessaloniki’s famous Rotunda, a remarkable circular building that has survived
almost intact, derives from the reign of the Tetrarchic emperor Galerius
ValeriusMaximianus, and must have been built between 298/299 and 311, when the
emperor died. It was constructed on the upper level of a flat elevation. Archaeological
investigation carried out, though not completed, in 1939, under the direction of E.
Dyggve, yielded the conclusion that the Rotunda had been situated on a previously
uninhabited piece of land in the north-eastern corner of the city, inside the third
century fortifications. Its bare surroundings must have served as the temenos of the
Rotunda. A monumental tetrapylon, made up of four marble-clad piers and a narrative
in relief of Galerius res gestae stood at the southern edge of this area (Mentzos 2000:
57).

The Arch of Galerius
Another structure that has come to symbolise Thessaloniki, and which is located just
125m from the Rotunda, is the Arch of Galerius. This would have been visible to
visitors to the palace, as it is believed to have served as part of the entrance to the
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imperial cult temple in the north. But it would also have featured in the daily lives of
ordinary inhabitants of Thessaloniki, as it was positioned on the main route to the
hippodrome. The manner in which the ruler is depicted on this impressive arch offers
a fascinating example of how a Tetrarchan monarch preferred to see himself
represented. Roisman details the image of the ruler as follows:
The emperor has a short-cropped military hairstyle and wears a soldier’s cloak,
secured by an ornate pin on his right shoulder. He has large, almost protruding, eyes,
prominent ears, a small mouth, and a fat face with fleshy cheeks and strong nose-tomouth lines. His expression, as he faces directly forward to the viewer, is tough and
uncompromising. The portrait is executed in the static, abstract and linear style
characteristic of late antiquity, softened somewhat by the fleshy modeling of his cheeks
and chin, but appearing very strongly in the harsh delineation of his hair, his cloak
and his large all-seeing eyes. (Roisman 2010: 538-539)
Roisman argues that this manner of portraiture is quite characteristic of the Tetrarchan
era, where abstract style and ‘stern and militaristic […] iconography’ were in vogue
(ibid.). Other images on the arch include marble relief sculptures commemorating
Galerius’ Persian campaigns. What are conspicuous by their absencehowever, are
representations of Galerius’ constitutional role. He is not shown, for instance, as a
consul, and neither is he in the company of Roman senators. Rather, Galerius is
presented as a charismatic ruler, who combines the qualities of military prowess and
mercy. All in all, he is placed on a higher level than ordinary folk and his suitedness
to the role of emperor is emphasised.

A Notable Structure in Nicomedia: The Nymphaion
The nymphaion was discovered at the foundations of a privately-owned building in
İzmit,which the locals knew as‘the vaulted place’. In the 1950s, an excavation was
conducted by the Istanbul Archaeological Museum and revealed a second century AD
structure. The marble architectural elements found near the monumental fountain
were soimpressive in size as to make one think that this could be one of the largest
nymphaions in the whole of Anatolia.On the façade of the nymphaion was a panel
containing an inscription, in which the names of Trajan and Hadrian were
decipherable. This panel was positioned above the arch on the façade of the
nymphaion, the façade also being adorned by Corinthian-order columns. The finds
from the excavation were transported to Istanbul,and today there is almost nothing
left to see at the former site of the nymphaion (Ulugün et al. 2007: 155-156).
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CONCLUSION
During the Tetrarchy Period in particular, the cities of Nicomedia and Thessaloniki
were assigned great importance in terms of their geopolitical function and their status
as showpieces for public and civic architecture. They were sites for considerable
planning and construction, which occurred in a quite parallel fashion. Many things
linked the two cities. They were both situated on hills and faced a sea, were both
planned according to a grid system, and were both surrounded by citywalls.
Nicomedia and Thessalonikicontained palace complexes, and the buildings within
these were more or less the same, as were the structures found elsewhere in the city
such as agoras, nymphaions, residences, harbours, temples and baths. At the same
time, there were some kinds of structures in Thessaloniki that had no equivalent in
Nicomedia, namely the Arch of Galerius and the Rotunda, just as (according to the
ancient sources at least) Nicomedia housed structures (a bouleterionand stoas) that did
not exist in Thessaloniki. The religious cultures of the two cities also resembledeach
other. In the pagan era, some of the deities worshipped by the populations were the
same, one being the Egyptian god Serapis, the other the Greek deity Zeus. But the two
cities also had their own deities of preference, with Aphrodite, Demeter, Isis, Osiris
Dionysos and Anubis, for instance, being favoured in Thessaloniki and Kybele and
Poseidon prevailing in Nicomedia.
All in all, despite their differences, in antiquity these two cities had a considerable
amount in common. This is not so surprising given their proximity to one another and
their remarkably similar geographical settings. Future research could explore the
various forms and moments of contact between ancient Nicomedia and ancient
Thessaloniki and investigate what impact these interactions had on the respective
cities. Alternatively, much could be learned from more detailed synchronic
comparison of these two major ancient cities.
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In this study we examine; if the furnace has ever had any change its importance for man and its own
evolution process for visible artistic ways. By examinating the connection between the oven from the
ancient times and fireplace of our days, we will try to identify cultural and social similarities and
differences.
Keywords:Architecture, Culture, Oven, Fireplace, Fire.

GİRİŞ
Ateşin Tarih Öncesi
Ateş, insanlık tarihi boyunca hep değerli olmuştur. İnsanlar ateşin kontrol altına
alınamadığı yıllarda dahi insanoğluna ilginç ve ilahi gelmiştir. Zaman ilerledikçe insan
bu ilginçliğe yakınlaşabilmiş onu evcilleştirmek için elinden geleni yapmıştır. Süreç
içersinde ateş insanın kontrolünde ona güç ve güven getirmiştir. Toplum için her
zaman değer taşıyan bir varlık olan ateş, insanlığın mağaralarda yaşamaya başladığı
negatif ve pozitif mimari unsurlar içerisinde de varlığını sürdürmüştür. Mimari
yapıların içerisinde ateş, insanı dışarıdan gelebilecek tehlikelerden korumuş, soğuktan
donmasını engellemiş, gecenin karanlığında sosyal hayatının devam etmesini
sağlamıştır.
Ateşin, insan kontrolü altına girmesi yani ehlileştirilmesi sayesinde insan ateş ile
soğukta ısınmış , yeme - içme konusunda kendine has bir sistem oluşturmuş, dış
faktörlerden korunmuş, dini ritüellerde kendini yansıtabilmiş en önemlisi ise
sosyalleşebilmiştir. Chou- Kou- tien dönemine ait buluntular ışığında ateşin ilk olarak
yaklaşık M.Ö. 600.000 civarında kullanılmış olduğuna ulaşılmışsa da aslında daha
önceki dönemler boyunca kullanıldığı düşünülmektedir.Bir araç olarak kullanılan ateş
insanın "insanlaşması" sürecinde önemli bir dönüm noktasına tekabül etmektedir
(ELIADE, 2003a: 17- 18). İnsanlık bilinen veya tahmin edilen bu uzun süreç içerisinde
kendi evrimine katkıda bulunan ateş ile sistemsel gelişim sürecine devam etmiştir.
Ateş bu bağlamda araç yapan araç olarak nitelendirilebilir.
Ateş, kurumsal dinlerin başlangıcında sergilenen ritüellerde bir anlamda tamamlayıcı
araç olarak kullanılmıştır. Upanishad metinlerinden elde edilen bilgiler ışığında, Rig
Veda'da sabahın doğuşu ile sembolize edilen tanrıça Usha, ateş kaynaklı sıcaklık ve
aydınlık imgelerini barındırmaktadır. Her sabah gelinlik elbisesini giyerek kendisine
koca aramak üzere çıkan genç ve güzel bir kız olarak tasvir edilen Tanrıça Usha'nın
ortaya çıkışı sabaha bir işaret olarak kabul edilmiş, sabahın aydınlıklarının kendisi ile
beraber parladığına inanılmıştır. Gökte kıvılcım saçan arabasına binip güneşe yol
açarak yer yüzündeki yaşamı canlandıran Usha'nın gelişini insanlar mihraplarda
ocaklarda ateşler yakarak rahipler ilahilerini okumaya ve kurbanlarını kesmeye
başlayarak karşılarlar (BUDDA, 1935: 34). Ateşin, görüldüğü üzere dinlerdeki ritüeller
için önemi çok büyüktür. Bu sergilenen kültleşmiş tapınımlarda dahi insanların gözü
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önüne serilmiş ve insanlığın dini geçişine iz bırakmıştır. Ateşin bu belirgin önemine
yapılan vurgu Veda'lardan hareketle sabah, aydınlık ve sıcaklık gibi imgeler eşliğinde
verilmiştir. Ateş, tanrısal niteliği ile hem gökyüzünün hem de yeryüzünün en temel
dönüştürücülerinden biri olarak ele alınmıştır.
Kurban ritüeli özelinde görülebilecek hatları bağlamında, çeşitli dini ritüellerde
önemli bir yere sahip olan ateş mitolojik anlatılarda da yer almıştır. Demiri işleme
işinin temel araçlarından biri olan ateş ve o ateşi barındıran fırın bazı orta hindistan
yerli kabilelerine ait ve Asür demircilerinin tarihini anlatan mitolojik hikayelerde
geçmektedir. Bu anlatıya göre Asür'lular demiri eriten ilk insanlardır fakat fırınlarının
dumanı Yüce Varlık Sing- bonga' yı rahatsız edecek düzeydedir. Bunun üzerine Singbonga çalışmanın durdurulması adına haberci kuşlar göndermiştir. Asürlular ise
metalurjinin en önemli uğraşları olduklarını söyleyip haberci kuşları yaralamışlar ve
böylece Sing- bonga' nın yeryüzüne inmesine sebep olmuşlardır. Sezdirmeden
Asür'lülere yaklaşan Sing- bonga onları fırına girmeye ikna etmiş ve hepsini fırında
yakmıştır. Böylece ölenlerin kanları doğa ruhları haline gelmiştir. Bir başka anlatıda
ise Sing- bonga yeryüzüne yaşlı ve hasta adam kılığında inmiş, Tanrıyı tanıyamayan
demircilerin fırınları yaktıktan sonra ne yapmaları gerektiğine yönelik sorularına
karşılık onlara insan kurban etmelerini söylemiştir. Gönüllü kurban bulunamadığı için
kendisi gönüllü olan Sing- bonga fırına girip kor haline gelmiş ve üç gün sonra altın,
gümüş ve değerli taşlar ile çıkmıştır. Tanrının bu yaptığına özenen demircilerde fırına
girmişler ve çığlıklar içinde kül olana dek yanmışlardır. Kül haline geldiklerinde Singbonga demircilerin küllerini ve karılarını, tepe ve kayalık ruhlarına dönüştürmüştür
(ELIADE, 2003b: 69-70). Tanrıların da kullanıldığı bir araç olarak kullanılan ateş
sunulan anlatılarda hem ekonomik bir araç hemde kutsal bir dönüştürücü olarak
kullanılmıştır.
Bir diğer ateşi ve oynadığı rolü vurgulayan başka bir anlatıda Antik Yunan
mitolojisinde geçen Prometheus' un öyküsüdür. İnsanı balçıktan yarattığına inanılan
Prometheus, Tanrılar ile insanların ayrılması sonrasında insanlar yararına yürüttüğü
elçilik görevi ile öne çıkmaktadır. Anlatıya göre Tanrılar ile ilişkilerini saptamak adına
insanlar Tanrılara bir öküz kurban ettiklerinde Prometheus öküzü iki parçaya ayırmış
ve hem insanları korumak hemde Zeus'u aldatmak istediği için kemikleri bir yağ
tabakası ile kaplayıp eti ve bağırsakları işkembe ile örterek Zeus' a kötü payı
seçtirmiştir. Keza, Hesiedos' ta o zamandan bu yana insanların Tanrılara kemikleri
yakarak sunduklarını aktarmaktadır. Anlatının devam eden bölümünde Prometheus'
un bu aldatmacasına sinirlenen Zeus insanlara karşı öfkelenmiş ve ateşin kullanımını
ellerinden almıştır. Fakat Prometheus' un bir kamışın içine saklayarak getirdiği ateşi
gökten yeryüzündeki insanlara taşıması Zeus' u daha da sinirlendirmiş ve
Prometheus' u zincirleyerek hapsetmesine yol açmıştır. Verilen cezaya göre hergün bir
kartal Prometheus' un ölümsüz karaciğerini yemekte ve karaciğer her gece yeniden
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büyümektedir. Verilen bu ebedi ceza Zeus' un oğlu Herakles' in Prometheus' u
tutsaklıktan kurtarması ile son bulmuştur (ELIADE, 2003a: 313-314).
Ateşin, düşünsel düzeyde önemli bir faktör olarak yer aldığı Herakleitos' un evrensel
sürece ilişkin yaklaşımında ateş sınırlı ve tek olan fakat hareket halinde bulunan
evrensel ilkenin kendisi olarak kabul edilmiştir. Buna göre şeyler yoğunlaşma ve
seyrekleşme nedeni ile ateşten meydana gelmekte ve daha sonra tekrar ateşe
dönmektedir. Her şey ateşin ve ateşle her şeyin karşılıklı değişmesidir. Bu noktada
Herakleitos' un felsefesi ateş ve ateşin devinimlerini temel alan bir karşıtlıklar
felsefesidir. Bu felsefeye göre ateş dönüşerek önce denizi yaratmakta ve yeryüzü ile
gökyüzü de denizden çıkmaktadır (CAPELLE, 2011: 106-108). Ateş, bu bağlamda
evrenin temel ilkesi olarak ele alınmıştır. Herakleitos' un sunulan bu yaklaşımında
ateşin belirleyiciliğine yönelik vurgu dikkat çekmektedir.
Sunulan örnek anlatılar ve yaklaşımlardan hareketle ateşin ilkel ve antik dönem
insanın imgeleminde oynadığı belirleyici rolü görebilmek mümkündür. Ateş,
ilkellerin yaşamlarında yaşamı kolaylaştırıcı bir araç olmuş, antik dönem toplum
insanlarının mitolojik hikayelerinde ise Tanrıların dönüştürücü araçları olarak yer
almıştır.
Mimari Bir Öğe Olarak Ocak, Fırın ve Şöminenin Tarihsel Gelişim Süreçleri
Ateşin evcilleştirilmesinden sonra insanlık ateşi negatif mimarinin en önemli unsuru
olarak kullanmıştır. Mağaralarda ve çukur yapılar içerisinde ısınmayı bu şekilde
sağlayan insanoğlu zamanla ocağın yapısını sosyal ortamına ve dönemin koşullarına
göre değişikliğe uğratmıştır. Günümüzden 200.000 yıl önce yeniden başlayan soğuma
ile birlikte yer kürenin %30 kadarının buzullarla kaplandığı Riss buzul devri
döneminde güney Fransa ve Rusya'da bulunan mağara ve hafif çadırlardan oluşan
barınaklarda rastlanan ocak kalıntıları insanın doğa karşısındaki konumunun
güçlenmekte olduğunun işaretleri niteliğindedir. Mağaralarda ve barınaklarda
kurulan ateş ocakları mekanın en önemli kutsal köşesini oluşturmuştur. Odunların
azaldığı zamanlarda ve yerlerde kemiklerin yakacak olarak kullanıldığına da
rastlanmıştır. Konutlarda merkezi bir öneme sahip olan ateşin her koşul altında
söndürülmemesine özen gösterilmiştir. Ateş, artık ısınmanın, aydınlanmanın ve etleri
pişirmenin ötesinde yapılan mızrakların uçlarının sertleştirilmesinde ve böylece güç
kazanmasında kullanılmaya başlanmıştır. Sivri uçlu mızraklar ile elde edilen tonlarca
et, deri ve kemik ile insanların yaşamı daha da zenginleşmiştir (TEBER, 2013: 158-160).
Ateşin çok amaçlı kullanımı sayesinde elde edilen teknik gelişim sadece aletlerin
çeşitlenmesini ve güçlenmesini sağlamamış aynı zamanda insanın dönemin temel gıda
maddelerine daha kolay erişimini sağlamıştır. Ateş, kullanımı itibari ile taşıdığı
önemini konut için mevkiinin merkeziliğinde de göstermiştir. Ateşin bu merkezi
konumu onu kutsal dönüştürücülüğü ile bir bütün oluşturuştur.
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İskoçya, Orkney'deki yarım düzine tek odalı barınaktan ibaret olan Skara Brae köyü
ateşin neolitik dönemde kullanım biçimlerini yansıtması bakımından önemli bir
sahadır. Koyun ve sığır yetiştiriciliğine ek olarak toplayıcılık ile geçimlerini sağlayan
köy sakinleri yöresel bir taştan mobilyalar, yataklar ve mutfak dolapları yapmışlar ve
bunun yanı sıra barınakların her birinde tam ortada olacak şekilde birer ocak
oluşturmuşlardır. Tıpkı İskoçya Skara Brae köyündeki gibi Timonovka'da bulunan
barınaklarda da her bir çifte sadece bir ocak düşecek bir dağılım görülmektedir. Aynı
bölgede Kosteinki IV'te bir klanın orta evi olarak düşünülen 34m uzunluğunda ve
5,6m genişliğindeki tek bir uzun oyukta ise 8 tane ocak bulunmuştur (CHILDE, 1994:
38-56).
Tasiyen kültür döneminde eski Mısır'da Nil etrafında ilkel tarım faaliyetleri yürütmüş
olan bölgenin ilk tarımcıları yemeklerini toprağa kazınmış az derin çukurlarda
pişirmiş ve ısınma ihtiyaçlarını yerden yüksek balçık ocaklardan temin etmişlerdir
(CHIILDE, 1971: 47). Buradan da anladığımız gibi insanoğlu kendi gelişim sürecinde
mimari etmenlerin gelişimini ve bununla beraber ocağın teknolojik ilerlemesini de
sağlamıştır. Ocağın zeminde çukur içinde bulunması ısıyı arttırma amacı taşımakta,
yerden yüksek ocak ise ısının oda içerisine yayılımını ve yüksek ısıdan önce ideal
ısının mimari içerisinde bulunmasını sağlamasıdır.
Mezopotamya'da M.Ö. 3000'li yılların başlarında nemli bir ortamda daha yavaş bir
pişirme elde edilmesini sağlayan kubbeli ocaklar tasarlanmıştır. Bu ocaklarda
mayalanmış değişik hamurları ve ekmeği pişirmişlerdir. Bu ocak tiplerindeki en
önemli öğe ısıyı oluşturan köz ve yanan odun vb. dışında ocak içerisinde bulunan kırık
seramik parçalarıdır. Bu parçalar sayesinde ısı yüksek derecelerde
sabitlenebilmektedir. Bununla birlikte ele geçirilen ateş ocakları tarih öncesi çağlardan
itibaren gelişen mutfak kültürüne dair birer belge niteliğindedir (BOTTERO, 2005: 6770).
M.Ö. 8. yüzyılda Yunanistan'da yiyecek hiçbir şeyin bulunmadığı mevsimlerde
kitleler halinde ölen insanların kurduğu köylerin her birinde bir fırın bulunmuştur.
Yamaçlı arazinin tarıma açılması adına meşakatli uğraşlar veren köylüler fakir ve
sefalet içindeki yaşantılarında temel gıda maddelerini pişirerek yemek üzere
köylerindeki bu fırınları kullanmışlardır (BONNARD, 2004: 131).
Roma dönemine gelindiğinde evi taşrada yada deniz kıyısında olanların kışın ısınmak
üzere kullandıkları ev ocakları onların konutlarının önemli bir parçasını
oluşturmuştur. Bununla birlikte mutfak kültürünün de vazgeçilmez bir aleti olarak
kullanılan yemek fırınları ve ocaklar tuğladan yapılmış ve içerisinde odun kömürü
veya odun yakılarak ısınması sağlanmıştır (DEIGHTON, 1999: 38,57). Bu dönemin
ardından ocak adına gelişme hızlanmış ve estetik sürecinin de evreleri değişmeye
başlamıştır. Taşra bölgelerde ocak tek anlam taşımaya devam etmiş ve mimarinin
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ısısını koruyan, mutfak kültürünün önemli parçası olurken; şehir hayatında ocak, fırın,
soba ve şömine olmak üzere kollara ayrılmıştır.
Ortaçağ Avrupa'sında şömine konutlarda özellikle ısınma adına önemli bir yere
sahiptir. Öyle ki 1348'de başlayan veba salgını sırasında basılan bir veba broşüründe
hastalıktan korunmak adına alınması gereken önlemler kapsamında yeme ve içme
rejimlerinin yanı sıra soğukta yada yağmurlu havada şöminede hafif ateş yakılması
gerektiği belirtilmiştir (GENÇ, 2011: 129). Bu bağlamda şöminenin orta çağda Avrupa
konutlarının ısıtılması meselesindeki yerini görebilmek mümkündür. Şömine ile
sağlanan sıcaklık sadece basit bir ev ısısı olmakla kalmamış aynı zamanda insanları
büyük veba salgınından koruyan bir faktör olarak da ele alınmıştır.
Osmanlı'da 16. Yüzyılda diplomatik sebepler doğrultusunda bulunmuş olan Salomon
Schweigger, İstanbul'daki evlere dair izlenimlerini kaydettiği notlarında şehir
sakinlerinin ısınma metotlarına da değinmiştir. Buna göre çamur ve kille yapılmış
derme çatma ve bakımsız ve alçak evlerde yaşayan sakinler sobayı hiç kullanmamış
ve onu tanımamış evlerini ocaklar ile ısıtmışlardır (SCHWEIGGER, 2004: 120). Bunun
nedeni insanların geçmişten alışık oldukları şekilde ısınma ihtiyaçlarını
gidermeleridir. Dönemin insanları ev içerisine kurdukları bu ocaklar fırın görevi de
görmüştür.
Isıtma tertibatı Avrupa'da istikrarlı bir gelişim göstermiştir. Kuzey Amerika'daki
kolonilerde kullanılan sistem Kızılderililerin çadırındaki ısıtma tertibatına
benzemektedir. Bu tertibata göre taş zeminin ortasında açık bir ocak bulunmaktadır.
Fakat kolonilerdeki gelişim sonucunda bu ocağın yerini şömine ve baca almıştır. New
England ve Virginia'nın ilk yerleşim yerlerinde bu bacalı ocak tertibatı ahşap bacalarla
denenmiştir (MUMFORD, 2007: 350).
17. Yüzyılda gerçekleşen "Sanayi Devrimi" sonrasında güç kazanan burjuvaziye
karşılık ortaya çıkan işçi sınıfı fabrikaların etrafında oluşturulan yerleşim alanlarında
sefalet içerisinde ve hijyenik olmayan zor koşullarda yaşamak zorunda
bırakılmışlardır. 19. Yüzyıla gelindiğinde özellikle Paris'te ve Londra'da kolera
salgınları yaşanırken işçi mahallelerindeki durum oldukça olumsuz koşullar
içermiştir. 1844 yılında Manchester örneğinde görüldüğü üzere, yıkıntı halindeki
konutlarda yaşamak durumunda kalan insanların tek ısınma araçları yataklarının
yanında bulunan bir ocaktan ibaret olmuştur(RAGON, 2010: 34-35).
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SONUÇ
21. Yüzyıla girerken 20. yüzyıl konut yapılaşmalarındaki gelişimlerle birlikte ısınma
alanında sağlanan standartizasyon ile şömine, doğalgazın işlevi karşısında özellikle
şehirde bir lüks yaşam nesnesi haline gelmiştir. Başlangıçta hem pişirme hem de
ısınma ve aydınlanma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında kullanılan ateş neolitik
dönem ile birlikte gelişmeye başlayan mutfak kültürü ile paralel olarak ocaklar ve
fırınlar içerisinde kullanılmaya başlamıştır. Aynı anda hem konut içi ısınmanın hem
de yemek pişirmenin bir aracı olan bu ocaklar yer yer topluluğun ortak aracı yada her
hanenin kendine has bir parçası olarak görülebilmiştir. İlkel dönemlerde mağara ve
barınakların merkezinde bulunan ateş, sonraki dönemlerde ocak içerisinde
kullanılmaya başlandıktan sonra konutun sadece belirli bir bölümüne ve özelliklede
duvarına yerleştirilmiştir. Ortaçağ'da kültürel farklılıklar içerisinde farklı işlevlerde
kullanılmış olsa da bu araçlar temel işlevlerine dayalı önemlerinden pek bir şey
kaybetmemişlerdir. Aydınlanma sonrasında yaşanan yerleşim yeri krizi
dönemlerinde toplumsal gelir adaletsizliğine paralel olarak hanelerde taşıdığı işlevi
ve önemi farklılıklar gösterebilmiştir. Günümüze gelirken ilkel dönemlerde
kullanıldığı haliyle yalın ateşin artık şömine adı verilen yapılar içerisinde eski merkezi
konumlarından ziyade konutun herhangi bir duvarına entegre edildiği görülmektedir.
Ateş, dönemler arasında işlevsel farklılıklar göstermiş olsada konut için taşıdığı
önemden pek bir şey kaybetmeden günümüze dek ulaşmıştır.
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ÖZET

Çalışmanın amacı, literatür araştırması yapılarak gözlemsel veriler yardımıyla heykeltıraşlığın
gelişimini göstermek; Ayrıca sanatçıların eserlerini oluştururken öncüllerinden etkilenmesinin
ardındaki içsel ve sosyolojik sebepleri tartışmak ve belirtmektir.

HEYKELE GİDEN YOLDA; İÇSEL VE TOPLUMSAL NEDENLER-IN THE
İnsan, kalıcı olmak için varlığını farkettiği andan itibaren doğaya hükmetme çabası ile ömrünü
PATH OF
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geçirmiştir. Bunu resim, heykel ya da mimari gibi çalışmalarla gerçekleştirmiştir. Bu eserler maddi birer
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kişinin yaşama bakış açısını, korkularını, inançlarını ve beklentilerini
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mağaralar, sığınaklardır. İlkel toplumlar
kendilerini
ifade
etmek
amacıyla
ilk
adımı
resimle
atmıştır.
Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü
Sonrasında heykel sanatını da kullanmaya başlamışlardır. Büyüsel amaçlarla kişiningnykarahan@gmail.com
anlamlandırdığı
ve anlamlandıramadığı varlıklara ulaşmasında da birer araç olmuştur. Buna örnek olarak Mısır’daki
piramitleri gösterebiliriz. Piramidin mezar odası duvarlarındaki kabartmalar ve heykeller aracılığıyla
anlatılmak istenilen hikayeyi öğrenmiş oluruz. Sanatçılar kendisinin de içinde bulunduğu toplumun
değerleri doğrultusunda eserler yaratmaktaydı. Mezopotamya’da ise bir kabartma da kazandıkları
savaşı betimlemişlerdir. O zafer anını kabartma ile ölümsüzleştirmelerinin altında hükümdarlığın
devam edeceği inancı vardı. Ayrıca bir Yunan heykelindeki ideal güzelliği yakalama isteği kusursuz
doğaya ulaşma amacından kaynaklanmaktadır. Bir Romalı hükümdarın kendi heykelini diktirmesinin
altında yatan sebep ise hükümdarlığının kalıcılığını sağlama çabası ve politik kaygılarıdır. Sonrasında
Hıristiyanlık’ da kendine adım adım yer edinen heykel sanatı; romanesk, gotik mimarideki heykeller
ve kabartmalar, okuma yazma bilmeyen halka dini öğretileri benimsetmeyi amaçlamaktadır. Rönesans
döneminde karşımıza çıkan heykellerde ise kutsal öykülerin yanında doğaya tekrar bir dönüş vardır.
Sözün kısası insanoğlu bilhassa sanatçılar binlerce yıl boyunca doğadan, yaşamdan ve inançlarından
hiçbir şekilde kopamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Heykel, İçsel, Toplumsal, İlkel, Sanat.

ABSTRACT

The purpose of this work is to show progress of sculpture art by researching literature and by the help
of observational datas. While each artists were creating their artifacts, they were effected by their
precessor. We will discuss and indicate intrinsic motivation and societal reasons behind this progress
of sculpture.
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As of this moment that humankind realized existence they lived for domination effort. This made real
with painterly, sculptural or architectural works. These reflect perspective on life, the fears, cults and
expectations existences. The first places which were seen and felt are caves and asylums that primitive
societies lived. They used painting on the purpose of expressing oneself. In the sequel they used
sculpture art too. They were used magical purposes and were used as a means of reaching entities which
made sense of them or could not make sense of them. For instance pyramids in Egypt. We learn story
which is wanted to give us by means of sculptures and reliefs of pyramid sepulchre. Artists created
works which were effected by society morals. As for Mesopotamia, They depictured victory scene on
relief, they believed that their sovereignty will maintain with this relief. The reason why sculpturer
wants to catch beau-ideal on greek sculpture; that wishing comes from perfect nature which was wanted
to reach by artists. The reason why Roman emperors wanted sculpturer to do emperor’s sculpture. It
was because of endeavouring permanent sovereignty and political concerns. Afterwards sculpture art
gained a place in christianity. Romanesque and gothic architectural sculptures and reliefs aimed to teach
religous precepts to illiterate public. We come across sculptures which wanted to give holy story and to
return to nature again in the Renaissance. In sum, humankind and artists have never broken off the
nature, life and beliefs for thousands of years.
Key Words: Sculpture, Intrinsic, Societal, Primitive, Art.

GİRİŞ

“İlkel toplumun tarihi, çok eski zamanları içerir ve bu dönemin incelenmesi, insanın
kökeni, dinin doğuşu, sanatların ve bilimlerin ortaya çıkışı, sınıfların ve devletin
oluşumu gibi çok önemli sorunların aydınlatılmasını sağlar ve insanlığın aştığı o güç
yolu, atalarımızın doğa karşısında verdiği kahramanca savaşı gözler önüne serer”
(Daikov ve Kovalev, 2008; 11). “Levi-Strauss, ilkel toplumlardaki sınıflandırma
mantığı, gözlem ve düşünce biçimlerinin bir kalıntı biçiminde çağımıza dek ulaştığını
ve bunun bugünkü uygarlığımızın alt katmanını oluşturduğunu ifade eder”(Kuran,
2012; 1171). Strauss’un sözleri bu sürecin nasıl gelişme gösterdiğini öğrenmemizin ne
kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu durumda ilkelleri anlamamız için düşünce
yapılarına dair bilinen gerçekleri ortaya çıkarmamız gerekmektedir. Yiyeceklerini
toplayıcılıkla sağlayan ilkel toplum, kendilerini korurken ve toplayıcılık yaparken
kullanmak amaçlı sinyaller ve işaretler gibi sesli ve sessiz iki ayrı iletişim biçimini
geliştirmişlerdir. Sinyal iletişimi simge olup işaret iletişimi de benzetme yoluyla
kullanılmaktadır. İlkeller, kullanılan bu iletişim yöntemleri ile doğayla ve toplumsal
çevreleri ile ilgili olan düşüncelerini açıklamaktadırlar. Edinilen bu yöntemin ilkelin
dünyasına bir düzen getirmiş olduğu düşünülmektedir (Şenel, 1982; 100,101).
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Tarihsel İlkellerin Düşünce Gelişimi
Bu başlık altında araç yapma ile düşünme ilişkisine değinmek yerinde olacaktır.
Öncelikle araç yapmada aracın imgesi zihinde canlandırılır. Bir çok yazar araçların
yapımı ile düşünme arasındaki bağının güçlü olduğunu öne sürmektedir. Çatıştıkları
konu ise; düşünce geliştikten sonra mı araç yapılmaya başlandı yoksa araç yapmaya
başlandıktan sonra mı düşünce gelişti. Yapılan son çalışmaların sonucu araç yapımı
ile konuşma arasındaki ilişkiyi kanıtlar niteliktedir. Beynimizin sol kısmının bedenin
sağ tarafındaki, sağ kısmının sol tarafındaki organları yönettiği bilinmektedir. Aynı
zamanda ilkel insanların alet yaparken sol elleriyle tutup sağ elleriyle işlediği ortaya
konmuştur. Beyin ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda dilin ve çağrışım
merkezlerinin beynin sağ eli kontrol eden sol kısmında yer alması, konuşmayla araç
yapma arasındaki ilişkinin göstergesidir. Böylelikle düşüncenin araç yapmayı değil,
araç yapmanın düşünceyi etkilediği görülüyor (Şenel, 1982; 101,102).

Tarihsel İlkellerin Düşünce Gelişimi’ ndeki Dönüm Noktaları
Erkekler, avcı – toplayıcılıkta avcılığı yerine getiren kişiler olarak aralarında
birbirleriyle anlaşabilecekleri bir iletişim sistemi kurmuşlardır. Bu sistem avı
yakalamaları için sessiz olmalarını öğretmiş böylelikle işaretleşme iletişimi ortaya
çıkmıştır. Bu sistemin diğer bir getirisi de “benzetmeci düşünüş” ün gelişmesidir.
Erkekler ve kadınların aralarında olan görev dağılımı onların gün boyunca farklı
olayların içinde bulunmalarına sebebiyet vermiştir. Böylelikle her iki taraf gün
sonunda kampa döndüklerinde birbirlerine anlatacak farklı şeyler yaşamış oluyorlar.
Yaşadıklarını birbirlerine sesli iletişim sistemi adı altında anlatmaları “simgeci
düşünüş” ün gelişmesine sebep olmuştur. Bu durum ilkellerin kendi aralarında bir
düzen sağlamıştır. Ortak alanda paylaşılan yaşanmışlıklar bazı kurallara ve
göreneklere dönüşmüştür. Bu kuralları herkesin bilmesini sağlamak bir iletişim
sistemi ile gerçekleştiğinden bu da düşüncenin gelişmesini sağlayacaktır. Grubun yaşlı
kesimi, kampta kalıp çocukları eğitmeleri düşünce, iletişim, eğitim, kurallar ilişkisini
ortaya koymaktadır. Bir grup içerisinde eğitim konuşma ile sağlanamıyorsa orada
taklit yöntemi devreye girer. Taklidin bir başka yöntemi de günümüz primatlarında
yavru ve yetişkin arasında da görülen dayaktır. Bu tarz yönteme dayanan eğitim
anlayışının kaynağı konuşma öncesinden başlamıştır ve bu yöntem sonraları da
devam etmiştir. Hatta uygar toplumlarda, siyasilerin halkı yönetme şeklinde sık sık
başvurdukları kaba güce dayanan bir yönetime dönüşmüştür (Şenel, 1982; 104,105).
İlkel toplulukların törensel gömüleri, mağara ve kaya resimleri, gravür ve
kabartmaları, hayvan ve venüs heykelciklerinde görülen gelişim sayesinde avcı
topluluklarındaki sihirsel düşünüşün ileri bir seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. Bu
sanat ürünlerini incelerken aynı amaca hizmet ettiğini düşündüğümüz günümüz ilkel
topluluklarında da görülen sihirsel düşünüş; av sihiri (üretim), doğurganlık sihiri

352

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

(toplumun ortak amaçlarına hizmet etmesi), analoji sihiri, birlikduygu sihiri, bulaşıcı
sihir gibi benzetmeci düşünüşün çeşitli biçimlerine örnek oluşturmaktadırlar(Şenel,
1982; 115,116). Adı geçen sihir türleri bir çok kültür tarafından kullanılmış ve
kullanılmaya devam etmektedir. Magdaleniyan kültüründe gördüğümüz taklit sihiri
yani analojiyi insanların hayvan kılığına girmesiyle örneklendirebiliriz. Montespan
mağarasındaki balçıktan yapılan ayı heykeli gövdelerine avladıkları ayıların başlarını
geçirip mızraklamaları bir çeşit büyü ile o güce sahip olmaya çalışmaktadırlar.
Birlikduygu sihirini, ilkellerden sonra kalıtımsal olarak Mezopotamya’da karşımıza
çıktığını görüyoruz. Şöyle ki; Vezir Aşipu bir sihircinin kötü sihrini bozmak istemiştir
ve bunun için sihircinin balçıktan heykelciğini yaptırıp heykelciği ateşe tutarak
büyünün bozulacağına inanmıştır. Analoji sihiri günümüz ilkellerinde de
görülmektedir. Hastanın bir fetişi yapılır, ağrıyan kısmı dikkate alınarak fetişin o
kısmına çivi çakılır bir başka örnek Haitili, düşmanı temsilen mumdan bir şekle iğne
batırır ya da ateşte eritir. Bunun bir diğer örneğini de Hititlerde görürüz. Hastanın
üzerine mumdan heykelcikler konur ve kim onu hasta ettiyse o da onun gibi ezilsin
diyerek mumdan heykelcikleri ezerler. Birlikduygu sihirine ilkellerde ölünün
bedenini onun canlıyken olan rengine boyayıp canlanacağını ummaları örnek
verilebilir. Bağlayıcı ya da koruyucu sihir dediğimiz sihir çeşidine günümüz
ilkellerinde gördüğümüz gibi tarihsel ilkellerde de rastlamaktayız. Mağaranın
duvarına çizilen av hayvanı resimleri; resmin gitmediğini gördükçe hayvanın da
ortadan kaybolmayacağına inanmalarından kaynaklı olarak yapıldığı söylenmektedir
(Şenel, 1982; 115,116, dipnot. 219). İlkel toplumlardan bize kalıtımsal olarak miras
kalan heykelciklerin yapılış amaçları tüm bu bahsettiğimiz düşünce yapılarının
birikiminden doğmuştur. Yani bu demek oluyor ki heykelcikleri bir amaç uğruna
yapıyorlardı. Bir şekilde onlardan fayda sağlamak amaçlı çeşitli malzemelere şekil
veriyorlardı. Düşünce gelişimindeki dönüm noktalarının altında yatan sebepler,
topluluğu derinden etkileyen toplumsal olaylardır. Bu sebepler onları düşünmeye
itmiş ve bunun üzerine bir sistem geliştirmeye çalışmışlardır. Onların kavramakta
zorluk çektikleri durumlar maddi birer kalıntı bırakacak şekilde bir davranışa sebep
olmuştur. Bu konuda avcı toplayıcıların yaşadığı bir durumu örnek olarak
gösterebiliriz. Avlandıkları süre boyunca topluluktan birilerinin hayatını kaybetmesi
ya da avladıkça hayvanların sayısının azalması onları dehşete düşürmüştür. Bunun
üzerine üremek ve geçim arasında onlara göre sıkı bir bağ oluşmuştur. Bunun çözümü
olarak hamile kadın ve çiftleşen hayvan heykelcikleri yapmaya başlamışlardır (Şenel,
1982; 52). Venüs heykelciklerinin cinsel özelliklerinin neden bu denli abartıldığı
böylelikle açıklanmaktadır. Araştırmacılar bunun “bereket kültü”, “doğurganlık
kültü”, verimlilik kültü” gibi kültler içerisinde yorumlanması gerektiğini
düşünmektedirler. Hatta bu kadın heykelciklerinin ileride karşılaşacağımız tanrıça
heykellerinin prototipi olduğunu söylemektedirler (Şenel, 1982; 79).
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Tarihsel İlkellerin Düşünce Yapısının Ardılları ve Heykel Sanatı'ndaki Kalıtımı
Daha önce de ilkellerin yaptıkları kadın heykelciklerinin ilerideki tanrıça heykellerinin
prototipi olduğundan bahsetmiştik. Ata kültlerinin sonraları tanrı veya tanrıça
olgularının ilk basamakları olduğunu bilmekteyiz. Buna örnek olarak Mellaart’ın
Çömlekçilik Öncesi Neolitik B dönemi dediği bir tarihe denk gelen Jericho’da bulunan
yapılar içinde boyanmış kafatasları ve bu kafataslarının doğal büyüklükte balçıktan
yapılmış heykellerin üzerine konduğu görülmüştür. Bunlar ailelerin “ata kültlerini”
yansıtmaktadırlar. Onların varlığının evlerinden, günlük hayatlarını geçirdikleri
ortamdan uzak kalmasını istemedikleri için evin içinde onlara ait bir kısmın
varlığından söz edilmektedir. Yine aynı döneme tarihlenen Beidha’da pişirilmiş
balçıktan yapılan hayvan ve kadın heykelciklerinin sihir törenlerinde kullanılmış
olabilecekleri söylenmektedir. Gördüğümüz üzere ilkel topluluğun düşünsel
yapısının etkileri devam etmektedir (Şenel, 1982; 146). Neolitik dönemde erkeklerin
hayvan sürüsüyle uğraşması, kadının bitki ve insan üretmesi topluluğun ona “ana
tanrıça” gözüyle bakmasına sebep olmuştur. Hatta yaptıkları heykelciklerde kadının
iki yanında hayvanla betimlenmesi hayvanların da tanrıçası olduğunu düşünmelerine
sebep olup ileride evrenin tanrıçalarca yaratıldığına kadar gideceğinin sinyallerini
vermektedir. Bu nedenle artık sayıca artan kadın heykelcikleri “doğurganlık sihiri”
anlayışından çıkarak “ana tanrıça” olarak dinsel bir görev üstlenmiştir (Şenel, 1982;
166). Ana tanrıça (venüs) kültü Anadolu’da ilk olarak Friglerde “Kybele” sonraları
Hitilerde “Hepat” ismini alır. Kybele kültü Yunanistan’da da yayılır. Kanlı
ritüellerinden dolayı biraz geri plana atılsada Yunanistan’da Kybele kültü biraz daha
değişerek Aphrodite ve Artemis olarak geçer. Mısır’da Maat, Sümer’de İnanna temsil
eder. Böylelikle adalet görevi de yansıltılmış olur. Kybele Anadolu’dan
Mezopotamya’ya, Suriye, Lübnan ve Filistin’e; Girit, Akdeniz kıyıları, Yunanistan,
İtalya hatta kuzeyde İskandiav ülkelerine kadar yayılır ve iz bırakır (Ersoy, 2006; 3).
Farklı amaçlarla kullanılmaya başlandığı görülsede içsel sebeplere dayanan bir
varoluşun etkisi yadsınamaz.
Uruk döneminin özgün olarak bilinen katkısının heykelcilik olduğu bilinir. Tarımdaki
gelişmelerle birlikte küçük heykelciklerden doğal büyüklüklere yakın heykellere
geçilmiştir. Kabartmalarda sığırlara saldıran aslanlar, kahramanların aslanlarla
boğuşma sahneleri yer alır. Bunun dışında koyun yaban domuzu da görülmektedir.
Bu durum bize gösteriyor ki insan düşüncesinin toplumsal durumu sadece seviye
atlamış fakat sanatta işlenen konular bir yerde çok az değişiklik göstermiştir. Bir başka
kabartmada ise tanrıça Ianna bir rahipden ya da tanrı olduğu sanılan bir adamdan
hediye alırken gösterilmiştir (Şenel, 1982; 200). Mezopotamya’da gelişen heykelciliğin
konuları yine toplumu ilgilendiren hayata yön vermek amaçlarını kapsamaktadır.
Şöyle ki devletin gücü, politkası, tanrılar, siyasi ve dini yöneticiler, üst düzey
yöneticiler, ünlü kişiler betimlenmiştir (Kırıktaş, 2011; 45). Heykel sanatı, toplumun
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bu konular üzerinden verilmek istenen mesajları birinci ağızdan en kolay biçimde
öğrenebileceği yoldur.
Mısır, Asur medeniyetlerinde de görülen mezarı koruma amaçlı dikilen Anubis(Mısır)
ve Pazuzu(Asur) heykellerinin amaçlarına benzer olarak Çin Medeniyeti’nin
mezarlarına bekçilik yapan Zhenmushou olarak adlandırılan doğaüstü hayvan
karışımı figürler yine ölüm konusunu işlediklerini gösterir(Bakır, 2013; 24).
Birbirlerinde uzak kültürler olmalarına rağmen yine bu denli benzer konuların
işlendiğini görmek yaratılan sanattaki içsel yansımaların güzel örnekleridir. İnsanın
yaşadığı çevreyi öğrenme duygusu, var olandurumların sebepleri karşısında merakı
hiç tükenmediği gibi insam, yeni sorular yöneltmeye başlamıştır. Buna en güzel örnek
Yunanistan’dır. Yunanistan’ın etkilendiği bir çok felsefi düşünce olmuştur. Hellenizm
bunlardan en etkili olanıdır.
Düşünürler bir çeşit var olma sorunu hakkında düşünmeye başlamışlardır. “evrenin
ana maddesi nedir?” sorusunu doğadan aldıkları cevaplarda aramışlardır. Doğaya
yönelttikleri bu soruyu yine doğayla cevaplamışlardır (Bravo, 2013; 45). Sonraları
düşünce yapıları değiştikçe olayların sebeplerini sadece doğa güçlerine, sihirsel ya da
mitolojik çıkarımlara bağlamayı bırakıp daha mantıksal temelde cevaplar
aramışlardır. Bu da felsefi düşünceyi tetiklemiştir (Akgün, 2012; 2). Bu döneme hakim
olan ahlak felsefesi daha çok gelenek ve mitolojiye dayanıyordu; fakat aydın kesim bu
anlayıştan tatmin olmuyordu. Ölüm olgusunu tam anlamıyla işleyemeyen ahlak
felsefesi yerine yeni bir anlayış benimsemek isteyen aydınlar doğunun etkisinde
kalmışlardır. Doğudan gelen dini ve mistik görüşleri anlamlandırmaya çalışmışlardır
(Birand, 1958; 96). İskender’in doğu seferleri sayesinde batının doğuya; doğununda
batıya açtığı kapılar hellenizmin doğmasını sağlamıştır (Aster, 1999; 60). Her dönemin
sanat anlayışı o toplumun yüzleştiği olaylar, savaşlar, korkular üzerinden
gelişmektedir. Bu dönemde de düşünce yapılarını etkileyen durumlar onların ürettiği
bu heykel sanatının yardımıyla sanatta kendini göstermek durumunda kalmıştır;
çünkü bu dönem sanat direkt toplumu merkez alarak üretilmiştir. Bu sanat eserleri
insanların üstesinden gelmeye çalıştıkları olaylardan ders alınması ve bu konuda
topluma bir bakış açısı kazandırmak amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu amaçla birlikte
bundan faydalanacak olan gelecek nesillerde düşünülmüştür. Çünkü sanat içinde
bulunduğu toplumu yansıtır. Ortak bilincin verilebileceği en etkili yollardan biridir
(Sönmez, 2008; 48). Her toplumun farklı ihtiyaçları vardır. İhtiyaçlarını onları en iyi
yansıtacak şekilde belirtirler. Büyük İskender portrelerini buna örnek olarak
verebiliriz. İskenderin sefer yapıp ele geçirdiği tüm bölgelerde portreleri farklı o
topluluğun kültürünü yansıtacak şekilde yapılmıştır. İskender’in belli başlı portre
özellikleri dışında onun bazen sakalsız olarak betimlenmesi; genç yaşta edindiği
zaferlere gönderme yapmaktadır. Aynı zamanda kendisi genç tanrılardan Akhilleus’a
benzetilmiştir. Böylelikle insanların zihninde uyandıracak güçlü, kahraman imajı
onlara örnek teşkil edebilir (Sönmez, 2008; 49).
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Bu duruma bir diğer örnek Roma dönemi heykellerinden verilebilir. Roma dönemi
heykeltıraşlığı Yunan dönemi heykeltıraşlığından aldığı gerçekçilik özelliğini devam
ettirmiş böylelikle günlük duruş ve portrelere yönelmişlerdir. Bu portrelerin Roma’nın
ilkel dinine katkıları olmuştur. Şöyle ki Romalıların cenaze törelerinde atalarını temsil
eden mumdan yapılmış imgeleri taşıması Roma portreciliğinin gelişmesini
sağlamıştır. Romalıların böyle bir imge taşımaları ölümden sonra yaşama inançlarını
gösteriyordu. Ölüm ve yaşam arasındaki ilişkiyi imgenin korunmasıyla
sağlayacaklardır. Çünkü düşünce yapılarının temelinde ilkel bir inanç sistemine
bağlılık vardı (Kırıktaş, 2011; 54). Bu taşınan imgeler aynı zamanda ilkel insanların
ritüelleri süresince taşıdıkları masklarla aynı amaca hizmet etmektedir. Roma’da bu
tarz portrecilik dışında impratorları yücelten onları halkın gözünde kahramanlaştıran
heykellerde yapılmıştır. Bu heykellerle halka verilmek istenen mesaj ve aynı zamanda
bu heykelleri yaparken altında yatan içsel ve psikolojik sebeplerde anı durdurmak
yolundan geçer. Bu anı heykelleştirmenin altında zaferlerin devamlılığını sağlama
inancı yatar. Buna benzer bir örnek olarak Mezopotamya sanatında da gördüğümüz
savaş anının kabartmaya yansıtılmasında yine aynı içsel sebep kendisini
göstermektedir. Düşmanın kafasının hükümdar tarafından ezilmesi ve sadece yaralı
düşman askerlerinin betimlenmesi bir çeşit büyü temelli davranıştır. İçsel olarak
hükümdarın hükmetme sürecinin devamlılığını bu kabartmayla sağlayanacaklarına
inanmalarıdır (Gombrich, 2007; 72). Roma döneminde bir hayli fazla kullanılan zafer
temaları, bu anlayışın hala devam ettiğine işarettir. Roma imparatoru Trajan dönemine
tarihlenen Romanya’dan bir rölyefde ölüm ve zafer teması karşımıza birlikte
çıkmaktadır. “Adamklissi Zafer Anıtı” olarak adlandırılan rölyef de askerler, savaş
sahneleri ve barbarlara karşı kazanılan zafer konuları işlenmiştir (Bakır, 2013; 37).
Roma’nın Batı ve Doğu Roma(Bizans) olarak yol ayrımına girdiği zaman.
Hıristiyanlığı benimseyen Doğu Roma İmparatorluğu sanata farklı bir şekilde
yaklaşmıştır. Geride bıraktıkları paganizmin putlarını benimsemedikleri için, heykel
sanatına sıcak bakmamışlardır. Böyle bir durumda bazilikayı nasıl süsleyecekleri
önemli bir sorun olarak karşılarına çıkmıştır. Pagan tapınaklarında olduğu gibi
heykellerin konmasını istemeyen, imgenin dinlerinde yer edinme sorunu olan Doğu
Romalılar; bir başka yolla kiliseleri süsleme yoluna gitmişlerdir. Heykele bu denli katı
bir tutum sergileyen Hıristiyanlar resim konusunda böyle düşünmemekteydi. Halka
dinin öğretilerini aşılamak ve bunu canlı tutmak amaçlı kiliselerin resimlerle
süslenilmesinde bir sakınca görülmedi (Gombrich, 2007; 135). Şimdiye kadar
bahsettiğimiz toplumların sanatlarını icra ederlerken ortak bir çok konudan beslenmiş
olduklarını gördük. Bunların altında yatan içsel sebepleri toplumsal sebeplerle
birleştirirek verdik. Her ne kadar mitolojiden, mistik öğretilerden, dinden uzaklaşıp
pozitif bilimlere yaklaşılsa da Doğu Roma ile birlikte tek tanrılı din olan Hıristiyanlık
ortaya çıkmış ve etkisini Orta Çağ’ a yansıtmıştır. Yani insanoğlunun bilme, öğrenme
ihtiyacı duyduğu şeyler arasında inanç hiçbir zaman yerini terk etmemiştir. Bu da her
zamanki gibi sanatlarına yansımaya devam etmiştir. İnancı sanat eserlerinde işlerken
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korkudan beslenerek meydana getirmişlerdir. İlkel atalarımızda da, yeni kurulan
medeniyetlerde de, tek tanrılı dine mensup toplumlarda da, Orta Çağ’da da, modern
zamanda da korkuyu sanat eserlerinde görmekteyiz. Buna Orta Çağ’dan örnek
vermek gerekirse; Orta çağ’da yaşanılan kıtlık, hastalık, savaşlar, ölümler, yoksulluk
gibi halkı derinden ve kalıcı olarak etkileyen olaylar silsilesi halkın öte dünya inancı
aracılığıyla atlatılmaya çalışılmıştır. Bu olaylar her zamanki gibi sanat eserlerine
yansıtılmıştır. Buna Gotik dönem sanatına ait Lorenzo Maitani’nin “Son Yargı”
rölyefinde karışık (insan-hayvan) yaratık olarak kuyruklu ve boynuzlu bir şekilde
betimlenen şeytan; cehennemi, karanlık güçleri, günah gibi kavramları temsil
etmektedir (Çınar, 2013; 16). Etrafında korku dolu gözlerle betimlenen insanlar aslında
halkın içinde bulunduğu durumlara gönderme yaparak var olan korkuların,
endişelerin sanat yoluyla ortaya konmasıdır. Romanesk mimariyi süsleyen heykeller
ve kabartmalar da yine benzer durumları göstermek ve okuma yazma bilmeyen halkı
dini öğretiler konusunda bilinçlendirmek amaçlı yapılıyordu (Gombrich, 2000; 377).
Tüm bu doğa olayları, toplumsal yaşantı, savaş, zafer, inanç sistemi çağrışımlı
konuların yanında tek başına “kadın” heykel sanatında ilkel topluluktan modern
zamana kadar çok büyük bir yeri olan olgudur. Her dönem farklı anlamlar yüklenmiş
de olsa; tasvirlemekten vazgeçilmemiştir. İlkel topluluklarda üreten kişi, verimli olan
varlık anlamında yaratılan imajı veren kadın heykelcikleri, Klasik dönemde estetiği,
doğanın yansıması mükemmelliği, “...Artemis motifinin çok memeli tasvirleri kadını
salt taşıyıcı konuma indirgemiş, anaerkil çağdaki utançsızca tasvir edilen kadın
bedenindeki meme ve vajina motiflerinin yerini iffetli tasvir edilen yalnızca meme ile
betimlenen kadın bedenine bırakmıştı...” (Kalaycıyan, 2009; 24)“Hellenistik çağda
heteroseksüel romantizm ideali sosyal olarak ilerlemiştir...Aphrodite’nin heykelleri
çıplak olarak betimlense de her zaman iffetli bir tavır içinde gösteriliyordu...”
(Kalaycıyan, 2009; 26) . ”...Roma sanatı bu mirası ve yorum farkını anlayarak geçmiş
mirası yorumlayıp yoluna devam etti...”( Aslan, 2010; 44), “...Çıplak figür Antik Yunan
ve Roma’dan sonra Orta Çağ süresince Avrupa’da işlenmeyen bir betimleme
olgusunu taşımıştır. Çıplak figürü heykel sanatında yeniden canlandıran 15. yüzyılda
Donatello olmuştur. Her ne kadar dinsel konuların heykelde işlenişi önemli bir yer
tutmaya devam etse de, din harici konuların da işlenmesi anlamında Rönesans bir
özgürlük dönemidir. Bu özgürlüğün getirmiş olduğu belki de ilk örnek Donatello’nun
Gattamelata anıtıdır. Bronz “Davut” heykeli ise Rönesans’ta ilk ayakta duran çıplak
figürdür.” (Erkanı, 2007; 21). “Barok sanat, gerçek ile düşün bir sentezidir. Bu açıdan
ressamlar gibi heykeltıraşlar da doğayı öğrenmişler ancak ona hayallerindeki anlamı
vermişlerdir. Bu dönemin en önemli heykeltıraşı olan Lorenzo Bernini’nin Apollo ve
Daphne adlı çalışması iki hareketli figürlerden oluşan bir mitolojik kompozisyondur.
İlahi saldırganından kaçmak için defne ağacına dönüşmekte olan Daphne’nin ve onu
takip eden Apollo’nun hikayesinden çıkışla tasarlanmıştır” (Erkanı, 2007; 27). “18. ve
19. yüzyıl heykel sanatında Yunan ve Roma benzeri işler çıkmıştır. Kadınları zarif ve
duygulu hareketlerle yansıtmaya devam etmişlerdir”(Erkanı, 2007; 33). Kadının
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betiminde 20. yüzyıl sanatına Rodin örneği üzerinden bakacak olursak; Diğer
eserlerinde olduğu gibi “Öpüş adlı eserinde de müthiş bir gerçeklik içinde insan teni
hissi veren ikili bir kompoziyona şahit oluyoruz. Başı hafifçe öne eğik kadın figürü
heykellerinin genelindeki erotizm yüklü beden dilini barındırmaktadır.
Michelangelo’nun heykel tekniğinden esinlenen Rodin mermeri yer yer kabaca
bırakarak, figürün üstüne düşen ve buralardan yansıyan ışığın heykelin etrafında
dolaşmasını sağlamıştır”(Erkanı, 2007; 41). Henry Moore ise heykeli Rodin’in tam tersi
detaylarından sıyırarak soyutlamıştır. Daha çok ilkel toplumların heykel formlarına
yakınlaşması ile kadını işlerken gerçekçi bir tutum yerini soyutlama almıştır.
Malzemeyi işlerken insan elinden çıkmış gibi değil daha çok doğadan kopmuş,
doğanın bir parçasıymış izlenimi vermek istemiştir. Kadın figürü yaparken abarttığı
kıvrımlarda olmuştur “Maternite” heykelinde olduğu gibi. Moore’un ilkel
toplumların kafasındaki kadın karakterine uzak kalmaması şaşırtıcı değildir (Erkanı,
2007; 46).
“Kadın” figürü ardı sıra gelen her dönemde sanatçıların gündeminden neden uzak
kalamamıştır? ““Kadın” büyü amaçlı yapılan ilk heykellerden bugüne kadar
sanatçılar için vazgeçilemez bir imge olmuştur” (Erkanı, 2007; 36). Bu çok doğru bir
yaklaşımdır. İlkel toplulukların yaptıkları o ilk kadın figürleri; sonra ana tanrıçaların
(venüslerin) yapımı ardıl topluluklarının sanatçılarını, hatta modern sanatçılarını
etkilemiş gibi görünüyor. Bir başka deyişle sanatçılar içsel olarak kadın figürü
betimlemekten vazgeçememişlerdir.
İlkel topluluklardan günümüze kadar kadın figürlerindeki bazı özelliklerin detayları
çok abartılmış olduğu gibi bazı özellikleri de görmezden gelinmiştir. Sanatçıların
eserlerinde gösterdikleri bu abartı isteğinin kökenini araştırmak isteyen bir nörolog
Dr. V. S. Ramachandran ilkel toplulukların düşüncelerini öğrenme şansımız
olmadığını düşünerek bunu öğrenmek için başka bir deney yapmaya karar verir.
Kırmızı gagalı deniz martıları dünyaya ilk geldiklerinde annelerinin gagasına vurarak
yemek isterler. Araştırmacılar yavruların bu eylemi yaparlarken annelerini tanımadan
yaptıklarını anlarlar. Üzerinde kırmızı bir çizgi bulunan çubuğu yavrulara gösterirler.
Yavrular bunu görünce gagalamaya başlar. Daha sonra üzerinde üç kırmızı çizgi olan
çubuğu gösterirler. Yanında bir çizgili çubuk olmasına rağmen onlar üç çizgili çubuğu
saldırırcasına gagalarlar. Yani gerçek bir gagadansa kırmızı üç çizgili çubukdan daha
çok etkilenmişlerdir. Bu araştırma ışığında Prof. Ramachandran Venüs
heykelciklerinin abartılı betimlenmesini, bu abartılı vücut hatlarına verilen tepkiye
bağlamaktadır. İlkel toplulukların düşünce yapısına göre doğurganlık ve şişmanlık
çok önemliydi. Profesör, böyle abartılı bir betimin farklı zaman ve mekanlarda benzer
bir şekilde ortaya çıkmasını içsel bir güdüye dayandırılabileceğini belirtmiştir (Aslan,
2010; 42). Günümüz sanatında yaratılan çoğu resim heykel gibi eserler geçmişin
açıklamalarına bağlıdır. Şuan gördüğümüz eserlerin amacı, yapılırken hissedilen
duygular geçmişten gelen anlamla ilişkilidir. Birbirlerinden ayrı düşünülemezler.
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İnsanlığın hayatın sürerliğindeki verdiği davranış tepkileri; ancak tarihin geçiş
zamanlarındaki uygulanan sanat anlayışları izlenerek belirlenebilir. Bundan
çıkardığımız argümanlar yeni olanı eski olana bağlama çabasının devam ettiğini
göstermektedir. Yeni öğrenilen sanat anlayışlarının yanında gelenekselleşmiş olan
önceki örnekler korunarak yaşatılmaktadır. Bunu en düzgün bir şekilde
görebildiğimiz sanatlar insanlığın tarihiyle, kaderiyle yakından ilişkili olan resim ve
heykeldir. Bir bilinmezin karşındaki tutumları, kadın-erkek ilişkileri, toplulukların
birbirleriyle olan ilişkileri, insani duygular, ölüm, dünyevi ve ruhani varlıklarla olan
ilişkiler görsel olarak resim ve heykelle verilmiştir (Tokdemir, 2013; 82).

SONUÇ
Kadın, erkek, hayvan, karışık yaratık heykelleri, egemenlik çağrışımı yapan ya da
korkuları yansıtan heykeller, ölümü, dini öğretileri temsil eden heykeller, ilkel
toplumların deneyimlerinden ayrı düşünülemeyecek kadar içselleşmiş yaratma
güdüsü modern sanata değin etkisini göstermiştir. Görüyoruz ki; büyücü, usta,
sonraları sanatçı diye adlandırılan bu kişiler, çoğunlukla toplumsal faydaya hizmet
eden bir üretme anlayışı içinde olmuşlardır. Sanatçının içinde bulunduğu toplumdan
bağımsız bir birey olmadığı ve düşünsel durumları somut öğelerle anlatma yolundaki
çabası bunun en önemli göstergesidir. Binlerce yıldır değişimin, gelişimin ve ölümün
farkındalığında yaşamış olan insan, her çağda bu kavramlarla baş etmeye çalışmış,
kendine göre yorumlamıştır. İlkel toplumlardaki heykel sanatından, modern sanata
değin heykele yüklenen anlamların temelinde içsel arayışların söz konusu olduğu
yadsınamaz. Bu çalışmada varılmak istenilen sonuç, insan denen varlığın kalıtımsal
yolla gelen düşünce ve davranışlarının her dönem sanata yansıdığının ortaya
konulmasıdır. Jackson Pollock’un şu sözleri sanatçının duygu dünyası ile eseri
arasındaki ilişkiyi çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır: “Resmimin içindeyken, ne
yaptığımın farkında değilim. Ne yapmış olduğumu görebilmem, ancak bir çeşit
‘tanışma’ döneminden sonra mümkündür. Değişiklikler yapmaktan, simgeleri
bozmaktan vs. korkmam; çünkü resmin kendine özgü bir yaşamı vardır. Ben bu
yaşamın ortaya çıkması yolunda çaba harcarım. Eğer resimle ilintim koparsa sonuç
anlamsızlaşır. İlintim sürdükçe saf bir uyum, kolay bir alışveriş söz konusudur ve iyi
bir resim ortaya çıkar.”(Norbert Lynton’dan aktaran Tokdemir, 2013; 31). Heykel
sanatı da, resim sanatında olduğu gibi, sanatçının kendinden geçmesi ile ortaya
koyduğu yaratma sürecinin bir sonucudur. Sanatçı o sürede dünyadan kopar, kendi
iç dünyasında kaybolur. Bu kayboluş aynı zamanda, ilkel dönemlerdeki toplum ve
düşünce normlarının kökeninden gelen içselleşmiş bir varoluştur.
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doğuşunu müjdelemeleri bağlamında da önem arz etmektedir. Mağara sakinleri bu türden herhangi bir
faaliyetin görselleştirilmesine yönelik uğraşları sonucunda, görsellik kazandırdıkları ilgili faaliyetlere
ilişkin idealizasyonlarda bulunmuş ve zaman içerisinde bu idealizasyonu artırarak
detaylandırmışlardır.
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getirecek türden öteki yaratımına dayalı bir idealizasyon süreci ve idealler toplamı olarak
sunulabilmektedir. Sanat, dinin temel dinamiklerinden olan bu öteki yaratımı boşluğunu doldurmakla
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süreci, salt görsel üretim ile sınırlı olmayıp yazın ürünleri de kapsamaktadır. Antik dönem dini
metinlerinin aynı zamanda günümüze dek ulaşmış etkileyici yazın ürünleri olmaları bu tezi destekler
nitelikte örneklerdendir. Bu suretle, çalışmamızda, sanatsal üretimin başlangıcı, devam eden süreçte
dinlerin şafağını da beraberinde getiren bir parametre olarak ele alınmıştır.
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Various ancient figures on the cave walls which used for sheltering, provides information about the
mentioned periods. However, these cave walls includes handprints and various drawings about
hunting scenes and rituals. These cave dwellers idealized all these actions with their drawings, and then
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The art constantly created the ideal images for humans, and these image creations provided the
religions. So and so, religion based on creation of god and this is a kind of image creation. This image
creation contains a number of artistic arguments. The art filled this religious gap about creation of ideals.
So, art was been a catalyst in the incarnation of religion. Some visualized artistic objects have become
religious objects later. This idealization process contained some of literary products. Then, some of
literary products were been religious text at the same time. For this reason, beginning of the artistic
creation is discussed as dawn of the religions in this study.
Keywords: Art, Art History, Creation, Religion, Civilization.

GİRİŞ
İlkel İnanç Sistemleri Üzerine
Topluluk yaşamının ilk evrelerinde gelişen inanç biçimleri, kutsallık atfedilmiş
birtakım imgelerin sanatsal yaratım bağlamında somutlaştırınlması yoluyla
geliştirilmiş ve popüler düzeyde anlaşılabilecek, görülebilecek, dokunulabilecek
nesnelere dönüştürülmüştür. Sistematik çok ve ardından tek tanrılı dinlere varıncaya
dek doğa ruhlarına ve atalara tapınımın yanı sıra kullanılan çeşitli totemlerin bu
minvalde geliştirici ve dönüştürücü bir etkisinden söz edebilmek mümkün
görünmektedir.
Antropolog Bronislaw Malinowski (1884-1942), ne denli ilkel olursa olsun büyüsüz ve
dinsiz bir halkın olmadığını belirtirken, bu iki olgu arasında özellikle dinin yasaklar
koyucu yapısından hareketle insan davranışlarını yeniden biçimlendiren etkisine
değinmiştir. Malinowski'ye göre, bu yönde pek çok gözleme de değindiği üzere, ilkel
topluluklarda söz konusu olan kutsal alan ve dünyevî alan düalitesi, ilkelin bilincini
ayakta tutmaktadır. Kutsal alan büyü ve dini kapsamakta, dünyevî alan ise bilimi
kapsamaktadır (MALINOWSKI, 2000: 7). Yine, Malinowski'ye göre, kabile yaşamının
ölüye karşı saygının törenselleştirildiği, sevginin ya da korkunun zorlanıma
uğratıldığı edimler, topluluğun törensel yaşamının dinsel biçimlendiriciliğe ve hatta
dayatmalara dayalı örneklerindendir (MALINOWSKI, 1998: 28).
Fakat, bu inanç sistemlerini ―her ne kadar topluluk yaşamının temel dinamiklerinden
sayılsalar da― antik Yakın Doğu'nun kurumsal dinleri ile bir tutmak ve hepsini aynı
isim ile çağırmak kanaatimizce zorlayıcı bir açıklama girişimi izlenimi oluşturacaktır.
Nitekim, dinleri doğurup doğurmadığı savını tartışma konusu yapmadan önce,
incelenmesi gereken bir husus da ilkelin kutsal imgeleminin anahatlarıdır. Antropolog
James George Frazer (1854-1941), dünyanın her yanındaki ilkel halkların doğa dinleri adı
verilebilecek inanç sistemlerinin, inananları tarafından ikisinin de genellikle eşzamanlı
olarak ve eşit bir güven seviyesinde kabul edilmiş iki sac ayağına dayandığını,
bunlardan birinin doğaya tapınma, diğerinin ise ölülere tapınma biçiminde şekillendiğini
belirtmiştir. Bu bağlamda, doğa ruhlarına tapınma olarak da tanımlanabilecek animist
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inançlar, soyutlamalar ve genelleştirmeler ile ardıl dönemlerde politeist dinî sistemleri
var etmiş; ardından tüm evrensel yetkenin tek bir güce atfedildiği monoteist dinler de
yine bu kaynaktan türemiştir. Soyutlama söz konusu olduğunda, Frazer'ın da altını
çizmiş olduğu gibi, doğanın içerdiğine inanılan birtakım güçlerin çeşitli soyutlama
edimleri neticesinde doğa ve insan yaşantısının biçimlendiricileri mertebesine
ulaştırıldıkları görülebilmektedir. İlkel insan, yaşamının devamı ve doğadan
ihtiyaçların yeterli ölçüde temini adına doğa güçlerini uzlaştırmak ve teskin etmek
zorunluluğu hissetmiştir. Bu edim yaratımsal ve ―tıpkı bir sanatsal imgenin
anahatlarının belirlenimini andırır biçimde― soyutlamaya dayalı bir yapıdadır. Öyle
ki, insan, kendi yaşamının devamı adına gereksinim duyduğu nesnelerin teminini,
kendisinden üstün gördüğü güçlerin memnuniyeti şartına bağlamıştır (FRAZER, 2015:
405-420).
İlkelin imgelemindeki dünya, onu sanatsal faaliyetlerinin başlangıcında bir soyutlama
ve ardından görünür kılma sürecinin aktörlerinden biri haline getirmekte etkili
olmuştur. Şüphesiz, "Tek etmen budur" demek, engin bir geçmişi salt bir sacayağı
üzerinde dengede tutmaya çalışmak ile eşdeğer olacaktır. Bu sebeple, "tek" demekten
ziyade, baskın kelimesi ile ifade ederek sanatın ve sanatsal yaratıcılığın, teolojik
yaratıcının var oluşundaki önemini vurgulamak hem yerinde, hem de "hem de-ci" bir
yaklaşım itibarı ile güvenli sularda yüzme imkanı sunacaktır kuşkusuz.

Sanatsal Yaratımın Başlangıcı ya da Dinlerin Şafağı Öncesi
Dinin başlangıcının, sanatsal yaratımın parametreleri ile açıklama girişimi, ancak
sanatsal yaratımın başlangıcına değinmek ile anlam kazanma imkanına
kavuşabilecektir. Bu bağlamda, sanata ilişkin tek tip bir açıklama, tanım ya da sınır
çizgileri çizmekten ziyade, onu ilkelin zihnindeki hali ve animist inançlardan dine
ulaşmada yüklendiği rol ile anmak, anarken de hangi evrelerden geçtiğini yeniden
anımsamak denemeye değer bir yöntem teşkil etmektedir kanaatimizce.
Buzul Çağı'nın mağara resimleri, ―neredeyse 40 bin yıla varan geçmişiyle El Castillo,
Pettakere, Serra da Capivara gibi mağaraların gün yüzüne çıkarılması ile tanıştığımız o
sanatsal geçmiş― hayvan figürlerinin topluluğa açık kayaların üzerine çizilmeye
başlanması ile kolektif yaşamda bir değer kazanmaya başlamıştır. Buzul Çağı'nın
ardından, salt hayvan figürlerinden ziyade, insan figürlerini de içeren bu mağara
sanatı, belirli bir kompozisyon dahilinde sergilendiği görülmüştür. İlkeller,
uzuvlarının algılanımı üzerinden insanı resmetmeye yönelik bu girişimlerinde ―bir
teknik olarak ele alabileceğimiz― gölge-resim yöntemi ile bu imgelere görsellik
kazandırmışlardır. Resimlerde av ve savaş sahneleri ile dinî ritüellerin yanı sıra,
hayvan ve hayvan sürüleri de yer almıştır. İnsanın uzuvlarının resmedilmesi ise sui
generis bir sürece dayalıdır: Cinsel uzuvları resmedilen ilkelin önceleri oldukça küçük
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bir formda resmedilen bir diğer uzvu, başı da Buzul Çağı sonrası ilk köy
yerleşimlerinin oluşturulması ile oldukça büyük boyutlarda çizilmeye başlanmıştır
(TURANİ, 2010: 12-13).
Peki, neden baş ve ona yapılan bu büyük vurgu? Aklımıza Carl Gustav Jung (18751961)'un doğal dönüşüm kuramı bağlamında ele aldığı şekliyle, yeniden doğuş
simgelerini zihninde barındıran insanın, içindeki öteki büyük varlığı, ondan daha büyük
içsel gönül dostunu bu denli bir ritüel ile ―ki mağara duvarına sürdüğü boyalar ile
oluşturduğu şekilleri ritüel olgusunun bir parçası olarak görebilirsek― açığa çıkarmış
olması ihtimali gelmektedir. Bu içsel büyük kişilik, Jung'un eleştirisi dahilinde, katıksız
bir bilimsel akıl ile algılanamayacak, devreye duyguların sokulması gereken bir
inceleme ile anlaşılabilecektir (JUNG, 2005: 62). Öyleyse, teknik bilginin ilkel
safhalarında bulunan ilkel insan için bu daha büyük içsel dost imgesinin anlaşılabilirliği
noktasında duygularının payı ―sanıyoruz ki― vurgu kazanmaktadır. Belki de ilkelin
zihnindeki o ―sonraki evrelerde tanrısal bir mertebeye yükselmiş olacağını
düşündüğümüz― baş ve dolayısıyla tüm o imgelere zihnindeki o ―ilkelden yana bu
yönde belirgin bir farkındalıktan kesin olarak bahsedemesek dahi ev sahipliği yapan―
zihin imgesi, niteliği itibarı ile mağara duvarlarına büyük boyutlarda resmedilmiş
olabilir, diyebilmekteyiz. Elbette, bu söylem, naçizane bir tartışma başlatma girişimi
ile birlikte, kesin hatlarla belirlenmiş yaklaşımlardan uzak bir mahiyette bulunacaktır.
Sanat tarihçi Ernst Hans Gombrich (1909-2001) ünlü The Story of Art (Sanatın Öyküsü;
1950) isimli eserinin girişinde "sanat" diye bir şeyin varlığını reddetmiştir. Gombrich'e
göre; "yalnızca sanatçılar vardır." Devam eden cümlelerinde, Gombrich, bir zamanlar
bazı adamların renkli toprakla mağara duvarına kaba formlarda bizonlar çizdiğini,
bugün ise yine bazılarının boya satın alarak tahta perdelere resim çizdiklerini veya
farklı işler yaptıklarını yazmıştır. Gombrich tüm bu evrelerde sunulan işçilikleri
hepbirlikte sanat olarak isimlendirmekte herhangi bir sakınca olmadığını
belirtmektedir:
"...yeter ki bu sözcüğün yer ve zamana göre birbirinden
değişik anlamlara gelebileceği unutulmasın ve
günümüzde nerdeyse bir korkuluk veya tapınma aracı
haline gelen ve büyük S ile başlayan Sanat'ın var
olmadığının bilincinde olunsun." (GOMBRICH, 2007:
16)
Anahatlarının salt modern galeriler ile belirlendiği sanılan sanatın miladını
işaretlemenin yanı sıra farklı bir noktaya daha işaret etmektedir Gombrich'in bu
vurgusu: Hangi şeyin nasıl var olacağına sanatçının ―ya da o şeyi ortaya koyacak
olanın― kendisi karar verir. Bu ifade, kuşkusuz, sanatçının yaratım faktörüne de
dikkat çekmektedir. Buzul Çağı sonrası mağara sakininin karşılaştığı doğa
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manzaraları ya da av sahnelerini görselleştirdiği tüm bu ilkel çizim denemeleri, aynı
biçimde, dinin gelişimi yolunda ―öz-farkındalıkla ya da değil― birer soyutlama
girişimi olarak değerlendirilebilir mi?
Kültür perspektifinden bakarsak, Ken Baynes'e göre, kültür salt bir soyutlama ürünü
değildir; imgelem payı bulunması ile birlikte belirli eylemsel unsurları ve toplumsal
gerçekliği de içermelidir. Bu bağlamda, din de salt sanatsal yaratımın imgelem
oluşturma gücü ile ortaya çıkmamış, sanat ile aynı milada dayanan bir toplumsal
gerçeklik olarak doğmuştur. Önceki tarihsel evrelerde sanatın ve dinin toplumsal
işlevi, imge oluşturmada, dansta ve dinsel törenin etkisinde birbirine bağlı olmuşlardır
(BAYNES, 2008: 15, 67).
Ernst Fischer (1899-1972) da Von der Notwendigkeit der Kunst (Sanatın Gerekliliği; 1959)
isimli eserinde, sanatsal yaratım ile büyü ve din arası birlikteliğe vurgu yapar. İnsan,
varlığının başlangıcından bu yanan bir büyücüdür; bu iddianın ardından bir tartışma
başgösterir: İnsan mı önce gelmektedir, yoksa yarattığı araçlar mı? Fischer bu
tartışmalı soruyu soyut bir soru olarak kabul etmektedir. Keza, ne insan olmadan araç
var olabilmiş, ne de araç olmadan insan "insan" olabilmiştir. Her ikisinin de varlıkları
aynı zamanda ortaya çıkmıştır; bununla birlikte, insan tüm bu araçları kullanarak asli
kimliğine bürünebilmiştir. Araç üretimlerinin ardından, insan, doğanın bir yaratığı
olarak kalmaya devam ediyor olsa da doğayı yaratıcı bir göz ile incelemeye başladığı
andan itibaren doğadan ayrılmıştır. Bu durum, insanın çift niteliğe dayalı başlıca
sorunlarından birine işaret etmektedir, keza insan doğa içerisinde bir karşı-doğa
yaratmıştır. Fischer, tüm bu yaratımın asıl aracı olarak büyüyü gösterir. Bu teze göre;
büyü, zamanla dine, bilime ve sanata dönüşmüştür. Bu noktada, büyüsellik atfedilen
sanatsal yaratım, hem mağara yaşamında, hem çatışmalarda, hem ekonomik
faaliyetlerde süreklilik sağlamıştır, denilmektedir. Hem bu yönüyle, hem de
―Fischer'a göre― ilkelin topluluktan atılmasının onun ölümü anlamına gelmesi
çerçevesinde toplumsallığın önemi bağlamında, büyüden türeyen sanat, toplumsal bir
nitelikte var olmuştur (FISCHER, 1990: 13-33).
Ficher'ın büyülü vurgusu incelendiğinde, sanatın asli prensiplerinin oluşumundan
önce, onun yaratım işlevini büyü faktörünün aldığı tezi anlaşılmaktadır. Fakat büyü,
Fischer'da, dinin kendisi değildir ki din de tıpkı sanat gibi büyüden türeyerek
meydana gelmiştir. Yine de bakıldığında büyünün bu biçime ve törene dayalı
dönüştürücü işlevi dikkat çekmektedir. Fischer, büyüyü salt ayinler boyutunda ele
almaz; insanın homo faber kimliği minvalinde araç onun büyüsüdür. Öyleyse, mağara
duvarlarına çizilen ve konut sakinlerine çeşitli duygular aktaran çizimler de tıpkı ilkel
törenlerde sergilenen danslar kadar büyü ürünüdür. Elbette, toplumsal ürünlerdir
bunlar ve bir anlamda mevcut gerçekliğe bir alternatif sunar.
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Sigmund Freud (1856-1939), sanatsal etkinliğin ilk dışavurumlarının çocukluk
evresinde aranması gerektiğini belirttiği 1908 tarihli makalesinde, oyun oynayan
bütün çocukların, ―yine mevcut gerçeklik içinde― yaşadıkları dünyanın tüm
nesnelerini dönüştürerek kendilerine özgü bir dünya yarattıklarını belirtmektedir. Bu
yönüyle, çocuk, bir sanatçıya benzer; oyununu oynarken tıpkı bir sanatçı gibi kendi
beğenisine göre dönüştürdüğü dünya nesnelerini yine kendi beğenisi uyarınca
belirlediği bir düzende yerleştirir. Freud'a göre; sanatçı da sanatsal yaratımı esnasında
kendi dünyasını yaratmaktadır, bu yaratım ile gerçek ile oyun karşıtlığı ortaya
çıkmaktadır. Fischer'ın karşı-doğa terimine benzer biçimde, Freud da gerçekliğe karşı
oyun faktörünü ileri sürmektedir (FREUD, 2014: 104-105).
İçsel Öteki Benlik ve Soyutlama Faktörlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
Max Stirner (1806-1856), XX. yüzyılda Jung'un değineceği öteki ben kavramı üzerinden
değerlendirdiği sanat ile din ilişkisi bağlamında, bir nedensellik ilişkisi oluşturmuştur.
Buna göre, sanat ideal yaratmış, ideal ise dinin oluşum sürecini başlatmıştır. Stirner'e
göre, sanat, bir bölünme yaratarak insanın karşısına ideali çıkarmaktadır. Bu çatışmada
din ortaya çıkmaktadır ve nihayetinde ideal talepkar bir göz tarafından yeniden
çizileceği ana dek bu enstantane varlığını koruyacaktır. Fakat, bu yeniden çizim ya da
yeniden yaratım için bir nesne gerekmektedir. Nesnenin yaratılması ile de bir bölünme
oluşmakta ve bu bölünme bağlamında, insan kendini, ideal olan kendisi ile nesne olan
kendisi arasında bulmaktadır. Bu sebeple, insanın yüzyılları kapsayan bu kaygı dolu
öyküsü, idealeve nesneye dayalı farklı kimliklerinin bir türlü birleşemeyişinden doğan
bir benliğinden haricilik haline/meselesine tekabül etmektedir (STEPELEVICH, 1983:
328-334).
Jung'un söz ettiği içselleştirilmiş öteki ile benzer biçimde, XIX. yüzyılda ortaya
koyduğu yaklaşım ile Stirner de ideal ve nesne arasındaki farklılıtan doğan
bölünmenin, dinin oluşumuna zemin hazırladığını belirtmiştir. Bu anlamda, sanat,
ideali çizmekte kullandığı yaratım gücü ile ayrışmanın mimarı mertebesindedir. Yine,
Stirner'in bu tezine ―bu bağlamda― yakın bir çizgide duran Karl Marx (1818-1883)'a
göre; insani öz gerçekliğe sahip olamadığı noktada, din, insani özün düşsel
gerçekleşmesi olarak ortaya çıkmıştır. Marx'a göre, bu düşsel özü devlet yaratmıştır
ve bu sayede kitleleri afyon etkisiyle tahakkümü altında tutmaktadır (MARX;
ENGELS., 2013: 34-35). Anlaşıldığı üzere, Stirner'in görece bir bireysellikten hareketle
oluşturduğu algoritma, Marx'ta doğrudan bir kuruma atfedilmiştir.
Soyutlama payını tartışma noktasında, Mihail Bakunin (1814-1876)'in yer vereceğimiz
değerlendirmeleri de dinin, insanın kendi öz varlığındaki birtakım yapay temellere
dayandığını savunmuştur. Kutsallık fikri önce insanın öz varlığında peydah
olmaktadır ve ardından fetişizmden başlamak suretiyle bir taş, kağıt ya da çaput
parçasında aranır hale gelmektedir. Nihayetinde "mutlak bir idealin yüce zirvelerinde ya
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da göğün yedinci katında" saf bir ruh halinde bulunduğuna inanılır hale gelen din,
böylece, insanın bir kendinde-olana-tapımı bağlamında, daha yüce ve mutlak bir
kutsallığa bürünmektedir (BAKUNIN, 2007: 56-57). Bakunin'de de, Marx'da olduğu
gibi devlete dayandırılmış bir din eleştirisi görülmektedir. Ezcümle, belki şu biçimde
de sadeleştirmede bulunabilmek mümkündür: Büyük ölçüde bireysel yaratım faktörü
―elbette bir toplumsallık içinde― dinin tohumlarını atmış ve din devlet adını alacak
olan bir üst-kurum tarafından kurumlaştırılarak ciddi bir manipülasyon aygıtı haline
getirilmiştir. Bununla birlikte, belki de Jung'un içselleştirilmiş ötekinin insani özden
daha büyüklüğünü sembolize edercesine bir ilkel elinden çıkmış büyük kafalı
figürlerin, aynı zamanda Stirner'in tabiriyle insanın üstüne kurulmuş ―ya da o dönemde
henüz kurulmakta olan― bir idealin bilinçdışı sembolleri olarak görmek, tutarlı bir
varsayım kurgulamak adına gereken ilişkiler dizisini bize sunacaktır ―ve elbette bu
konudaki yanılgımız da olasıdır.

Sonuç Yerine
Din, belirli soyutlamalar ve eylemler bütünü olarak kendini gösterdiği toplumsal
düzlemin detaylandırılarak geliştirilmesi adına sembollere ve çeşitli türlerdeki sanat
eserlerine gereksinim duymaktadır. İster Fischer'ın büyü kaynaklı sanat perspektifinden
değerlendirelim, ister sanatı o büyüsel kaynağından koparalım, ele aldığımız yaratım
faktörü sayesinde görülen gelişmeler bize soyutlamanın da gücünü göstermektedir.
Bu soyutlama dahilinde kendi yaratımı olan ideal ile karşı karşıya gelen insan,
yabancılaştığı özü ve bir türlü birleşemediği diğer yarısı arasında kalmışlığı
―Stirner'in deyimiyle― yüzyıllar boyunca ve kaygı içerisinde yaşamış, bu süre zarfında
birleşmeyi beklemiştir. İdeal olanın mutlaklaştığı ve daha güçlü bir varlık olarak
insanın iyice tepesine bindiği an, dinin kristalize olduğu andır. İnsanın kendi zihninde
ürettiği bir şablonun detaylandırılmış yüzünden ötürü yaşadığı yabancılaşması
vesilesi ile insan kaynaklı yaratım faktörünün gücünü gözlemleyebilmek
mümkündür.
nsan, kendisine doğrultmuş olduğu bir silahın tetiğini, belki de o ana nasıl gelindiğini
hiç fark etmeksizin, çekmiştir adeta. Veyahut tüm bu makalede yazılanlar felix culpa
değerine yakışır birer toz tutamı olarak tartışmalar evrenindeki yerini alacaktır.
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İnsanlığın varoluşundan bu yana ölüm gerçeğinden doğan gömü gelenekleri, geride iz bırakma
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içerisinde yer alan mezar yapılarını, erken dönemde yaşam alanlarının içinde açtıkları çukurlar
oluştururken, daha sonra pişmiş topraktan yapılan pithoslar, yaşam alanı dışına çıkan mezarlar ve
mezar odaları oluşturmaktadır. Mezar başına bırakılan bir taş –mezar taşı- ölen kişiye ilişkin
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kültürel gelişim takip edilebilmektedir. Bu alandaki sanatsal gelişim sürecinin kesintisiz olarak
devam ettiği bir saha olması Anadolu'da bulunan mezar taşları çalışmamıza konu teşkil etmektedir.
İlk dönemlerden bu yana birçok kültüre ev sahipliği yapan Anadolu, bu kültürel gelişimin
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sıra, bahsi geçen gelişim sürecinin günümüz uzantıları sunulmaktadır.
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these traditions that show different improvement have regulation to it’s name. Pits that were opened in
living space in prehistoric era formed the grave structures in these regulations. Later the pithos that was
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Since the prehistoric eras, Anatolia which was the home for lots of civilisation improvment. In this study
that we examined the changes of the gravestone in the way of style, as well as evalution of architecture
and culteral ariented gravestone, the mentioned process of improvement’s extension is presented.
Key words:Architecture, Grave, gravestone, Pithos, Death.

GİRİŞ
Ölüm Üzerine
Canlı varlığının başlangıcından itibaren söz konusu olmuş en kesin gerçeklik, onu
nihayete erdiren ölüm safhası olmuştur. Ölüm gerçeği ve bu gerçeğe dair duyulan
kaygı, biyolojik var oluşun başlangıcından yana canlının temel itkilerinden birini
oluşturmuştur. Belirtilebilir ki, ölüm korkusu hayatta kalma itkisinin temelidir ve
Aydınlanma Çağı sonrasında klasik Darwinist tezler ile kristalize olmuş bir evrim
katalizörü olarak tanımlanagelmeye başlamıştır. Nitekim, Charles Darwin (1809-1882),
canlılar arasında bir ölüm kalım savaşı bulunduğunu ve bu yaşama savaşının etkilediği
metabolizmal ve fiziksel değişimleri yaşam koşullarına faydalı olduğu ölçüde
döllenme kanalıyla ileriki nesillere aktarıldığını belirtmiştir (DARWIN, 1970: 86).
Salt bir itki olarak ele alınamayacak bir olgu olarak ölüm, Zygmund Bauman'a göre,
varlığın mutlak ötekisidir. Varlık ne zaman bu öteki olandan söz etmeye kalkışsa yaptığı
bir olumsuz eğretileme ile kendisinden, kendi varlığından söz ettiğini fark edecektir.
Ölüm algılanamamakta, zihinde canlandırılamamaktadır ve bu noktada insan, kendi
ölümünü algılayamadığı anda başkalarının ölümü üzerinden kendi ölümünü
düşünmektedir: Bilinebilir olan, salt, başkalarının ölümü üzerinden kişinin kendi
ölümüdür (BAUMAN, 2012: 11-12). Modern insanda ölüm bu surette algılanmaktadır,
fakat antropolojik gelişmelerin bizi aydınlattığı ölçüde, ilkelin ölüm imgeleminin ana
hatları hangi görünümdedir?
James George Frazer (1854-1941) ilkellerde ölüme dair imgelemin doğaya tapınma ile
ikilik içerisinde ele alınabilecek ölülere tapınmayı beraberinde getirdiğini belirtmiştir.
Buna göre, ilkelin zihninde ölü yine iki varsayıma dayalı olarak bir tapınma nesnesi
haline gelmiştir. İlk varsayıma göre ölülerin bilinç ve kişiliklerini yitirmeyecekleri
düşünülmüş; ikinci varsayıma göre ise, ölülerin, yaşayanların hayatlarını iyi ya da
kötü yönde etkileyebileceğine inanılmıştır. Bu ikinci varsayıma göre; insan ruhu
ölümün ardından sağ kalmakta ve bu vücutsuz hali ile yaşayanlara iyi ya da kötü
yönde etkide bulunabilmektedir. Bu suretle meydana gelen ölümsüzlük düşüncesi,
ilkelin zihninde ölülerin üst bir mertebeye ulaşmalarında etken olmuş, böylece ölüler
teskin edilesi ya da tapınılası varlıklar haline getirilmiştir (FRAZER, 2015: 410).
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Mezar Taşının Sanatsal Değişim Süreci
İlkelin zihninde ölümün bu denli bir mertebe atlama kanalı olarak belirmesi, ölüm
ritüellerinin biçimine de etki etmiştir. Günümüz defin ritüellerini ve o ritüellere içkin
mezar ve mezar taşı biçimlerini düşündüğümüzde, Mircea Eliade (1907-1986)'nin
vurguladığı biçimde, her ritüelin bir ilahi modeli ve arketipi olduğu tezini
hatırlamaktayız. Bununla birlikte, bu tezin salt ilkellere dayanan kökenleri
işaretlemesi bakımından ele alınması bir eksiklik doğuracaktır: Yine Eliade'nin
bahsettiği üzere, ardıl parametreler de bu aktarımda değer taşımaktadır (ELIADE,
1994, 35-36). Eliade'nin bu vurgusu, bize, mezar taşı biçimlerinin de salt ilkel birtakım
imgeler içermekten ziyade kümülatif bağlamda kurulmuş imge dizilimlerinden
faydalandığına dair bir ipucu sunmaktadır.
Würm buzul döneminde ―günümüzden yaklaşık 200 bin ile 28 bin yıl önce―
Mousterien kültür endüstrisini oluşturmuş olan Homo neanderthalis toplulukları,
bilinen ilk defin işlemlerini gerçekleştirmiş topluluklardır. Konut olarak kullandıkları
mağaralarda 15-25 ve bazen de 30-40 kişilik gruplar halinde yaşayan Homo
neanderthalisler, ölülerini aletleri ve araçlarıyla birlikte gömmüşlerdir. Bazı araştırma
sahalarında, sırtüstü olarak gömülmüş ceset iskeletlerinin yanı sıra, bacakları bükük
ve kıvrık olarak bulunmuş iskeletlere de rastlamak mümkün olmuştur (TEBER, 2010:
157-162). Bununla birlikte, Homo neanderthalislerde cesedin arka kafa kemiğinde bir
delik açılarak bu delikten çıkarılan beynin yenilmesi ve cesedin kırmızı toprak boyası
ile boyanarak öte dünyaya hazırlanması ritüellerine de rastlanmıştır (ELIADE, 2003:
23). Homo neanderthalislerde söz konusu olan eşya ile gömülme ritüelinin düşünsel
kökenlerine ilişkin olarak Lucien Lévy-Bruhl (1857-1939), tıpkı Frazer'ın da vurgulamış
olduğu gibi, ölümden sonra diriler ile irtibatta kalmaya devam eden ruhların
ölümsüzlüğüne duyulan inancın ilkelleri ölünün şahsi eşyaları ile gömmeye sevk
ettiğini belirtmiştir (LÉVY-BRUHL, 2006: 166-167). Hane içi defin ritüelleri devam
eden dönemlerde de görülmüştür. Günümüzden dokuz bin yıl önce Çatalhöyük'e
yerleşmiş olan toplulukların M.Ö. 6500-M.Ö. 5650 yılları arasını kapsayan kültürel
dönemlerinde, ölüler etlerinden arındırıldıktan sonra hanelerin içerisine defnedilmiş
ve beraberinde çeşitli armağanlar da burada mezarlarına yerleştirilmiştir (TUNA,
2000: 58-60).
Mezarların oluşturulmaya başlandığı dönem itibarıyla, mezar bölümlerinin üzerine,
baş veya sonuna ya da üzerine belirteç taşların yerleştirilmeye başlandığı da
görülmüştür. Nitekim, Anadolu'da, M.Ö. II. bine tarihlenen mezar biçimleri
incelendiğinde, 41 ayrı merkezde bulunan 18 farklı türde mezarın bazı biçimlerinin
kerpiç ile, bazılarının ise etrafının tek dizi toplama taşlar ile çevrelendiği görülmüştür
(AKYURT, 1998: 4).
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M.Ö. I. binde, Doğu Anadolu'da yerleşik Urartu uygarlığına mezarlar, dönemin
bölgesel mezar mimarisi konusunda bilgi verici örnekler sunmaktadır. Farklılıklar
içeren bir yelpazede, seçkin kesime hitaben oluşturulmuş kaya mezarları, Urartu
sanatına özgü niteliklere uygun olarak inşa edilmiştir. Burada, ―mezar taşının
tarihselliği bağlamında söz konusu olabilecek― Urartu kaya mezarları işlemeciliği
örnekleri görebilmek mümkündür (TOPALOĞLU, 2012: 132-133).
Mezar taşlarının yayılım alanı söz konusu olduğunda, taşın kutsaliyeti bağlamında
Antik Yunan uygarlığını incelemeye aldığımızda, M.Ö. IV. yüzyıl itibarı ile
Yunanistan'da bulunan mezarlarının üzerlerinin taşlarla örtüldüğü görülmektedir.
Doğrudan mezar taşı diyemesek de Hermes kültüne ait bu yapı biçiminin ölüler ile
Hermes arasında bir bağ kurduğuna dair beslenen inanç, mezar taşı benzeri bir
aksesuarın varlığından bahsedebilmekteyiz (TANYU, 1968: 15). Nitekim ölülerin
barınağı olarak mezar ve mezarlıkların kutsaliyete dayandırıldıkları nesneler olan
mezar taşları ile benzer bir işlev taşıyan bu taşlar, çalışmamızda söz konusu edilebilir
niteliktedir.
Antik Yunan Dünyası’nın yanı sıra, Roma'da da mezar taşlarının kullanımına
rastlanmaktadır. Bithynia bölgesinde, eski Krateia-Flaviopolis'in (günümüzde;
Gerede) yaklaşık 5 km. kuzey batısında bulunan Sofular Köyü'nden çıkarılan mezar
taşı örneğinde, mermer malzemenin kullanıldığı görülmüştür. Bir alınlık ile
akroterlere sahip bu mermer mezar taşının alınlık sahasında bir rozet bulunmaktadır.
Mezar taşının üzerinde ölünün büstü yüksek kabartma ile tasvir edilmiştir. Üzerinde
"Hayatı yirmi iki, askerliği yedi yıl sürmüştür. Marcianus Severus'u, öldükten sonra bu
mezara koydu vakitsiz ölümle sessizler ülkesine göçen kardeşi Astakos oğlunu" yazısı
okunmaktadır (ROHDE, 1949: 161). Roma dönemine ait bu mermer mezar taşında,
işleme büstten de hareketle dönem sanatının mezar yapısını da kapsamaya başladığı
çıkarımına ulaşabilmek mümkündür. Bununla birlikte, mezar yapılarının taşıdığı
işçilik bölgeden bölgeye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin; Roma'da, Trakya
bölgesinin Hadrianapolis (Edirne) kentine köşeleri Eros figürleri ile bezenmiş çok
büyük boyutlarda lahitlere rastlanabilirken; Traianopolis (Batı Trakya içinde),
Madytos (Eceabat), Kallipolis (Gelibolu), Bisanthe (Tekirdağ), Herakleia-Perinthos
(Marmara Ereğlisi) ve Selymbria (Silivri) gibi yerleşkelerde bulunan lahitlerin büyük
çoğunluğu muhtemelen bölgede bu işi yapabilecek yontu ustalarının bulunmayışı
sebebiyle bitirilmemiş durumda bırakılmış ve kullanılmış ya da çıkıntılı, fazlalıklı
kesimlerin yontulmasından sonra çoğu zaman bitimi mezar taşı biçimi verilmiş ufak
kabartmalar ile süslenmiştir (KOCH, 2001: 194-196).
Byzantion kentinin başkent olarak belirleniminin ardından, kentin yapılandırılması
hususunda gerekli materyallerin sağlanması öncül dönemde ortaya konan ürünlerin
alınıp taşınarak getirilmesi ile mümkün olmuştur. I. Constantine(272-337)
imparatorluğun her tarafından süsleme malzemesi, başarı kupası, tanrı ya da
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kahraman heykeli gibi materyallerin yanı sıra mezar taşı da sevk ettirebilmiştir
(GRANT, 2000: 19).
Anadolu'ya geldiklerinde Roma kültürü ile tanışan ve mimari yapıları bu minvalde
biçimlendiren Türkler'in mezar taşı ile ilgili kültürel tarihleri ise Orta Asya
yaşantılarına dayanmaktadır. Ölmek, Altay Türkleri'nde çoğunlukla uçmak kelimesi
ile ifade edilmiş olup göğe yükselmek anlamı taşımıştır. Özellikle, Orhun Yazıtları'nda
geçen "Kağan olan babam uçtuktan sonra", "Amcam kağan uçup gitti", Kül Tigin koyun
yılının 17. gününde uçtu" gibi ifadelerde geçen haliyle uçmak fiili, İslâmiyet sonrası
döneme ait Türk yazılı eserlerinde görülebilmektedir. Anadolu'da hala izlerinin
devam ettiği biçimiyle, uçmak, ruhun ölüm anında bir kuş misali yükselerek
gökyüzüne ulaştığı yönünde bir tasarımı içermektedir. Ölüm anında bedenden
ayrılarak uçan ruh, yüksekte bulunan başka bir dünyaya ulaşmakta ve burada ikamet
etmeye başlamaktadır. Yine, Orhun Yazıtları'nda geçen, "Gökte sanki canlılar
arasındaymışsınız gibi olacaksınız" ifadeleri, ölümün Eski Türk imgeleminde aslında bir
yok oluştan çok, gökte konumlandırılmış farklı bir diyara göç anlamına geldiğini
açıklamaktadır (ROUX, 1999: 157-160). Buna binaen gelişen ölüm algısı, Türklerin öbür
dünyaya hazırlık amacıyla ölülerini yaşarken kullandıkları eşyaları ile gömmeleri
sonucunu doğurmuştur. Günümüze dek ulaşan gelenekler doğrultusunda, Tuva
geleneğine içkin olarak ölülerin sığır, elbise ve yiyeceğin yanında, tahıl öğütebilmesi
için ahşap havan ve taş değirmen, makas ve avlanabilmesi için av gereçleri ile birlikte
gömüldükleri saptanmıştır. Bununla birlikte, Şamanist Tuvalılar, Şamanist Altaylılar
ve Hakasların, tıpkı yaşarken olduğu gibi öldükten sonra da iç organlarına ihtiyaç
duyacaklarına dair inançları, onları ölünün kalbi ya da ciğeri ağrımasın diye yedi gün
boyunca herhangi bir hayvan ciğeri ya da kalbi tüketmemeye itmiştir (TRYJARSKI,
2012: 104-105).
Eski Türkler'in savaşçı nitelikleri, onların ölüm sonrası ritüellerine ve mezar yapılarına
da belirli oranlarda sirayet etmiştir. Mezarlarına balbal adı verilen taşlardan diken Orta
Asya Türkleri, ―tartışmalar dahilinde― farklı biçimlerde yorumlanan işlevler
taşımışlardır. Buna göre, balbalların öldürülen düşmanı ya da onun ruhlarından biri
sembolize ettiğine inanıldığı gibi; galip gelenin ölümünün ardından mezarı başına
dikilen taş olduğu da düşünülmüştür. Mezarın başına dikilen bu balballar genellikle
şekilsiz olmuş, işlenmemiş bir surette dikili bulunmuştur. Orta Asya Türkleri'nde
mezar başına bu türden balbal adı verilen heykel mezar taşları dikmenin bir gelenek
olduğuna dair bilgilere Çin raporlarından ve yazıtlardan ulaşılmıştır. Öyle ki,
Kırgızlar ülkelerine "Türk balbalların ülkesi" adını vermektedirler. Çin kaynaklarından
edinilen bilgiler Türklerin cenaze merasimlerinin ardından mezarın üstüne taşlar
yerleştirdikleri ve bir yazı tahtası diktikleri, taşlarının sayısının ise ölenin yaşamı boyunca
öldürdüğü düşmanlarının sayısı kadarınca olduğu yönündedir. Yine, edinilen bilgiler
ışığında, öldürme eyleminin hemen ardından yontu ustalarınca balbal taşlarının
işlenmeye başlandığını belirtebilmek mümkündür (ROUX, 2011: 45-47). Yontu
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ustalarının hazırladıkları bu taşların, hem dikildikleri mezarda yatan ölünün ruhunu
ölümsüzlüğe taşıdıklarına, hem de kendisinden alınan derslerin unutulmasını
önlemekte dirilere yardımcı olduğuna inanılmaktadır (ROUX, 1994: 117).
İslamiyet'e geçişle birlikte, geçtikleri dinin gereklerince mezar yapılarında işaret
kullanmaya devam eden Türkler, bu amaçla farklı biçimlerde mezar taşları
yapmışlardır. İslâmî kaynakların belirttiği üzere, Muhammed'in, Osman b. Maz'ın
kabri başına büyükçe bir taş dikip buna binaen "Bununla kardeşimin kabrini tanır ve
bulurum, ailemden ölenleri de yanına gömerim" dediği bilinmektedir. Bu bağlamda,
özellikle Hanefi fıkhında, mezarda yatanın tanınması ve mezarının çiğnenmemesi
adına mezarlara yazı yazmanın gereklilik taşıdığı savunulmuştur (ŞENER, 2001: 35).
Türkler de İslamiyet'e geçişlerinin ardından mezar taşları kullanmışlar ve mezarlarını
mezar taşları eşliğinde biçimlendirmişlerdir.
Selçuklular ve Beylikler döneminde mezar taşları sanduka, lahit ve şahideli olarak
yapılmış olup bu şahideli mezar taşlarının bir kısmı mevlevi başlığı biçiminde
hazırlanmıştır. Mezar taşı süslemeleri XIII. yüzyılın son çeyreğinde daha çok rumi ve
geometrik biçimlerde yapılmıştır. Bununla birlikte, kimi taşların üzerinde kıvrık dal
işlemeleri de görülebilmektedir. XIV. yüzyılda ise sandukaların boyutlarında küçülme
görülmüş, silindirik formda sandukalar görülmeye başlanmış, hatayi ve rumi
süslemeler yapılmış ve figürlü, bitkisel ile nesneler işlemeler bezenmiştir. Bununla
birlikte, Osmanlı döneminde, çiçekli dolgulara, gülbezeklere, çeşitli serpuşlara, barok
kıvrımlı dallara, servilere, hurma figürleri ile sembolik işaret ve damgalara rastlamak
mümkündür (BİÇİCİ, 2006a: 187-188).
Osmanlı mezar taşlarına, mezarda yatan ölü için dualar istenen ve bu suretle dirilere
o mezarda yatan ölüyü hatırlatmayı amaçlayan yazılar da yazılmıştır. Osmanlı mezar
taşları arasında, Bulgaristan'da bulunan 19. yüzyıla ait örneklerden birinde, dönemin
Vidin valisi Osman Pazwanoğlu'na ithaf edilen 1806/1807 yıllarına tarihlenen mezar
taşında yazılanlar, mezar taşının işlevselliğine dair önemli belirteçler sunmaktadır:
"Ölüler için dua eden dindar insan
Beni örnek al ve elinden geldiğince herkese iyilik et!
Orada sadece yaptıklarının tamamından hesaba sorulacağını bil.
Daha ruhun bedeninden çıktığında
Yaptığın iyilikleri ispatlamak zorunda kalacaksın
Dualarında Pazwan oğlu zavallı Osman'ı hatırla
Böylelikle kendine de iyilik yapmış olursun.
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Yıl 1221/Hicri/" (TRYJARSKI, 2012: 516-517)
Cumhuriyet sonrası Anadolu'sunda önceki dönemlerde benimsenen işçilik üslubu söz
konusu edilmemiş, İslamiyet öncesi veya sonrasına dair hiç bir iz kalmamıştır. Salt
temel bilgilerin yazıldığı mezar taşlarında, ekseriyetle ad, doğum ve ölüm tarihi,
toplumsal statü değinisi gibi yazılar haricinde herhangi bir kitabe türü yazıya
rastlamak pek mümkün değildir. Cumhuriyet döneminde, 1928 Harf Reformu itibarı
ile mezar taşları Latin harfleri ile yazılmaya başlanmış, Arap harfleri kimi el-fatiha
ibaresi veya Kur'an suresi dışında pek kullanılmamıştır (BOZDEMİR, 2007: 369-379).
Belirtilen tipoloji coğrafyanın tamamında bir standardizasyona işaret etse de yöresel
farklılıklar yine söz konusu olabilmektedir. Nitekim, örnek olarak, Manisa'ya bağlı
Gördes ilçesinde, 1929-1961 yılları arasında yapılan mezar taşları Latin harfleri ile
yazılmış yazıların yanı sıra akantus, servi ve çiçek bezemelerinden oluşan
kompozisyonlar içermesi bakımından Osmanlı dönemi mezar taşları ile benzerlikler
göstermektedir (BİÇİCİ, 2006b: 171-173).

SONUÇ
Anadolu ekseninde mezar taşının tarihsel dönemler boyunca geçirdiği biçimsel ve
düşünsel değişim evrelerini incelediğimiz çalışmamızdan hareketle, eskiçağın kaya
mezarları işlemelerinin, detaylı mezar stellerinin ve büstler içeren mezar taşlarının,
ortaçağa girilirken belirli ölçüde bir sadelik kazanmaya başladığını, pek fazla işçilik
içermeyen mezar taşları kullanan Orta Asya Türk topluluklarının Anadolu'ya girişi
ardından ise Selçuklu ve Beylikler dönemlerine denk düşen XI-XIII. yüzyıllar arasında
detaylı işlemelerin görülebildiğini, Osmanlı dönemi ile birlikte sade mezar taşlarının
yanı sıra özellikle XV. yüzyıl sonrasında çeşitli bezemelerle süslenmiş
kompozisyonların görülebildiğini belirtebilmekteyiz. Cumhuriyetin ilanı sonrası
dönemde ise İslamiyet öncesi ve sonrası işleme ve kompozisyonlara pek
rastlanmamakla birlikte, kimi yörelerde aynı geleneğin devam ettiğine dair belirtiler
de görülmektedir. Latin harfleriyle yazılan 1928 sonrası bu mezar taşları günümüze
dek ulaşmış bir standart tip edinmiştir ve belirli kaideler ışığında seri üretim usülünce
üretilmeye devam edilmektedir.
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develops from the archaic incised tradition and gains complexity during the Samarran period. The Halaf
pottery with elaborate geometric designs enriched with figures develops from this tradition. In the
Chalcolithic period the standardized Late Halaf pottery with elaborate polychrome design is applied in
a crude way – the Early Ubaid pottery – and develops to the simplified and standardized Late Ubaid
pottery. The contemporary Central Anatolian pottery begins with simple hachure with thin lines
(Canhasan 3 ware) during the Late Neolithic period and develops to complex geometric designs in the
Chalcolithic period. The Early Bronze Age local painted pottery of the Upper Euphrates region begins
also with simple hachure with thin lines in EBA I, develops to a specific design in EBA II that becomes
bichrome in EBA III, and the design is again composed of thin lined cross hatching in the Middle Bronze
Age. Also the Iron Age pottery of Central Anatolia follows a similar way; the simple figured design of
the EIA becomes standard during the early Phrygian period, is multi coloured in the Middle Phrygian
period. The designs are again composed of simple bands during the Late Phrygian period. Thus, the
decorated pottery traditions show similar evolutions throughout ages.
Keywords: Early Anatolia, Painted Pottery, Evolution of Desings

GİRİŞ
Eski Anadolu topluluklarının kullandığı kapları süslemesi geleneği, Erken Neolitik
dönemde başlar. En eski süslemeler, Kuzey Ege adalarından Gökçeada’da yer alan
Uğurlu yerleşiminin IV tabakasındaki malzemede olduğu gibi (Erdoğu, 2013), nemli
kap yüzeyinin sivri uçlu bir cisimle çizilmesi ile ya da deniz kabuğu, kamış gibi
nesnelerin nemli kap yüzeyine bastırılması ile başlamıştır. Geç Neolitik dönemden
itibaren Balkanlar ve Anadolu’da kazıma çizgilerin içerisinde kireçli hamur
doldurularak kap yüzeyi renklendirilmiştir. İznik gölü havzasında yer alan Ilıpınar
kazılarından elde edilen bulgular, bu geleneğin Anadolu’daki en erken
temsilcilerindendir (Roodenberg ve Roodenberg, 2013; Karul ve Avcı, 2013, fig. 18).
Nemli kabın üzerine kil şeritler, düğmeler ya da figürler yapıştırılarak meydana
getirilen kabartma bezeme tekniği de ilk kez Erken Neolitik dönemde uygulanmıştır.
Orta Anadolu’nun güneydoğu kesiminde yer alan Köşk Höyük kazılarında ele geçen
kabartma bezemeli kaplar, o dönemin yaşam tarzını da yansıtmaktadır (Öztan, 2011).
Boya bezemenin uygulanması, çömlekçinin farklı kil yataklarından gelen killerin farklı
pişme renklerine sahip olduklarını bildiğini, birkaç renk boyadan yapılan kap
bezemesi, bu teknik bilgideki gelişimi göstermektedir. Kapların hamuru, astarı ya da
boyasının içerdiği metal oksitlerin 450-700°C ısıda ergimesi sırasında, fırının ısısı ve
fırın içerisine giren hava akımına göre değişik pişme renkleri oluşur (Ökse, 2012; 2015).
Farklı yataklardan elde edilen kilin pişme sırasında farklı renkler aldığını gören
çömlekçiler, kapların üzerine farklı renkte kil çamurlarıyla şekiller çizerek “boyalı
seramik” üretmeye başlamışlardır. Kabın hamur ya da astar yüzeyine, içerdiği değişlik
bileşimli minerallerden ötürü farklı renk veren kilden yapılmış karışımın boya olarak
kullanıldığı kaplarda farklı renkte desenler ortaya çıkmıştır. Siyah ve kırmızı renkler
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seramik üretiminin başlarında, Erken Neolitik dönemde Zagroslarda yer alan Qalat
Jarmo 5-1, ve Tell es-Sawwan, Tepe Guran gibi merkezlerle elde edilmiştir. (Mellaart,
1975, s. 81-86). Bu renklerin tonları boyanın içerdiği meal oksit miktarına ve türüne
göre de değişmektedir. Kireç katkılı hamurdan meydana gelen beyaz renk Ege ve
Balkanlarda Geç Neolitik dönemde kullanılmaya başlamıştır. Balkanlarda gelişen
Karanovo I kültürünün bu dönemde Marmara havzası ve Batı Anadolu’da
yaygınlaştığı, Aşağı Pınar 6, Ulucak IV, Aktopraklık ve Ilıpınar VIII bulguları ile
kanıtlanmıştır (Özdoğan, 2007: s. 159; Karul ve Avcı 2013: Fig. 20). Kaplar üzerinde
sırlı astar ya da sırlı boya olarak mavi rengin kullanımı ise MÖ 3. binde Mısır’da
geliştirilmiştir.
Kapların bezemesi toplum yapısı, yaşam tarzı, beğeniler ve gereksinimlerden
kaynaklanmıştır. Yüzeyi özenle bezenen kaplar, o toplumda görünüşe verilen önemi
yansıtabileceği gibi, bezemenin düzenliliği teknik bir beceri gerektirdiğinden,
bezemelere gösterilen özen, o toplumdaki uzmanlaşmanın da göstergesidir. Deneyim
gerektiren bezemeler zaman alacağından, bu tür kapların kullanıldığı toplumlarda
zanaat dalları da oluşmuştur. Motif repertuarı, o toplumun kullandığı çeşitli
sembollere, sanatsal düzeyine ve farklı resim stillerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bir
bezek türü ya da desen çağlar boyunca görülebileceği gibi, aynı seramik grubuna ait
kaplarda farklı bezemeler uygulanabilmektedir. Bezeme tarzları ve motiflerin aynı
bölgede farklı evrelere göre değişim göstermeleri, gelişim evrelerinin belirlenmesini
sağlamaktadır. Farklı seramik geleneklerine sahip toplumların arasındaki ilişkiler,
yerel çömlekçileri etkilemiş ve geniş coğrafi alanlarda benzeri tipte kapların
üretilmesinde etken olmuştur. Komşu bölgelerde görülen farklı seramik gelenekleri
zaman içerisinde birbirinin etkisiyle değişime uğrayarak geniş bir alanda aynı
geleneğe dönüşebilmektedir. Örneğin, Güney Mezopotamya’da ortaya çıkan Ubeyd
seramiğinin Geç Kalkolitik Çağda Kuzey Mezopotamya’ya ve Anadolu içlerine kadar
yayılması, yerel boyalı seramik geleneklerinin zamanla değişime uğrayarak ortadan
kalkmasıyla sonuçlanmıştır.
Erken Neolitik dönemden beri Anadolu bezemeli kap gelenekleri birbirine benzeyen
gelişimler göstermiştir. Tasarımlar erken evrelerde basit geometrik desenlerden
oluşmuş, bunu izleyen çeşitli aşamalarda gelişme göstermiş, gelişkin evrelerde
standartlaşma başlamıştır. Daha gelişkin evrelerde çok renkli ve figürlü desenler
ortaya çıkmış, yeni bir geleneğin ortaya çıkmaya başladığı geç evrelerde desenler
tekrar basitleşmiştir (Bkz. Tablo).

Geç Neolitik ve Kalkolitik Çağ Boyalı Seramik Gelişimi
Kuzey Mezopotamya’nın Geç Neolitik döneminin boyalı seramiği, arkleolojik
kazılarda ilk kez karşılaşıldığı yerleşimlerin adları ile anılmaktadır. Tell Hassuna Ia
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tabakasında bulunan kazıma bezemeli kaplar (Arkaik Hassuna) Ib tabakasından
itibaren boya desenleri ile bezenmiştir (Standart Hassuna) (Tekin, 2015). Bunu izleyen
dönem, Tell Samarra kazılarında ilk kez tanımlanan zengin geometrik desenlere
dönüşür (Samarra dönemi). Bu gelişim süreci Orta Dicle havzasında Ninive derinlik
sondajında (Gut, 1995: Taf. 52-54) ve Yukarı Dicle havzasında Hakemi Use kazılarında
(Tekin, 2011) tespit edilmiştir. Bu gelenekten gelişen, figürlerle zenginleştirilmiş zarif
geometrik desenlerle bezeli kaplar da ilk kazı buluntusu olarak Tell Halaf’ın
prehistorik tabakalarında saptanmıştır. Akdeniz kıyısından doğuya doğru, Orta Fırat
havzasını ve Habur havzasını içine alan bölgede yayılım gösteren Batı Halaf
geleneğinde yoğun hayvan figürleri (At, sığır, keçi, koyun, leylek, ördek, devekuşu,
kuğu), stilize figürler (boğa/koçbaşı), kelebek, tek tük insan ve bitki motifleri
kullanılmıştır (Akkermans ve Schwartz, 2003). Yukarı ve Orta Dicle havzası ile
çevresini kapsayan Doğu Halaf geleneğinde ise geometrik desenlerin yanı sıra
bukranion (boğa başı) ve çanakların ortasında haç ya da rozet motiflerinin kullanıldığı
görülmektedir. Tell Arpaciah, Tepe Gawra (Tobler, 1950, s. 137-139), Yukarı Dicle
havzasında Karavelyan, Boztepe (Parker ve Creekmore, 2002), Kenantepe (Parker ve
Swartz Dodd, 2005, s. 71-73) gibi yerleşim alanlarında yapılan kazılar bu gelişimi
yansıtan veriler sunmaktadır.
Kalkolitik dönemin de başlangıcını temsil eden Geç Halaf dönemindeki zarif çok
renkli desenlerden oluşan standartlaşmış bezeme ağırlıklı olarak zarif geometrik
desenlerden oluşmuştur. Güney Mezopotamya kökenli Ubeyd boyalı seramik
geleneğinin kuzeye yayılmaya başladığı bu dönemde artık Halaf geleneği desenleri
kapların üzerine daha özensiz ve kabaca uygulanmaya başlamıştır (Erken Ubeyd
Seramiği). Tell Arpaciah’da açığa çıkartılan Ubeyd 3 evresi mezarlarında erken evre
kaplarının daha kaba hamurlu olmalarına karşın bezemelerin fırça ile özenli
uygulandığı, geç evre kaplarında ise boyamanın oldukça özensiz uygulandığı
belirlenmiştir (Mallowan ve Cruikshank Rose, 1935, s. 68-70). Ubeyd kültürünün geç
evresinde desenler basitleştirilerek standart şeritler, dalgalı hatlar ve üçgen dizilerine
dönüşmüştür. Yukarı Fırat havzasında bulunan Değirmentepe III (Gürdil, 2005) ile
Yukarı Dicle havzasında yer alan Kenantepe ve Salat Tepe’de (Ökse, 2011a; Ökse ve
Görmüş, 2011) bu döneme tarihlenen yerleşimlerde belirlenen gelişim de benzeri
sonuçlar vermiştir.
Bunlarla çağdaş olan Orta Anadolu seramiği de başlangıçta kızıl kahverengi ve
kahverengi ince çizgilerden oluşan basit taramalar, zikzak şeritler, ağ deseni, balık
kılçığı ve sarkan üçgenler bezenmiştir. Konya Ovasında yer alan Çatal Höyük Batı ve
Canhasan 3-2b boyalıları bunlara karakteristik örnekler oluşturmaktadır (Mellaart
1975, s. 121-123; Mellink ve Filip, 1985, Abb. 28). Bu biçimiyle Kuzey Mezopotamya’nın
Standart Hassuna boyalıları ile Yunanistan’daki Protosesklo kültürünün Otzaki evresi
boyalılarına (Mellink ve Filip, 1985, Taf. XXVIIa) benzeyen bu kap bezemesi Erken
Kalkolitik dönemde kilim desenlerini andıran gelişkin geometrik tasarımlara
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evrilmiştir. Canhasan 2a tabakasında kahverengi çizgilerle sınırlandırılmış kırmızı
çizgiler ile boyanmış dalgalı hat ve örgü motifleri kullanılmıştır.

Erken Tunç Çağı Boyalı Seramik Gelişimi
Kuzey Mezopotamya’da MÖ 3. bin başlarında ortaya çıkan ve ilk kez Ninive antik
kentinde yapılan derinlik sondajı sırasında belirlenen beşinci tabakada saptanması
nedeniyle arkeolojik yayınlarda “Ninive 5” seramiği adı ile geçen çark yapımı zarif
kaplar üzerine uygulanan bezemeler de zaman içerisinde farklılaşmıştır. Erken
evrelerde basit kazıma ve boyama desenlerle bezenen kaplar MÖ 3. bin ortalarına
doğru yerini kazıma-oyma bezemeye bırakmış, bölgede farklı bir seramik üretiminin
yaygınlaştığı geç evrede ise bezenmemiş kaplara dönüşmüştür (Uysal, 2007; Ökse,
2011b, s. 278).
Yukarı Fırat havzasının Erken Tunç Çağı yerel boyalı kapları da ilk evresinde ince
kahverengi ve siyah çizgilerden oluşan taramalarla bezenmiştir. Erken Tunç Çağının
ilk evresinde Gelinciktepe, ikinci evresinde Arslantepe IIA tabakasında ele geçen bu
boyalı kaplar bölgenin yerel kültürünün ürünleri olarak değerlendirilmektedir
(Marro, 2011, s. 300-301). Erken Tunç Çağı III evresine tarihlenen Arslantepe’nin saray
deposunda ele geçen kaplar üzerinde kırmızı ya da siyah boya ile kendine özgü
tasarımlar uygulanmıştır. Bölgede Arslantepe VIIIC ve Norşuntepe sarayları ile Han
İbrahim Şah ve Şemsiyetepe gibi kırsal yerleşim birimlerinde açığa çıkan boyalı kaplar,
Erken Tunç Çağının son evresini temsil etmektedir (Marro, 2011, s. 305). Bu
tasarımlarda kapların ağız kenarı dışında, kalın şeritler arasına ince çizgilerden oluşan
düz ve ağ taramaların yerleştirildiği kalın bezeme şeritleri bulunmaktadır. Kapların
bezemesi, bu şeritten kabın dibine kadar inen kalın şeritlerle tamamlanmıştır. Erken
Tunç Çağı sonlarına doğru kalın şeritlerden bazıların kırmızı, diğerleri siyah boya ile
uygulanmıştır. Orta Tunç Çağında bezemeler tekrar basitleşmiş, kap yüzeyine ince
çizgilerden oluşan ağ tarama desenler uygulanmıştır. Yerel boyalı seramik
kültüründeki bu değişim de Arslantepe, İmikuşağı, İmamoğlu, Şemsiye Tepe, Pirot
Höyük, Tepecik, Norşun Tepe ve Korucutepe kazılarında saptanmıştır (Laneri ve
Schwartz, 2011, s. 346).

Demir Çağ Boyalı Seramik Gelişimi
Orta Anadolu Demir Çağı seramiği de benzeri bir yol izler. Erken Demir Çağında el
yapımı kaplar üzerine uygulanan düz çizgiler ve içleri noktalarla doldurulan şeritler
ile basit figürlerle zenginleştirilmiş desenler az sayıda üretilmiştir. Yayınlarda
“Festoon Ware” olarak adlandırılan bu grupYukarı Dicle ve Yukarı Fırat havzası,
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Kuzey Doğu Anadolu ve Kızılırmak havzası içinde Boğazköy-Büyükkaya Erken
Demir Çağ yerleşiminde (Genz, 2003, s. 113 ff, Abb. 1-3; Parzinger, 1996) ve Kaman
Kalehöyük IId (Matsumura, 2008) tabakasında az sayıda örnek ile temsil edilmektedir.
Bu grup MÖ 2. binin son yüzyıllarında ortaya çıkmış ve 9. yüzyıl sonlarına kadar
kullanılmıştır. Bu biçimde üretilen boyalıların Yukarı Fırat havzasında Norşun Tepe
(Hauptmann, 1969/70, Abb. 16/2, 5; Bartl, 2001, fig. 1/12) ve Yukarı Dicle havzasında
Gre Dimse (Karg, 2002, şek. 3/d) gibi merkezlerde ele geçmesi, bu geleneğin az sayıda
örnek ile geniş bir alanda temsil edildiğine işaret etmektedir.
Erken Frig dönemi boyalı kaplarına standart desenler uygulanmıştır. Kraterlerin
boyunları üzerine geometrik desenlerden oluşan frizler, karınları üzerine de kulplarla
sınırlandırılan paneller üzerine stilize hayat ağacının iki yanına simetrik olarak, siluet
tarzında boyanmış geyik figürleri yerleştirilmiş, bunlardan kalan boş alanlar da iç içe
daire motifleriyle doldurulmuştur. Bu stil Gordion derinlik sondajının 6B-A (Sams,
1994), Boğazköy Büyükkale II (Neve, 1982, s. 174-176) ve Alişar 4bM-4cM
tabakalarında (Akurgal, 1955, s. 36) olduğu gibi, Kızılırmak havzasında yaygın olarak
uygulanmıştır. Bu standartlaşmış tasarımların dışında, tümü metoplara ayrılmış
frizler halinde zengin geometrik desenlerle bezenmiş kaplar da üretilmiştir.
Orta Frig döneminde kaplara iki renkli boyama ile krem rengi panel üzerine koyu renk
boya ile geometrik desenler uygulanmıştır. Gordion denilik sondajının 5 (Sams, 1994),
Alişar IVbM-4aM (Osten, 1937, s. 316-317) ve Boğazköy Büyükkale Ib-c (Neve, 1982,
Tab. 1) tabakalarında belgelenen bu stil, MÖ 7. Yüzyıl ortasından 6. Yüzyıl ortasına
kadar kullanılmıştır. Geç Frig döneminde tasarımlar tekrar boya ile uygulanan düz
şeritlerden ve iç içe daire dizilerinden oluşan basitleşmiş tasarımlara dönüşmüştür.

SONUÇ
Çeşitli dönemlere tarihlenen boya bezemeli kaplar üzerindeki desenlerin gösterdiği
değişim aşamaları, bezemeli seramik geleneklerinde çağlar boyunca benzeri gelişim
evrelerinin tekrar ettiğini gösterir niteliktedir. Başlangıç aşamasında basit desenlerle
başlayan kap bezemeleri zamanla daha karmaşık, daha zengin geometrik tasarımlara
dönüşmüş, bu desenler kap yüzeyine belirli şemalar halinde uygulanmıştır. Bu
desenlerin bazıları günümüz kilim desenlerine benzerlik gösterdiğinden, üretildikleri
dönemin dokumacılığını da yansıttığı düşünülmektedir. Gelişkin evrelerinde
figürlerle de zenginleştirilen kaplar çok renkli boyama tekniğinin de geliştirildiğine
tanıklık etmektedir. En gelişkin evresinde standartlaşan tasarımlardan oluşan kap
bezeme sanatı, bunu izleyen geç evresinde tekrar basitleşmekte ve yerini farklı bir
seramik geleneğine bırakmaktadır.
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KOCAELİ MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA YER ALAN BİR GRUP BİZANS
SİKKESİ-A GROUP BYZANTINE COINS TAKEN PART IN THE
COLLECTION OF KOCAELI MUSEUM/ Zuhal UYKAL
Arkeolog Zuhal UYKAL
Kocaeli Müzesi/Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim Bölümü

ÖZET

Arkeolog Zuhal UYKAL
Kocaeli Müzesi/Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim Bölümü
Sikkeler, geçmiş kültür ve uygarlıkların tarihsel, dinsel, askeri, sosyal yapıları ile yaşantılarını ve sikkeyi
darp eden toplumun veya devletin özelliklerini yansıtmaktadır. İlk zamanlarda para; tahıl ürünleri,
hayvan, alet vb. gibi mallardı. Aracı olarak kullanılan bu malları muhafaza etmek, gerektiğinde
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inancını yansıtmaktadır. Nümizmatlar için Bizans dönemi tarihi, o zamana değin Doğu ve Batı Roma’da
(476’daki çöküşüne değin) geçerliliği olan eski Roma sikke sisteminin, hükümdarlığı zamanında köklü
değişikliğe uğradığı İmparator I. Anastasius (491-518) ile başlamaktadır. Tarihi açısından
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was difficult to save, if neccessary to separate into pieces, and to transport from one place to another
these goods which were used as the agent of shopping.Famous historian Herodot says the first coins
were coined by Lydians. They established a big civilization between BC 7th and 6th centuries and
between BC 640 and 630 they coined their first coins from the electron which is the mixture of gold and
silver.Coins , from the first time coining till now, are the documents that draw the history out and give
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reflect the christian belief initially.For numismats, the history of Byzantine Period starts with the reign
of Emperor Anastosias I (491-518) when the Roman coin system, which was used in the East and the
West Rome ( until its collapse in 476) , were changed radically.The Byzantine coins enrolled in the
collection of Kocaeli Museum will be analysised and evaluated by ourselves by means of the work that
we think it has a great significance.
Key Words: Bizantine, Coins, Kocaeli, Christ, Kocaeli Museum

GİRİŞ
Başlangıçta insanlar göçebe hayatı yaşamakta ve avcılıkla geçinmektedir. Bu devrin
insanları gerekli gördükleri her şeyi kendileri yapmakta ve henüz paraya ihtiyaç
duymamaktadırlar. Bunu takibeden devirde (Neolitik) insanların belirli bir toprağa
sürekli olarak yerleştiklerini, tarımla uğraştıklarını ve hayvan yetiştirdiklerini ve
köyler meydana getirerek aralarında bir iş bölümü yaptıklarını görmekteyiz. Ticaret
literatüründe yer bulan ‘takas’ın anlamı ‘mal alıp karşılığında başka bir mal vererek
ödeşme, değiş tokuştur.41 Fakat bir süre sonra değiştirmek istedikleri nesneyi
karşılarındakilerde bulamayınca, onun yerine aynı değerde başka bir şey almaya
başlamışlar, bunun neticesinde eşyanın değerini tespit etme zorluğu doğmuş42; yani
malın ya da eşyanın değerinin saptanması, beraberinde değer düşüncesini ve ona bağlı
olarak da eşdeğer düşüncesini akla getirmiştir. Giderek bir değişim aracına, yani
paraya gereksinim duyulmuştur.43 İlkel topluklarda uygulanılabilinen bu sistem,
toplumlar geliştikçe terk edilmiştir. 44
İlk zamanlarda para; tahıl ürünleri, hayvan alet vb. mallardı. Araç olarak kullanılan
bu gibi malları muhafaza etmek, istenildiğinde hemen kolayca ortaya koyabilmek,
gerektiği kadar parçalara bölmek, bir yerden bir yere taşımak güç olduğundan,
zamanla yalnız madenler para olarak kullanılmaya başlanmıştır. Doğal olarak
madenlerin kullanılmasının nedeni ise, az miktarda oluşları, bozulmadan
saklanabilmeleri ve değerinde bir azalma olmadan parçalara bölünebilmesidir.45
Sikke; ağırlığı ayarlanmış, kendisini darbedip tedavüle çıkan ve üzerinde,
istendiğinde tekrar geri almayı taahhüt eden yetkili idarenin ya da devletin arma veya
işaretini taşıyan yuvarlak(disk şeklinde) ufak metal parçasıdır.46 Sikkenin icadı
toplumların yaşantılarında çok büyük rol oynamış tarihi bir olaydır ve aynı zamanda

İ. Banu DOĞAN; Tarih Öncesinde Ticaret ve Değiş Tokuş, İstanbul 2008, s.33
Sabahat ATLAN; Grek Sikkeleri, İstanbul 1993, s.12
43
Oğuz TEKİN;Antik Numismatik Ve Anadolu,İstanbul 1992,s.1
44
Oğuz TEKİN;Antik Numismatik Ve Anadolu, İstanbul 1992,s.2
45
Oğuz TEKİN;Antik Numismatik Ve Anadolu, İstanbul 1992,s.2
46
Oğuz TEKİN;Antik Numismatik Ve Anadolu, İstanbul 1992,s.8, Oğuz TEKİN;Yapı Kredi Koleksiyonu Grek
ve Roma Sikkeleri İstanbul 1994,s.2, Sabahat ATLAN; Grek Sikkeleri, İstanbul 1993, s.12
41
42
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birer tarihi belgelerdir. Bize geçmişteki kültür ve uygarlıkların tarihsel ve kültürel
yaşantıları hakkında bilgiler vermektedir.

BİZANS SİKKELERİ
Roma İmparatorluğu MS 395 yılında ikiye ayrılmış ve imparatorluğun Bizans olarak
bildiğimiz Doğu yarısının hâkimiyeti Arcadius’a (MS 395-408) kalmış ise de Bizans
sikkeleri Arcadius’un sikkeleri ile değil, kendisinden neredeyse yüzyıl kadar sonra
tahta geçmiş olan Anastasius’un (MS 491-518) sikkeleriyle başlatılır. Arcadius’dan
Anastasius’a kadar olan süredeki imparatorların bastırdığı sikkeler geç Roma
sikkelerine benzemektedir. Oysa Anastasius’tan itibaren sikkeler, özellikle bronzlar
farklılık göstermektedir. Bu farklılık, Bizans sikkelerinin Anastasius’tan itibaren
başlatılmasının daha uygun olacağını göstermektedir.47
Bizanslılar, altın, elektron, gümüş, billon (adi gümüş) ve bronz (bakır) sikkeler
basmışlardı. Basılan altın sikkelerin ana birimi ‘solidos’tur. Bunun yarısı ‘semisis’,
çeyreği ise ‘tremissis’tir. Solidos’un uzun yıllar basılmasına rağmen semissis ve
tremissisin basımları 9. Yüzyılda son bulmuştur. 10. yüzyılda biri hafif (tetarteron
nomisma), diğeri ağır (histamenon nomisma) olmak üzere solidosun iki türü
karşımıza çıkar.
Nomisma’nın ayarı ve kalitesi IV. Mikhael (1034-1040) ile birlikte bozulmaya
başlamıştır. 1071’deki Malazgirt yenilgisinden sonra ve I. Aleksios (1081-1118)
döneminde nomismanın içindeki altın miktarı neredeyse %75 oranında azalmıştır.
1092 yılında I. Aleksios para reformu yapmak zorunda kalmıştır. Yeni düzenlemede
Nomisma’nın yerine “hyperpyron” adıyla yeni bir altın sikke tedavüle sokulmuştur.
Ancak bu kez altının ayarı 24 karat yerine 20 ½ karata düşmüştür. Nomisma’dan farklı
olarak, hyperpyron’un bir yüzü çukur, bir yüzü bombeliydi (içbükey-dışbükey). Bu
sikkeler nümismatik literatüründe “skyphate” (çukur) olarak adlandırılır.48
Gümüş sikke olarak Arcadius’tan beri bilenen siliqua vardır. Fakat Heraclius (610641) döneminde hexagram, III. Leon (717-741) döneminde ise miliaresion adı verilen
yeni gümüş sikkeler basılmıştır.
Bronz sikkeler, bilinen geleneksel Roma sikkelerinden farklı bir imajı taşımaktadır.
Anastasius tarafından 5. Yüzyılın sonunda yapılan sikke reformu en çok bakır
sikkelerde kendini gösterir. En büyük birimin adı Follis’tir. Gümüşle yıkanan
bronzdan basılan sikkelerdir. Sikkenin arka yüzünde büyük bir M harfi ile gösterilir.

47
48

Zeliha Demirel GÖKALP,Yalvaç Müzesi Bizans Sikkeleri, Ankara 2009, s.8
Zeliha Demirel GÖKALP, Yalvaç Müzesi Bizans Sikkeleri, Ankara 2009, s.25
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Bu işaret sikkenin 40 nummi değerinde olduğunu gösterir. Bunun yarısı değerindeki
yarım follis, K harfini (= 20 nummi), decanummium denen çeyrek follisin yarısı
değerindeki birim de E harfini (= nummi) taşımaktadır.
Bizans sikkeleri, işçilik ve baskı kalitesi açısından, Roma sikkelerinin oldukça
altındadır. Sikkelerin ön yüzünde önceleri imparatorun portresi yer alırken, giderek
imparatorun yakınları da yer almaya başlar. Ön yüzde bazen iki, bazen de üç figürün
yer aldığı görülür. Öeneğin II. Iustinus’un (565-578) sikkelerinde, ön yüzde, imparator
ve karısı Sophia yan yana tahtta otururken betimlenmiştir. Bizans sikkelerinde önemli
bir portre resmetme değişikliği de, portrenin Roma sikkelerinde olduğu gibi profilden
değil, cepheden resmedilmesidir. Daha önceden ¾ profilden resmedilmiş büstleri Geç
Roma sikkelerinde (özellikle II. Costantius’tan itibaren) görülmektedir. Tam cepheden
resmetme, ancak; I. Iustinianus (527-565) ile başlar. Profilden resmetme ise bir süre
daha devam eder ve 7. yüzyılda sona erer.
Bizans sikkelerinde ön yüzde İsa’nın görülmesi II. Iustinianus’un (685-695 ve 705-711)
dönemine rastlar. İkonoklazm döneminde (726-842) İsa tasviri kalkar ve tekrar
imparatorların büstleri konur. Meryem ise, ancak VI. Leon (886-912) döneminde
sikkelerde görülür. Bizans sikkelerinde önceleri ön yüzde imparator ya da imparator
ailesinden portreler görülürken bu gelenek III. Leon (717-741) döneminde
bozulmuştur. Miliaresion adı verilen gümüş sikkelerin ön yüzünde basamaklı bir
kaide üzerinde haç, arka yüzde ise birkaç satır halinde yazı vardır. 10. yüzyılda arka
yüzde dört satır halinde yazının; ‘Ihsus ‘/ XRISTUS/basileu/basile; bulunduğu
sikkeler basılmıştır. İlk kez I. Ioannes (969-976) tarafından basılan anonim sikkelerin
bu biçimi yaklaşık yüzyıl sürmüştür. Ancak; X. Konstantinus (1059-1067) döneminde
İsa’nın portresi yerine imparatorların portreleri konmaya başlanmıştır. 11. yüzyıldan
itibaren arka yüz tipleri çeşitlenmesine rağmen, yine de İsa ve Meryem figürleri ile
azizlere ait tasvirler çoğunluktadır. Son Bizans İmparatoru XI. Konstantinus’a ait
(1148-1453) ait gümüş çeyrek hyperpyron sikkelerin ön yüzünde İsa’nın büstü, arka
yüzünde imparatorun büstü ve adı vardır. 49
Bizans sikkeleri 30 civarında darphanede basılmıştır. Bunlar arasında Antiochia,
Theuopolis, Cartaca, Chersonus, Constantinopolis, Cyzikus, Nicomedia ve
Thessalonica’yı sayabiliriz. Darphane işaretleri genellikle 8.yüzyıldan itibaren
görülmezler. Geç Roma sikkelerindeki gibi Bizans sikkelerinde de grek harfleriyle
gösterilen atölye işaretleri vardır. Sikkelerin üzerinde yer alan yazı ise Latincedir. 7.
Yüzyıldan itibaren Grekçe harfler de kullanılmaya başlar. Artık yazı Latince ve
Grekçenin harflerinin karışımı bir hal alır. Ünvanlarda da değişiklik olur. Latince
AVGVTVS’un yerini BASİLEUS alır. 8. Yüzyıldan itibaren görülen unvanlardan biri
de ‘DESPOT’ anlamındaki ECOTCH’tır. Bizans Sikkelerinde en çok görülen örnekler;

49

Oğuz TEKİN; Yapı Kredi Koleksiyonu Bizans Sikkeleri, İstanbul 1999, s.38
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IC-XC= İsa, Ihsus XRİSTUS bASİLEU bASİLE= Krallar kralı İsa, SERU ChRISTI=
İsa’nın hizmetkârı, EMMANOVH= Tanrı bizimledir, MP-OV= Tanrının Annesi
(Meryem)’dir. Bu dönem sikkelerinde, I. Iustianus döneminden itibaren ve yalnızca
bakır sikkelerde imparatorun tahta çıkış yılı görülmeye başlar. 8. Yüzyıl başlarından
sonra bu uygulama kalkar. Romen rakamıyla yazılan tahta çıkış yılı, bize aynı
zamanda sikkenin basıldığı yılı ile birlikte ANNO (=Yıl) lejandı da görülür. YIL 1=I,
50
YIL 2= II, YIL 3= III, YIL 4=IIII, şeklinde görülmektedir.

KOCAELİ MÜZESİ KOLEKSİYONUNDA YER ALAN BİR GRUP BİZANS
SİKKESİ
Kocaeli Müzesi, 1967 yılında Müzeler Genel Müdürlüğü’nün onayı ile Kasrı
Hümayun’da, 1987 yılında ise, üç katlı Saatçi Ali Efendi Konağı Etnografya Müzesi
olarak hizmete açılmıştır. 1993 yılında ise Kasr-ı Hümayun’un onarıma girmesi
sebebiyle bir kısım küçük eserler Etnografya Müzesine taşınmıştır. Özellikle bahçe
teşhirinde yer alan daha büyük mimari parçalar, bugünkü Fuar alanının bahçesine
taşıtılmıştır ve İzmit müzecilik alanındaki gelişimini sürdürememiş ve uzun yıllar
müzesi olmayan bir kent olarak kalmıştır. 2006 yılında ise müze için yeni bir alan tespit
edilerek Eski Gar Alanı faaliyete geçmiştir. Alman Mimar Otto Ritter tarafından
yapıldığı düşünülen binanın 11 dönümlük bölümü 2007 yılından itibaren Kocaeli
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi olarak kullanılmaktadır.
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi sikke koleksiyonunda 5372 (beş bin üç yüz
yetmiş iki) adet Antik ve İslami sikke bulunmaktadır. Tarafımızdan gerçekleştirilen
bu çalışmada Kocaeli Müzesi Koleksiyonu Bizans Dönemi Sikke Örnekleri
değerlendirilmiştir. Bu çalışmamız müzemiz için hazırlanacak kataloga bir ön hazırlık
niteliği oluşturmaktadır. Bu sikkelerin 15 (on beş) âdeti altın ve 12 (on iki) adeti bronz
sikke olmak üzere toplam 27 (yirmi yedi) adet sikke değerlendirilmiştir. Çalışmasını
sürdürdüğümüz sikkelerin müzeye geliş şekilleri olarak hibe, müsadere ya da satın
alma yoluyla geldiği tespit edilmiştir ve bu sikkeler imparatorların hüküm sürme
tarihi sıralamasıyla verilmiştir.
Müzemiz koleksiyonunda yer alan 2364 Envanter Numarası ile kayıtlı sikke
I.Iustinus’a aittir. I. Iustinus (518-527) tarihlerinde hüküm sürmüştür. I. Anastasius’un
çocuksuz ölümü üzerine Bizans imparatoru olmuştur. I. Iustinus’un ilginç özelliği
okuryazarlığı bulunmadığından imparator olduktan sonra bile imzasını delikli bir
kalıp üstünden geçerek atmasıdır. Sikke bronzdan yapılmış follis olup; 29 mm

W. Kenneth HARL; Kazılarda Bulunan Sikkelerin Tanımlanması İçin Rehber Bizans, İstanbul 2002,
s.18
50
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çapındadır. Ön yüzünde; DN IVSTNVSPPAV yazısı okunmaktadır. İmparatorun sağa
dönük giyimli büstü ve başında incili diadem bulunur. Zırhlı ve düz ve askeri pelerin
olan paludamentumludur51 (Görsel 1). Arka yüzde M harfi, yukarıda haç motifi
vardır. Sol boşlukta yıldız ve kesim çizgisinde ise Konstantinopolis’te basıldığını
gösteren CON yazılıdır. (Görsel 2).
Aynı imparatora ait 3304 Envanter Numarası ile kayıtlı sikke altından basılmıştır. 16
mm çapında 1,4 gr. ağırlığında ve tremissis değerindedir. Sikkenin ön yüzünde,
İmparatorun sağa bakan diademli, zırhlı ve paludamentumlu büstü bulunur.
Broşunda bir nokra yer almaktadır (Görsel 3). Sikkenin arka yüzünde, Victoria sağa
doğru yürür vaziyettedir. Sağ elinde çelenk, sol elinde haçlı globus tutmaktadır.
Sikkenin sol boşluğunda yıldız yer alır. Kesimde ise CONOB yazılıdır. Victoria’nın
etrafında VICTORIAVCV yazılıdır (Görsel 4).
Müzemiz Envanterine 2851 Numara ile kayıtlı bir başka sikke, II.Iustınus (565-578)’e
tarihlenmektedir. Iustınian Hanedanı üyesi olarak saltanat sürmüştür. Yaşamının son
yıllarında akıl dengesini yitirmiş ve karısı Sophia ve ortak imparator ilan ettiği II.
Tiberius Costantin’in naipliği ile devlet idare etmiştir. Sikke bronzdan, 27 mm çapında
basılmıştır. Ön yüzde II.Iustınus ve Sophia tahtta oturmaktadırlar. Cepheden tasvir
edilmişlerdir. Iustınus sağ elinde haçlı globus tutmaktadır. Sikkenin üzerinde
DNIVSTI..PP.. yazısı okunabilmektedir (Görsel 5). Arka yüz de ise 40 nummi
değerinde M harfi bulunmaktadır. M harfinin sol yanında A/N/N/O yazısı
yukarıdan aşağı doğru yazılı olup, sikkenin yukarı kısmında haç ve sağda yıl rakamı
Ç=6 olduğunun göstermektedir. Ofis işareti olarak da, 1. Atölyede basıldığını gösteren
A harfi görülmektedir. Kesim çizgisinde ise Nicomedia darphanesinde basıldığını
gösteren NIKO yazısı vardır. (Görsel 6). Müzemizde incelemesi yapılan 2859 ve
2009/524 Envanter Numaralı eserlerde II. Iustınus Dönemine ait ve 2851 Envanter
Numaralı eser ile birebir aynı durumdadır.
3385 Envanter Numarası ile kayıtlı olan sikke 829-842 tarihlerinde hüküm sürmüş
İmparator Theofilos’a aittir. Theofolis, 829 tarihinde babası II. Michael’in ölmesi ile
tam yetkili imparator olarak saltanata başlamıştır. İmparator aldığı yüksek kültür ve
eğitim dolayısıyla kendini bir hukuk felsefecisi olarak görmekteydi. Adil hâkim olarak
yargıladığı davalardan dolayı ölümünden sonra da ününü devam ettiren bir
imparatordur. Yarım follis değerindeki sikke, 25 mm ve bronzdan basılmıştır.
Sikkenin ön yüzünde ayakta tasvir edilen imparator, sağ elinde labarum, sol elinde ise
haçlı globus tutmaktadır. İmparator cepheden tasvir edilmiş olup vücudunun ¾
uzunluğunda sikke üzerine resmedilmiştir (Görsel 7). Arka yüzde 4 (dört) satır
halinde +THEO/ FILE AVG/OUSTESV/NİCAS yazısı bulunmaktadır (Görsel 8).

Paludamentum; Düz, uzun ve mor askeri pelerin. Genellikle zırhın üzerine giyilir. Sağ omuzda
fibula ile tutturulur.
51
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Müzemize kayıtlı 1772 Envanter Numarası ile kayıtlı incelemesini yaptığımız sikke de
İmparator Thefilos (829-842)’e aittir. Bronzdan basılan sikke 3385 numaralı sikke ile
aynı olmakla birlikte ön yüzde, cepheden tasvir edilen imparator sağ elinde labarum,
sol elinde haçlı globus tutmaktadır. Başının etrafında ƟEOFIL… bASIL yazısı
okunmaktadır (Görsel 9). Arka yüzde yine, 4 (dört) satır halinde +THEO/ FILE
AVG/OUSTESV/NİCAS yazısı bulunmaktadır (Görsel 10).
Müzemiz Envanterine 2009/399 Numara ile kayıtlı VI. Leon (886-912)’a ait sikke
mevcuttur. İmparatorun lakabı ‘Bilge Leo’ ya da ‘Filozof Leo’ olarak anılan Bizans
imparatorudur. Verimli bir kanun yapıcı, bir hatip ve güçlü bir ilahiyatçıdır. Babası
886’da hayata gözlerini yumduğunda 20 yaşında tahta geçmiştir. Bronzdan, 24x26 mm
ölçülerinde basılan sikkenin önyüzünde imparatorun cepheden büstü resmedilmiştir.
İmparatorun başında haçlı taç vardır. Khlamys giyimli ve sol elinde içinde ölümü
simgeleyen toz bulunan akaia52 tutmaktadır. Başının etrafında +LEOn-bASILEVSROm yazısı bulunmaktadır (Görsel 11). Arka yüzde ise 4 (dört) satır halinde
+LƐON/ ƐnƟƐObA/ SILƐVSR/OmƐOn yazılıdır (Görsel 12). Yine müzemiz
envanterinde kayıtlı 4482 ve 1759 Envanter Numaralı sikkeler de aynı özellikleri
taşımaktadır.
Anonim follis olarak bronzdan basılan Müzemiz Envanterinde 492 Numara ile kayıtlı
sikkedir. Makedonya Hanedanlığı’nın (M.S.867-1056) sekizinci ferdi olan İmparator I.
Ioannes Tzimiskes (969-976) döneminde “Anonim Follis”ler basılmaya başlamıştır.
Anonim follisleri, önceki yüzyıllarda basılmış olan sikkelerden ayıran, iki önemli
özelliği vardır. Birincisi, bakır sikkeler üzerinde, şimdiye kadar altın sikkeler için
ayrılmış bir özellik olan, İsa’nın bir portresinin olması; ikincisi, herhangi bir imparator
adına basılmamış olmalarıdır. Anonim follisler, araştırmacılar tarafından on beş gruba
ayrılmıştır. Bu sıralama harflere göre yapılmıştır. Ön yüzünde İsa’nın halesindeki
haçın kollarıyla İncil’in kapağındaki süslemeler ve arka yüzünde yukarıdan aşağıya 4
sıra halinde yazısıyla, üsluba ilişkin (biçemsel) farklılıklar denilen, D ve E grubunun
sadece birer varyasyonunda görülen bu özellik, geri kalan sınıfların hiçbirinde yoktur.
A2 sınıfı dışında diğer tüm sınıflardaki bir sikke, kendi grubu içindeki diğer tüm
sikkelerle hemen hemen aynıdır. Fakat A2 grubunun 50 ila 60 varyasyonu
bulunmaktadır.53 492 Envanter Numaralı sikke A2 grubunda yer almakta olup; 9761025 tarihleri arasında hüküm süren, Basıle II ve Konstantin VIII dönemine aittir.
Basile II ve Konstantin VIII birlikte imparatorluk unvanını taşımışlardır. Basile II’nin
hükümdarlığı sonunda imparatorluk yaklaşık beş asırlık tarihinin en görkemli ve
geniş dönemini yaşıyordu ve Konstantin VIII’e Bizans tarihinde I.Iustinian’dan beri
görülmemiş büyüklükte arazisi olan bir ülke bırakmıştır. Basıle’un 65 yıl imparatorluk
unvanını taşıması ve tam yetkilerle 49 yıl süren imparatorluk dönemi bin yıllık Bizans

52
53

Akaia:Ortasında beyaz mendil bağlı mor ipekten silindirik torbadır.
Zeliha Demirel GÖKALP, Yalvaç Müzesi Bizans Sikkeleri, Ankara 2009, s.216
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tarihinde en uzun imparatorluk dönemini kapsamaktadır. 30 mm çapında olan
sikkenin, ön yüzünde sakallı bir biçimde İsa cepheden tasvir edilmiştir. Tunik ve
hymation giyimli ve başındaki nimbusundaki haçın kollarında iki nokta bezeme
vardır. Sağ elini takdis pozisyonunda kaldırmış, pelerinin kenarında tutmaktadır. Sol
elinde kitap (İncil) tutmaktadır. Kitabın kapağının üzerinde bordür içinde nokta
bezeme vardır. İsa’nın sol omzunda monogramları olan IC ve sağ omzunda XC
bulunur. Ayrıca İsa’nın sol kısmında +ƐmmA … (Tanrı bizimledir) yazısı
okunmaktadır (Görsel 13). Arka yüzde; 4 (dört) satır halinde +ıhSVS/ KRISTVS/
BASILƐU/BASILƐ (Krallar Kralı İsa) yazısı okunmaktadır (Görsel 14). Müzemiz
koleksiyonunda kayıtlı 669 ve 2009/234 Envanter Numaralı Sikkelerde Anonim follis
grubuna girmektedir.
Müzemiz Envanterine 3138-3155 numaraları ile Kandıra Bizans Definesi adıyla kayıtlı
bulunan altından basılan sikkeler çukur şeklindedir. 1092 yılında I. Aleksios para
reformu yapmak zorunda kalmıştır. Yeni düzenlemede Nomisma’nın yerine
“hyperpyron” adıyla yeni bir altın sikke tedavüle sokulmuştur. Ancak bu kez altının
ayarı 24 karat yerine 20 ½ karata düşmüştür. Nomisma’dan farklı olarak,
hyperpyron’un bir yüzü çukur, bir yüzü bombeli (içbükey-dışbükey) olarak
basılmışlardır. Bu sikkeler nümismatik literatüründe “skyphate” (çukur) olarak
adlandırılmaktadırlar. Bu sikkeler arasından üzerindeki tipler birbirinden farklı olan
çeşit olan sikkelerden birer tane örnek alınmıştır. Müzemiz Envanterine 3124 Numara
ile kayıtlı X. Konstantin (1059-1067) zamanında basılan skyphate şeklinde, 27 mm
çapında ve 4,2 gram ağırlığında altın sikkedir. Sikkenin ön yüzünde İsa arkalıklı bir
tahtta oturmaktadır. Sakallı ve Hıristiyanlıkta kutsallığı sembolize eden şekilde
nimbusludur. Tunik ve hymation giyimli tasvir edilen İsa, sağ eli ile takdis eder
vaziyette, sol elinde ise kitap tutmaktadır ve İsa’nın etrafında FBSXFS REX REINATIM
yazısı bulunmaktadır. (Görsel 15). Arka yüzde ise; Ayakta cepheden tasvir edilen
imparator sağ elinde labarum54, sol elinde ise bir imparatorluk alameti olarak
kullanılan globus tutmaktadır. Globusun üzerinde haç motifi vardır. Globus55, yer
küre yuvarlağını sembolize etmektedir ve dolayısı ile imparator tarafından elinde
tutulması, imparatorun dünyanın hakimi olduğunu vurgulamaktadır. İmparatorun
çevresinde +KWNRACɅO∆OVKAC yazısı bulunmaktadır (Görsel 16). 1985 yılında
müzemize müsadere yoluyla gelmiş olan Kandıra Bizans Definesi Sikkelerinden 3124
Envanter Numaralı sikke ile aynı özelliklere sahip ve aynı imparatora ait 3122, 3126,
3128,3129, 3130 numaralı sikkeler müzemiz envanterinde kayıtlıdır.
3131 Envanter Numarası ile müzemize kayıtlı bulunan İmparator IV. Romanos (10681071)’a ait sikkedir. Sikke altından ve skyphate biçiminde basılmış olup; 29 mm

Labarum, Üzerinde kristogram işlenmiş olan sancak. I. Konstantinus’un Maxentus’a karşı yaptığı
savaştan önce sancakların ucuna koyduğu İsa’nın monogramını taşıyan sembole verilen isim.
55 Globus; İktidar sembolü dünyayı simgeleyen küre
54
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çapında ve 4,2 gram ağırlığındadır. İmparator IV. Romanos Diogenes 1068-1071
arasında hüküm sürer. Devlet içinde çok iyi tanınmış ve yüksek siyasal gücü olan
Kapadokyalı Diogenii ailesinin mensubudur. Sikkenin ön yüzünde, ayakta cepheden
üç figür bulunur. Ortada VII. Michael loros giyimli ve pendilialı, haçlı taç giymektedir.
Sağ elinde labarum sol elinde akaia tutmaktadır. Solda yer alan Konstantinus, sağ
elinde akaia tutuyor. Sağdaki figür ise Andronicos’tur. Kostantinus ile benzer
betimlenmiştir. Ancak sağ elinde akaia ve sol elinde haçlı globus tutmaktadır. K¥N
MX AND yazılıdır (Görsel 17). Arka yüzde ise; cepheden ve ayakta üç figür tasvir
edilmiştir. Ortadaki figür kare tabure üzerinde İsa tasviridir. İki yanında IC-XC
monogramları bulunur. Nimbuslu ve üzerine tunik ve hymation giyimli İsa, solda
Romanus’u ve sağdaki Eudokia’yı taçlandırırken betimlenmiştir. Romanos loros
giyimlidir. Başında pendilialı tacı sol elinde haçlı globus bulunur. Sağ eli ise
göğsündedir. Sağda yer alan Eudokia da loros giyimlidir. Sağ elinde haçlı globus
tutmaktadır. Sol eli göğsündedir. Sikkenin etrafında nokralı çift bordür ile çevrilidir
(Görsel 18). Müzemiz envanterine 3133 numara ile aynı özellikleri taşımakta ve yine
IV. Romanos’a aittir.
3155 envanter numarası ile müzemize kayıtlı olan sikke Michael VII (1071-1078)
dönemine ait, altından ve skyphate biçiminde basılmıştır. 27 mm çapında ve 4,25 gram
ağırlığındadır.
VIII.
Michael
Malazgirt
yenilgisinin
ardından
Bizans
İmparatorluğu’nun başına geçti ve tahta geçtiğinde artık Bizans en güçlü Hıristiyan
devleti olma vasfını yitirmiş ve çöküş dönemine girmiştir. Hükümdarlığı sırasında
enflasyon dolayısıyla Bizans parası değer kaybettiği için Paropinakes, ‘dörtte-bir
eksik’ namı ile anılmaktadır ve sikkesinin ön yüzünde, İsa‘nın cepheden sakallı ve
nimbuslu büstü resmedilmiştir. Nimbusu kollarının içinde 5 (beş) adet nokta
bulunmaktadır. Sağ elini kaldırarak takdis eder vaziyettedir. İsa’nın başının etrafında
monogramları IC-XC okunmaktadır (Görsel 19). Arka yüzde ise, VII. Michael’ın büstü
cepheden gösterilmiştir. Sağ elinde içinde 5 (beş) nokta bulunan labarum, sol elinde
ise haçlı globus tutmaktadır. İmparatorun etrafında +MIXAHɅ…. Yazısı
okunmaktadır (Görsel 20). Müzemize kayıtlı 3144, 3150,3154 Envanter numaralı
sikkeler de aynı imparatora ait olup 3155 Envanter numarası ile müzemize kayıtlı
sikke ile aynı özellikleri ve tipleri taşımaktadır.
Müzemize kayıtlı 4569 Envanter Numaralı sikke, II. Ioannes Komnenos (1118-1143)
tarihlerine aittir ve altından, 27 mm çapında, 4,44 gram ağırlığında basılmıştır.
Sikkenin ön yüzünde, tahtta oturan İsa sakallı ve nimbusludur. Tunik ve hymation
giyimlidir. Sol elinde kitap (İncil) tutmaktadır. Nimbusunda yer alan haçın kollarında
birer nokta vardır (Görsel 21). Arka yüzde ise, imparator ayakta ve cepheden
görünmektedir. Meryem tarafından taçlandırılmaktadır. İmparator khlamys ve
stemma giyimlidir. Sağ elinde labarum tutmaktadır. Meryem’in iki yanında MP-OV
monogramları vardır. Sikke biraz yıpranmıştır (Görsel 22).
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Çalışmamızda değerlendirilen son sikke müzemize 2632 Envanter numarası ile kayıtlı
olan sikkedir ve II. Andronicus- IX. Michael (1295-1320) tarafından basılmıştır.
Alçalmış altından hyperpyron olarak 23 mm çapında 4,15 gram ağırlığında basılmıştır.
II. Andronicus çok zor ekonomik ve mali sorunlarla uğraşmıştır. İmparatorluk dönemi
içinde Bizans altını olan hyperpiron o kadar değer kaybetmiştir ki devlet hazinesi için
(sikke sayısına göre) topladığı vergi geliri yedi misli daha düşük olmuştur. II.
Andronikos bu enflasyona karşı tedbir olarak, vergi indirimlerini azaltarak vergi
hâsılatını arttırmaya ve devlet harcamalarını kısmaya çalışmıştır. IX. Michael ise II.
Andronikos’un oğludur ve 1281’de ortak imparator olarak babası ile birlikte taç
giymiştir. Sikkenin ön yüzünde; Konstantinopolis surları içinde büstü yer alır. Sikke
biraz silik durumdadır (Görsel 23). Arka yüzde; ayakta üç figür yer almaktadır. Ortada
başı nimbuslu İsa bulunur. İsa’nın başının iki yanında monogramları IC-XC
okunmaktadır. Sikkenin sol tarafında İmparator II. Andranikos sağ tarafta ise IX.
Michael İsa tarafından taçlandırılmaktadır. Sikkenin arka yüzünün sol tarafında
AN∆… sağ tarafında ise MA… yazısı okunabilmektedir (Görsel 24)

SONUÇ
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde 5372 adet Antik ve İslami sikke yer
almaktadır. Sikkelerin buluntu yerleri bakımından genel olarak herhangi bir kazıdan
değil; hibe, müsadere ya da satın alma yoluyla gelerek müze envanter kaydı
yapılmıştır. Bu çalışmamızda müze koleksiyonumuzda bulunan Bizans dönemi
sikkelerinden örneklere yer verilmiştir. Çalışmamız daha geniş kapsamlı bir müze
sikke katalogunun öncül kısmını oluşturmaktadır. 15 (on beş) adet altın ve 12 (on iki)
adet bronz sikkenin değerlendirilmesi gerçekleştirilerek, özellikle Nicomedia
darphane basımı olan sikke örnekleri seçilmeye çalışmıştır. Bir tablo hazırlanarak,
envanter numaralarına göre imparator ve sikkenin cinsi tespit edilmiştir.
TABLO :
KOCAELİ MÜZESİ BİZANS DÖNEMİ
SİKKE ÖRNEKLERİ İMPARATOR VE
SİKKE CİNSİNE GÖRE DAĞILIMI
Envanter
İmparator
Cinsi
Numarası
2364
I.Iustinus
Bronz
3304
I.Iustinus
Altın
2851
II. Iustinus
Bronz
2859
II. Iustinus
Bronz
2009/524
II. Iustinus
Bronz
3385
Theofilos
Bronz
1772
Theofilos
Bronz
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2009/399
4482
1759
492
669
2009/234
3124
3122
3126
3128
3129
3130
3131
3133
3155
3144
3150
3154
4569
2632

VI. Leon
VI. Leon
VI. Leon
VI. Leon
VI. Leon
VI. Leon
X. Konstantin
X. Konstantin
X. Konstantin
X. Konstantin
X. Konstantin
X. Konstantin
IV. Romanos
IV. Romanos
VII. Michael
VII. Michael
VII. Michael
VII. Michael
II.
Ioannes
Komnenos
II.AndronikosIX.Michael

Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Bronz
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın
Altın

Bizans sikkeleri esas olarak altın, gümüş ve bakırdan basılmakla birlikte, 11. yüzyıldan
itibaren ekonomik kriz dolayısıyla ayarı düşük altın (=elektron) ve ayarı düşük gümüş
(=billon) sikkeler de görülmektedir.56 Bizans döneminde basılan altın sikke birimi
olarak yaklaşık 4.40 gram ağırlığındaki ‘solidus’u görmekteyiz. Bu döneminde basılan
sikkelerin ayarı ve kalitesi IV. Michael (1034-1040) ile birlikte bozulmaya başlamış;
1071 Malazgirt yenilgisinden sonra ve I. Alexios (1081-1118) döneminde sikkelerin
içindeki altın miktarı neredeyse %75 azalmıştır. 1092 yılında I.Alexios para reformu
yapmak zorunda kalmış ve bu düzenlemeyle müzemizde de altın sikkeler arasında
örneklerini çokça gördüğümüz çukur (iç bükey-dış bükey) sikkeler tedavüle
sokulmuştur. Altın çukur sikkeler son kez V. Ioannes (1341-1391) tarafından basılmış
ve Bizans altın sikkelerinin 1350’lerde basımı sona ermiştir.
Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde değerlendirilmesi gerçekleşen 27 (yirmi
yedi) adet sikkeden 15 (on beş) âdeti altındır. Bunlardan 14 (on dört) âdeti çukur

56

Oğuz TEKİN, Yapı Kredi KoleksiyonuBizans Sikkeleri, İstanbul 1999, s.37.
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sikkedir. 12 (on iki) âdeti ise bronz sikkedir. 27 (yirmi yedi) adet sikke, I.Iustinus, II.
Iustinus, Theofilos, VI. Leon, II. Basil-VII Konstantin, X. Konstantin, IV. Romanos, VII.
Michael, II. Ioannes Komnenos, II. Andronicos- IX. Michael İmparatorlar tarafından
basılan sikkelerdir. Ve bu sikkelerin neredeyse tamamına yakınının buluntu yeri tam
belli değildi; çünkü müzeye hibe ya da satın alma yolu ile gelmişlerdir. Müze
koleksiyonumuzdaki Bizans dönemi sikkelerinin tamamının değerlendirilip
çalışmamız tamamlandığında ekonomik boyutta istatiksel bir veri de ortaya
koyabileceğiz. Çalışmamızda değerlendirilmesi yapılan Bizans dönemi sikkeleri
Anadolu’daki birçok müzede tespiti yapılan sikkeler ile paralellik göstermektedir.
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YANSIMALARI -WOMEN
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IMAGE IN ART AND ITS REFLECTIONS IN THE ADS/ Eda Balkaş ERDOĞAN /
Nesrin Tan AKBULUT

Sanatta kadın imgesi ve figürü tüm toplumlarda ve çağlarda en çok karşımıza çıkan olgudur. Kadın,
Neolitik ve Kalkolitik çağlarda, Hitit ve Frigler döneminde doğurganlığından dolayı tanrıların en
büyüğü olan “Ana Tanrıça” olarak taçlandırılmıştır. “Kybele” adı ile de bilinen Ana Tanrıça, aynı
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(www.idildergisi.com/makale/pdf/1332333234.pdf )

Kadın her ne kadar pek çok toplumda tanrıça olarak görülse de, yıllar boyu değerlilik ve değersizlik
ikileminde yer alacaktır. Bunun nedeni günümüz kalıp yargılarının en belirginlerinden biri olan cinsiyet
kalıp yargılardır. Cinsiyet, kişinin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik
özellikleri
olarak tanımlanmaktadır.Cinsiyet
kalıp yargılar kişininYANSIMALARI
cinsiyetini esas alan bir
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rolüne sahip oldukları, bu iki rolün aynı bireyde birarada bulunmayacağı kabul edilmiştir.
Toplumsal cinsiyet ayrımları hem kadınların hem de erkeklerin yaşamını şekillendirmiş ve sonuçta bu
çeşitlilik sadece farklılıktan daha fazla anlam taşır hale gelmiştir. Uzun yıllar kişilerin cinsiyetlerine
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belirlenmiştir.(www.simplypsychology.pwp.blueyonder.co.uk)
Bu çalışma tarih boyu kadın imgesinin sanatta yer alış biçimlerine değinirken, günümüz reklamlarında
yer alan kadın imgelerini de irdeleyecek ve tarihsel göndermeler yapacaktır. Özellikle kadın cinsiyeti
açısından incelenen reklamlar, tarihsel gelişim süreci içinde kadın imgesinin değişimini de gözler önüne
serecektir.

SANATTA KADIN İMGESİ VE REKLAMLARDAKİ YANSIMALARI -WOMEN
Anahtar Kelimeler: Sanat, Kadın, Reklam, Cinsiyet
IMAGE IN ART AND ITS REFLECTIONS IN THE ADS/ Eda Balkaş ERDOĞAN /
Nesrin Tan AKBULUT
ABSTRACT

Prof.Dr. Eda Balkaş ERDOĞAN /Doç.Dr.Nesrin Tan AKBULUT
Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi/Galatasaray Üniversitesi
The image of women in the Arts is the most common phenomenon in all societies and ages and figure.
Woman, Neolithic and chalcolithic age, Hittite and phrygian period, which is the oldest of the gods for
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fertility “mother goddess” crowned as. “Cybele, known as” the Mother goddess, is the Mother of all the
gods and goddesses at the same time. Cybele, symbolizes prosperity and fertility. Ceramic forms were
asked to live forever in this woman as object
(www.idildergisi.com/makale/pdf/1332333234.pdf )
Although it is seen as a woman, although in many societies goddess, will take place in the years-long
dilemma worthiness and unworthiness. The reason for this is one of the most prominent judge gender
stereotypes stereotypes of today.Gender stereotypes is a form of discrimination based on a person's
gender unequal sharing between men and women and different social roles in a way points to the trend
of gender roles in traditionally Male-Female roles has remained limited and individuals have a role
either male or female, these two roles are not together in the same individual was adopted.
This diversity has shaped the lives of both women and men, gender differences become more
meaningful and ultimately only the differences. Fulfilling social roles according to the gender of the
person be used for many years in researches related with femininity - masculinity, it was determined
that
the
stereotypes
of
gender
roles
have
emerged
in
line
with
(www.simplypsychology.pwp.blueyonder.co.uk)
This study of the image of women in the Arts throughout the history of the way their dwelling, and also
examines the image of the woman in today's ad will make historical references. Especially the female
gender examined in terms of ads, exposes the process of historical development in the transformation
of the female image
Key Words: Art,Women,Advertisement,Gender

GİRİŞ
Sanatta kadın imgesi ve figürü tüm toplumlarda ve çağlarda en çok karşımıza çıkan
olgudur. Kadın, Neolitik ve Kalkolitik çağlarda, Hitit ve Frigler döneminde
doğurganlığından dolayı tanrıların en büyüğü olan “Ana Tanrıça” olarak
taçlandırılmıştır. “Kybele” adı ile de bilinen Ana Tanrıça, aynı zamanda bütün tanrı
ve tanrıçaların anasıdır. Kybele, bolluğu ve bereketi de simgelemektedir. Bunun
içindir ki kadın, obje olarak seramik formlarda sonsuza dek yaşatılmak istenmiştir
(www.idildergisi.com/makale/pdf/1332333234.pdf )
Kadın her ne kadar pek çok toplumda tanrıça olarak görülse de, yıllar boyu değerlilik
ve değersizlik ikileminde yer alacaktır. Bunun nedeni günümüz kalıp yargılarının en
belirginlerinden biri olan cinsiyet kalıp yargılardır. Cinsiyet, kişinin kadın ya da erkek
olarak
gösterdiği
genetik,
fizyolojik
ve
biyolojik
özellikleri
olarak
tanımlanmaktadır.Cinsiyet kalıp yargılar kişinin cinsiyetini esas alan bir ayrım
şeklidir ve farklı sosyal rolleri kadın- erkek arasında eşit olmayan bir şekilde
paylaştırma eğilimini işaret eder Cinsiyet rolleri, geleneksel olarak kadın-erkek rolleri
ile sınırlı tutulmuş ve bireylerin ya erkek ya da kadın rolüne sahip oldukları, bu iki
rolün aynı bireyde birarada bulunmayacağı kabul edilmiştir. Toplumsal cinsiyet
ayrımları hem kadınların hem de erkeklerin yaşamını şekillendirmiş ve sonuçta bu
çeşitlilik sadece farklılıktan daha fazla anlam taşır hale gelmiştir. Uzun yıllar kişilerin
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cinsiyetlerine uygun sosyal rolleri yerine getirdikleri düşünülmüşse de, ilgili
araştırmalarda kadınlık- erkeklik rollerinin cinsiyet kalıpyargılar doğrultusunda
ortaya çıktığı belirlenmiştir.
(www.simplypsychology.pwp.blueyonder.co.uk)

Eski çağlarda yer alan kadın figürlerine bakıldığında, yalın, ihtişamlı bir anlatı olduğu
görülürken, günümüz kadın imgelerinin yansımalarını gördüğümüz Reklamlarda ise
doğallıktan uzak, tamamen cinsiyetçi söylemlerle var olan, meta durumuna gelmiş
kadın imgesi karşımıza çıkıyor. Kadın imgesindeki değişimin temel nedenlerinden
birisi olarak Tüketim olgusu ve Kapitalist sistem gösterilebilir.
Kahraman, “çağdaş kapitalist toplumlarda her şeyi üretim gerçeğine, olgusuna,
giderek üretim ilişkilerine dayanarak, üretici bir kavrayışla çözümlemek kabil değil.
Tüketim olgusunu ve onun getirdiği açılımları da ele almak gerekiyor” (Kahraman
1995, s.99) diyerek, sanatın tüketilebilirliği için bir tespiti de ortaya koymamıza
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sahip olduğu karakteri, anlamı ve işlevi açısından
bakıldığında sanatın, “tüketilebilir bir duruma yönelik özellikler sergilemez” görüşü
de yavaş yavaş terk edilme noktasında olduğu gözlemlenmektedir.
Tüketim ve kültür kavramlarının oluşturduğu yapı, sanatsal üretimin hedefi üzerinde
yön tayin etme yetkisi ve gücünü elinde bulundurmaktadır. sanatın kitleselleşmesi,
kitleselleşirken endüstrileşmesi ve endüstrileşirken de kitlelerce para karşılığı
‘tüketilmesi’ sözkonusudur.(Giderer 2003, s.108)
Lowenthal “sanatın karşıt kavramı kitle kültürüdür“ der.(Lowenthall,s.4)Sanat ve
kitle kültürü ayrımı; 18.yy.hümanist söylemine dayanan ve 19.yy. Alman
Romantizminde kaynağını bulan modern döneme ait bir ayrımdır(Özbek,s.63).
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Özbek’e göre, Modern dönem öncesinde “yüksek sanat” ve “alçak sanat” ayrımıvardı.
Bu ayrım vatandaş ve kölelerin yani farklı sınıfların sanatlarının ayrımına
dayanıyordu Modern döneme geçildiğinde,tüketici bir pazarın varlığı, kitle üretimine
yönelik kültürün ortaya çıkışını getirdi. “Sanat“ kavramı ile “Kitle Kültürü” kavramı
karşı karşıya geldi.Sanatın, pazar ilişkileri içinde gelişmeye başlaması ile ortaya kültür
farklılaşması çıktı. Sanatçı ile toplum arasındaki ilişki ticari bir iş ilişkisine
bürünmüştür Özgün sanatın yaratıcısı ile kitlenin istedikleri arasında bir uyuşmazlık
başgöstermiştir.
Sanatın bir eğlence türü olarak tüketilmesi süreci ivme kazanmıştır. Sanatın doğrudan
doğruya tüketiciye sunulması sürecine, sanat girişimcisi adıyla, bu işten kar sağlayan
bir örgütleyicinin işe karışması sonucudur. Artık sanatçıdan sanatını isteyen
doğrudan doğruya tüketici değildir. Sanayileşmeyle birlikte, eğlence örgütlerinin
sahipleri bu istemi tüketici adına belirler olmuştur. (Batmaz,s.172). Sanat eseri artık bir
üründür. Sanatsal her etkinlik bir üretim süreci çinde yer alır ve hedef kitlesi ile
etkileşimi de tüketici bağlamında gerçekleşir. Folklor ürünleri bile kitle kültürü
tarafından popülerleştirilip kullanılmaktadır. Çağımızda kitle kültürü, hem folk
kültürünü hem de popüler kültürü egemenliği altına almakta ve bu tür ürünleri
özümlemektedir.
Ancak popüler kültür, egemen ideoloji tarafından özümlenebilir öğeler taşıyor hatta
ona uyumlanıyor olduğu durumlarda bile sömürülen ve bağımlı konumdaki
kesimlerin bireylerinin somut ve gerçek olgularından izler taşımaktadır”(Oskay,s.42).
Günümüzde sanat artık “Pazar”a teslim olmuş materyal ve tinsel tüm ürün ve
değerlerin metalaşması toptan satışa elverişli fakat yeni ve special görünmesini bilen
bir gelişim çizgisiyle evrensel kılınmıştır: İşte konumuz reklamlar da bu evren içinde
yer almaktadır
Hem Kapitalist sistemin etkisi hem de tüketime dayalı yaşam tarzı dayatması kadın
imgesini her zaman bakımlı, hep fit, çok güzel, evde bile topuklu ayakkabı ve makyajla
dolaşan, hem çok iyi bir anne, hem de başarılı bir iş kadını aynı zamanda eşinin
yanında seksi, insan üstü bir varlık haline getirmiştir. Bu anlayışın sonucu bir androit
halini alan kadın, reklamlarda kendisine dayatılan bu imgenin peşinde sürüklenmeye
başlamıştır. Bu anlayışın ortaya çıkardığı reklam örneklerine bir bakalım:
(www.penti.com.tr )
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Penti çorap markası kadını manken inceliğinde, çok bakımlı ve güzel gösterirken,
ekranları karşısında bu imgeleri gören gerçek kadınları baskı ve zorlamaya
soktuğunun farkında ve kapitalist sistemin etkisiyle bu çorabı giy böyle görün
demektedir. ( www.persil.com.tr )

Persil reklamında yer alan kişi, hem bir Türkiye güzeli, hem anne, hem de başarılı bir
dizi oyuncusudur. Burada da sıradan kadına dayatılan imgeleme, hem güzel, hem
akıllı, hem anne, hem de ev hanımı olmalısın, imgesidir. Görüldüğü gibi sistemin
dayattığı bu roller ve beklentiler kadın için oldukça zor, hatta imkansız ve yorucudur.
(www.etiform.com.tr)

Bu reklam diyet bisküvi reklamıdır. Burada da yine çok bakımlı, fit, güzel bir sanatçı
sıradan kadına kendisi gibi olmasının yollarını anlatmaktadır. Bu yolların başında
diyet yapmak gelir. Çünkü zayıf görünmek meta durumunda yer almış kadın
imgesinin en önemli amacıdır. Hiçbir besleyici değeri olmayan bu bisküviler topluma
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zayıf olmanın anahtarı olarak gösterilirken, bunu yiyen sanatçı gibi olabileceğini
pompalamaktadır. Bu reklam da sıradan kadın için zorlayıcı ve sıkıntı yaratıcı bir
reklamdır.
(www.magnum.com.tr)
Magnum reklamında yer alan kadın figürü, dondurma yerken haz yaşayan ve bunu
gösteren bir figürdür. Burada da kadın seks objesi olarak yer almış, aşırı seksi,
cinselliği vurgulayan sesler çıkartmaktadır. Kadının bu şekilde yer alışı, sıradan kadın
açısından zorlayıcı, baskı yaratıcı ve öz güven yitiricidir.

SONUÇ
Kadın imgesi, figürü, ilk çağlardan itibaren en çok ilgi çeken imgelerden olmuştur. İlk
çağlarda yer alan figürlerin doğallığı, ihtişamının aksine geçen yıllarla birlikte
özellikle tüketimin de etkisiyle bir meta, cinsel obje haline gelen kadın imgesi, reklam
örneklerinde de ayrıntılı olarak incelendiği gibi, gerçek olmanın çok ötesindedir.
Kadın imgesinin reklamlardaki yansımalarının analizi sonucu:
Her zaman formda olan
İyi bir anne ve ev kadını
Başarılı iş kadını
Seksi, çok ince, normal dışı güzellikte
Kadın formları olduğu saptanmıştır. Tüm bu görsellerin sıradan kadına yaptığı
dayatmalar kadını zora sokmakta ve yıpratmaktadır. Sonuçta hiçbir şeye yetişemeyen,
sürekli yorgun ve mutsuz kadınlar ortaya çıkmaktadır. Kadının cinsel bir obje haline
gelmesi, erkek şiddetini körüklemekte, kadını bu yönde savunmasız bırakmaktadırBu
nedenle bu sunum, son yıllarda artan erkek şiddeti sonucu yaşamını yitiren,
öldürülen, tecavüz edilen dünya güzeli kızlarımıza, kadınlarımıza ithaf edilmiştir.
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GRAVÜR SANATINDA MEZOTİNTA TEKNİĞİ VE ÖRNEK ESERLER/
Müberra BÜLBÜL
Müberra BÜLBÜL

ÖZET
Mezotinta Tekniği, Çukur Baskı tekniklerinden birisidir. Bu teknik siyah usülde yapılan kuru
leke kazıma tekniğidir. Metal olan herhangi plakanın yüzeyi farklı yönlerde işlenerek oyma ve tonlama
yöntemiyle yapılmaktadır. Baskı sanatında önemli bir yeri olan Carol Wax, Mezotinta tekniğini 1929
yılı öncesinde yayınladığı kitabında iki parçaya ayırmıştır: Ona göre Mezotintanın tarihini ilk oluşturan
ve günümüze kadar gelmesini sağlayan Ludwig von Sieger'in yöntemi, ikinci olarak da modern tarihte
en kullanışlı olan ve el ile oyulan mezotinta yöntemidir.2 20. yüzyılda ise sanatçılar kendilerini
geliştirerek özgün eserler ortaya koymaya başlamışlardır.

POSTER BİLDİRİLER

Bu metin iki bölümden oluşmaktadır: Birinci kısımda Gravür Sanatı'nın tanımı yapılarak kısaca
tarihi geçmişinden örneklerle bahsedilmektedir. Gravürün Yüksek Baskı ve Çukur Baskı tekniklerine
değinilmektedir. İkinci kısmında ise Mezotinta Tekniği'nin tarihi anlatılarak, tekniğin özellikleri
açıklanmaktadır. Bu teknikte kullanılan malzemeler ise çeşitli görsellerle sunulmaktadır. Mezotinta
tekniğini kullanan en önemli yabancı sanatçılar ve Türk sanatçılardan örnek eserler verilmektedir.
Metnin bitiminde sonuç kısmı, öneriler ve kaynakça bölümü yer almaktadır.
Anahtar
Kelimeler:
Çukur Baskı,
Gravür, Mezotinta,
Siyah Baskı,
GRAVÜR
SANATINDA
MEZOTİNTA
TEKNİĞİ
VETeknik.
ÖRNEK ESERLER/

ABSTRACT

Müberra BÜLBÜL

Müberra BÜLBÜL

Mezotint technique is one of the cuke printing techniques. This technique black blot dry
scraping technique and procedures to be done. Any metal surface of the plaque, which is made by
carving and toning treatment methods in different direction. An important place in the art of printing,
Carol Wax mezotint the technique is set aside in 1929 and published in book two in advance. According
to him, the form and provide the first date mezotint to come to today Ludwig von Sieger's is method.
Second as the most useful method in modern history and hand carved mezotint to method.2 In the 20th
century artists are put forward by developing orijinal works themselves.
This text consists of two parts: The definition of art is graven in the first part of the date made,
and will be discussed briefly. The high gravure printing and pit printing techniques are explained. Date
of explaining technical features mezotint technique is described in the second part. Metarials used in
the art are provided with various visual. The most important uses are examples mezotint technical
works of foreign and Turkish artists. It is located at the end of the text part of the recommendations and
references.

POSTER BİLDİRİLER

Key Words: Black Printing, Engraving, Mezotint, Pit Printing, Technique.
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1. AVRUPA'DA GRAVÜR SANATI

Gravür sanatının "çoğaltım" olarak teknik anlamda kullanılmaya başlaması 15. yy.da
Avrupa'da gerçekleşmiştir. Ağaç oyma baskı resim tekniği, Uzakdoğu'dan gelen
seyyahlar ve ticaret adamlarının kağıtlara basılan raporları ile Avrupa'ya taşınmıştır.
Kağıdın icadından sonra ise baskı tekniği kolaylaşmış ve gelişmiştir. Almanya ve
Hollanda'da özellikle ilk ağaç baskı resim çalışmaları yapılmıştır. 1400'lü yıllarda
Ortaçağın etkisiyle dini öğreti amaçlı yapılan baskı resimleri okuma-yazma
bilmeyenler için çoğaltmak önemlidir. Yine bu dönemlerde kullanılan kılıç, mızrak,
kalkan gibi metal aletler üzerine oyma resimler yapılarak "aside yedirme" tekniği
kullanılmıştır.

Resim 1. Ugo da Carpi, “Hercules”, 1516, Işık-Gölgeli ve İki Bloklu Ağaç Baskı.

15. yüzyıl Avrupasında bakır, altın ve gümüş levhalara asitle veya oyma usülü açılan
deliklerin siyah maddelerle doldurulmasışeklinde ton değerlerinin verildiği "niello"
tekniği kullanılmıştır. Yine bu dönemlerde Almanya ve İtalya'da "kalburlama" gravür
tekniği kullanılmıştır. Kalburlama, madeni levhalar üzerine veya ağaç kalıpların
üzerine birçok noktacıktan oluşan desenler çizilerek yapılan bir yöntemdir. Sivri
aletlerle levhalar üzerine delikler açılarak bürinle desenlerin işlendiği yöntemler
kullanılmaktadır. Merdane ile üzerinden geçilerek boya yedirilir ve yüksekte kalan
kısımlar siyah, çukurda kalanlar ise beyaz görünmektedir. Çukurlar boyandığında bu
çukurlar siyah, yüksekte kalanlar ise beyaz çıkmaktadır. Bu da çukur baskının
mantığını oluşturmaktadır.
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Resim 2. Antonio Pollaiuolo, “Çıplak Adamların Savaşı”, 1465-75, BürinleBakır Oyma, 42,4 x 60,9 cm.

Burinle oyma tekniğinde çok başarılı olan sanatçı Pollaiuola, aynı zamanda figür
çalışmaları konusunda da önemli bir isimdir. Anatomik değerleri gravür tekniğinde
çok iyi vurgulamış, heykelimsi bir görünüm de yakalamıştır. Yine 1400'lerde yaşamış
Martin Schongaue de dokuyu ön plana çıkaran bakır oyma çalışmaları yapmıştır.
Gotik tarzda çalışan sanatçı, burin ile de özgün desenler ortaya koymuş; zamanında
kuyumculuktan öğrendiği yöntemleri gravürlerinde kullanmıştır.
Alman Rönesansı'nın önemli ressamı ve gravür sanatçısı olan Albrecht Dürer, dünya
sanat tarihinde kullandığı teknikler ve özgün eserleriyle örnek bir sanatçı olmuştur.
Figürlerin hareketini kompozisyon içinde çok iyi yansıtarak çeşitli noktasal ve çizgisel
taramalarla renk ve doku etkisi veren gravürleri oldukça etkileyicidir. Hollandalı
ressam Lucas van Leyden de Dürer'den etkilendiği perspektif ağırlıklı manzara ve iç
mekan tasarımlarıyla adını duyurmuştur. Dini ve mitolojik konularda resimler yapan
Lucas Cranach da gravürleriyle çok fazla dikkat çekmiş, tarama usülü baskılar
yaparak belgelenen eserler bırakmıştır. Bu dönemdeki gravürler fazlasıyla siyasetten,
hukuksal ve toplumsal olaylardan, dini ve efsanevi unsurlardan beslenmektedir.
Cranach'ın katkısıyla 1500'lerde Danimarka'da ilk kez "baskı kitabı atölyesi"
kurulmuştur.
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Resim 3. Lucas Cranach, "Martin Luter, ŞeytanTarafından Bağışlanan Roma Papalığına Karşı", 1545,Ağaç
OymaBaskı.

Urs Graf adlıİsviçreli sanatçı "1513’ün sonlarına doğru 'Ayaklarını Yıkayan Kız'
adlıgravürü iletarihtebilinenilk
'asit
oyma'
gravürüyapmıştır.Toplamikiasit oyma gravürüolduğu bilinmektedir.Ayrıca 1520-21
yıllarındagibibeyazçigilive siyah tonluağaç oyma tekniğini bulan ilk sanatçı olarak da
tarihegeçmiştir" (Küçüköner: 2012). O dönemlerde savaş, efsane, şiddet, fantastik,
erotik ve dini konular da sanata dahil edilmektedir.

Resim 4. Urs Graf, “Ayaklarını Yıkayan Kız", BeyazÇizgili-SiyahTonlu Ağaç Baskı.

İlginçtir ki 1500'lerde dünya haritası baskıları da görülmektedir. Harita ressamı
Gerard De Jode, farklı ülke ve bölgelerin haritalarını baskılayarak "harita gravürleri"
serisi oluşturmuştur. Onun yaptığı bu çalışmalar lisans almış ve birçok kez
yayınlanmıştır. Harita yayınlarıyla bir ilke imza atan sanatçı kendisinden sonrakileri
de etkilemiş, böylece tarihi ve coğrafi konular da gravürlere eklenmiştir. Aşağıdaki
harita gravüründe, dünyaya kutuplardan bakış açısı resmedilmiştir.

Resim 5. Gerard De Jode, “Dünya Haritası”, 1578, Gravür.

17. yüzyılda yaşamış olan Fransız gravürcü Claude Mellan, çalışmalarına İtalyan
stilini de eklemiştir. Aşağıdaki çalışmasında daralan ve genişleyen, siyah ve beyaz,
eğik ve paralel çizgiler bulunmaktadır. Resim 6'daki gravürde, burundan başlanarak
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spiral çizgiler devam etmiş ve saat yönünde dönerek portreyi oluşturmuştur. Burada
İsa'nın başı ve çarmıha gitmeden önce son kez kullandığı mendili betimlenmiştir.

Resim 6. Claude Mellan, “Hz. İsa’nın Başı ve Mendili”, 1649, Bakır Oyma.

1746-1828 yılları arasında yaşamış olan büyük üstad Francisco Goya "aquatinta"
tekniğini ilk kullanan sanatçıdır. Gravürde çığır açan sanatçının "asit oyma" gravürleri,
yayınlanmış gravür serisi olarak ilk önemli belgelerdendir. 1799'da yaptığı seksen adet
aquatinta ve asit oyma gravür serisi “Caprichos” adıyla yayınlanmıştır. 1810 ve 1820
yılları arasında sanatçının seksen iki adet gravürden oluşan, İspanya Savaşı'nın
etkisiyle "Savaşın Felaketi" serisi yayınlanmıştır. 1816'da yayınlanan "Tauromaquia"
serisi ise matadorların kahramanlıklarını anlatmaktadır. "Disparates" serisi yine asit
oyma ve aquatinta gravürlerinden oluşmaktadır. Alttaki resimde görülen "Dev" adlı
gravür ile leke çalışması yaparak ton geçişleri ve renk etkisi elde etmiştir. Bu aquatinta
örneğinde ezme usülü ile ton geçişleri verilmiş, asit sıvısını plaka üzerinde alttan
yukarı doğru çekerek yumuşak hatlı lekesel değerler elde edilmiştir.
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Resim 7. Francisco Goya, “Dev”, 1818, Aquatinta, 29,2 x 21 cm.

20. yüzyıla doğru ilerlerken "taş baskı" (litografi) gravürleri karşımıza çıkmaktadır.
Litografiyi ilk keşfeden sanatçı Alois Senefelder olmuştur. 1797'de yaptığı ilk
çalışmalar ile taşbaskı tekniğini anlattığı kitabı önemli bir gelişmedir. Bu sayede dergi
ve kitap yayınları artmış, resimler taşbaskı yoluyla kolaylıkla kopyalanmıştır. Eugene
Delacroix de bu teknikten etkilenip duygusal resimlerini litografi sayesinde
artırmıştır. 19. yüzyılın keşfi olan Fotoğraf, gravür sanatçılarının başka arayışlar içine
girmesine neden olmuştur. Böylece modern gravür teknikleri gelişerek sanata önemli
katkıda bulunulmuştur.
1800 ve 1900'lü yıllarda sanayi devrimi gelişmekteyken birçok baskı atölyeleri ve
fabrikalar seri üretime geçmişlerdir. Sanatçılar "monotip baskı"larla denemeler
yapmışlardır. Fovistlerden, Kübist ve Fütüristlerden etkilenen modern çağın
sanatçıları çizgisel taramalı özgün çalışmalar yapmışlardır. Yeni arayışlarla yapılan
günümüzün gravür eserlerinde karışık teknikte uygulamalar da yer almaktadır.
2. TÜRKİYE'DE GRAVÜR SANATI
Türkiye'de yapılan ilk gravür baskıları Osmanlı dönemine dayanmaktadır. 15. yy.'da
seyyahlar ve tacirler tarafından yapılan baskılar belge niteliğindedir. Matbaayı kuran
İbrahim Müteferrika, 1739'da kağıt üzerine Arap harfleriyle ilk Türkçe kitap basarak
tarihe geçmiştir. Bir yıl sonra ise baskı resim tekniğiyle İstanbul'da kitap yayınlayarak
ülkemiz için önemli adımlar atmıştır.
Bilinen en eski Türk gravürler Osman Hamdi Bey'in açtığı Güzel Sanatlar
Akademisi'nde yapılan taş baskı eserlerdir. Özellikle ressam Hoca Ali Rıza'nın burada
yaptığı gravür çalışmaları bulunmaktadır. Osman Hamdi Bey'in 1882 yılında
İstanbul'da kurmuş olduğu Sanay-i Nefise'de Gravür dersleri de verilmeye
başlanmıştır. 1937'de İstanbul'a gelen Fransız sanatçı Levy tarafından bir çok baskı
resim yapılmış, dersler verilmiş; sonrasında akademinin sorumluluğu Sabri Berkel'e
devredilmiştir. Türkiye'deki çeşitli Güzel Sanatlar Akademilerinde baskı atölyeleri
açılmış ve gravür sanatçıları yetişmiştir. Önemli isimlerden Şinasi Barutçu, Cemal
Bingöl, Selahattin Taran, İsmail Altınok bulunmaktadır. Bu sanatçılardan sonra
yetişen ve kendilerini geliştirenler ise Mustafa Aslıer, Adnan Turan, Mürşide İçmeli
olmuştur. Özellikle "Mustafa Aslıer’in 1957’de Stutgart’ta açtığı ilk kişisel sergisi, 1959’da
Viyana ve İstanbul’da açtığı sergiler ülkemizin ilk özgün baskı sanatı sergisidir" (Can: 2008).
1927'de ise Paris'te "Atölye 17" kurularak birçok sanatçıyı baskı atölyesinde ağırlamış,
1950 sonrası ise modern gravür çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. Hatta bir çok
teknik birarada kullanılarak ifade zenginliği yaratılmıştır.
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Resim 8. Mustafa Aslıer, “Köylü”, Linol Baskı, 9x12 cm.

1957 yılında kurulan Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Türkiye'de önemli
adımlara imza atmıştır. Mustafa Aslıer 1960 yılında "özgün baskı atölyesi"ni kurarak
yüksekokul öğrencilerine ve dışarıdan katılan sanatçılara yeni bir kapı aralamıştır.
Burada ayrıca metal plakalar üzerine resim baskısı (iksilografi), litografi gibi yazı
baskıları yapılmıştır. Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cihat Burak, Turgut Zaim,
Cemal Tollu gibi dışarıdan sanatçılar da burada çalışmalar yapmıştır. Profesör ünvanı
alan Mustafa Aslıer 28 sanatçıdan seçtiği özgün baskı eserlerini toplayarak "Özgün
Baskı Koleksiyonu" oluşturmuş ve bugünkü Marmara Üniversitesi Cumhuriyet
Müzesi ve Sanat Galerisi'ne bağışlamıştır. Çeşitli şehirlerde sergi olarak dolaşan
koleksiyon günümüzde hala gezilebilmektedir. Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da
fazlasıyla özel özgün baskı atölyesi bulunmakta, sanatçılarımız modern teknikler
kullanarak özgün çalışmalar ortaya koymaktadır. Gravür Sergileri ise her geçen gün
artarak genç gravür sanatçıları yetişmektedir.
3. MEZOTİNTA TEKNİĞİ (Siyah Usul, Kuru Leke Kazı Tekniği)
İtalyanca "mezzotinta" kelimesinden gelen Mezotinta Tekniği, siyah usülde kuru leke
kazıma tekniğidir. Çukur baskı tekniklerinden olan Mezotinta; metal bir plakanın tüm
yüzeyi yaylı bir bıçak ağzı olan berso (beşik) aleti ile ileri geri hareket ettirerek yapılır.
Yüzey üzerinde yüzlerce nokta çukurlar oluşturulur. Tüm yüzey bu şekilde doluncaya
kadar işleme devam edilir ve daha sonra boya sürülerek deneme baskısı alınır. Adı
üzerinde "siyah usül" denen bu teknik baskıda tam bir siyahlık elde edilmemişse işlem
tekrarlanır. Baskıda çinko yerine bakır levha daha iyi sonuçlar vermektedir.
Mezotinta tekniğinde yapılmış olan eserler kadifemsi bir etki verirler. Küçük
noktacıklar yakından bakıldığında farkedilebilir. İtina ile açılan bu delikler plakanın
dişlerini zengin ve mürekkebi kadifemsi gösterecektir. Mezotinta, yani siyah üsul veya
kuru leke kazıma tekniği metal plakanın yüzeyinin farklı yönlerde hassasiyetle
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işlendiği oyma yöntemi ve tonlama tekniğidir. En son aşamada da parlatma yapılarak
açık alanlar elde edilir. Böylece açık-koyu tonlama belirginleşmektedir.
3.1. Mezotinta Tekniğinde Çalışan Yabancı Sanatçılar
Albrecht Dürer: 1471-1528 yılları arasında yaşamış Alman ressam Dürer, gravür
sanatının büyük bir ustasıdır. Ağaç baskı, kuru kazıma, asit yedirme tekniklerini çok
iyi kullanan sanatçı saray ressamı olarak da anılmaktadır. İtalya'ya gittiği süre
içerisinde bakır plaka üzerine çelik kalemlerle baskılar yapmıştır. Perspektif
uygulamaları ve birebir kopyalar yapmaya özen gösteren sanatçı kişisel tarzını da ön
plana çıkarmaktadır. İnce ve sık tarama usülü dokular oluşturmuş, renkli etki veren
gravürler ortaya koymuştur.

Resim 9: Albrecht Dürer, 1514, “Melankoli”, Çelik Kalemle Oyma, 24 x 18,5 cm.

Dürer'in 1514'de yapmış olduğu "Melankoli" adlı gravür çalışması dünya sanat
tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu gravürde denizci olan kocasını bekleyen
kadının ruhsal dünyası yansıtılmıştır. Dairesel formların bulunduğu resimde ustaca
kullanılmış perspektif ile derinlik etkisi de vardır. Tarama çeşitlerini kullanan sanatçı,
kadın üzerinde ve denizin bir noktasında ışık kullanarak resmin çarpıcılığını
artırmıştır.
Prince Rupert: 1619-1682 yılları arasında yaşamış olan Rupert, "beşik"yada
"berso" denilen aleti ilk keşfeden kişidir. Kralın oğlu olan sanatçı iyi bir eğitim almıştır.
Aynı yıllarda Ludwig von Siegen ile mezotint çalışmaları yapmış, bu tekniğin
Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine yayılmasını sağlamışlardır. İngiltereli Prens
ülkesinde Alman sanatçıları da ağırlamıştır. Yağlıboya resimlerde de kullanılan
mezotinta tekniği 19. yy.'dan bu yana ise azalmaya başlamıştır.

418

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

Resim 10: Prince Rupert, 1658, “Büyük Cellat”,Mezotinta tekniği.

Rupert'in "Büyük Cellat" resminde ışık-gölge ve muazzam tonlamalar figürlere hacim
kazandırmaktadır. Başlarda kuyumcular tarafından kullanılan mezotinta tekniği ilk
kez Rupert tarafından kullanılmış fakat son derece deneyimli ellere sahip olduğu
gözlenmektedir. Bu tekniği ileri noktalara taşımada önemli bir lider konumundadır.
Robert Nanteuil: Saray ressamı olan Fransız sanatçı gravürlerinde de portrelere ağırlık
vermiştir. 1623-1678 yıllarında yaşamış, bir tüccarın oğlu olarak dünyaya gelmiştir.
Orta düzeyde bir eğitim alarak gravüre yönlenmiştir. Dönemin Kralının dikkatini
çeken sanatçı saraya davet edilmiş, gravür yapması istenmiştir. Düz çizgiler kullanan
ressam daha sonraları taramalar yapmaya başlamıştır. Portrelerinde ise zamanla
kendine özgü çalışma tekniği oluşturmuştur.

Resim 11: Robert Nanteuil, “Simon Arnauld,Marquis de Pomponne”, 1675, 50,8 x 43,2 cm.
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Robert Nanteuil'in mezotinta üsulü yaptığı gravür çalışmasında (Resim 11) koyu ve
açık tonlamalarla iyi bir derinlik yarattığı aşikardır. Kralın saçları tel tel işlenmiş,
giysisindeki işlemeler belirgindir. Adeta kadife bir kumaş etkisi vermektedir; bu da
mezotinta tekniğinin önemli özelliklerindendir. Saçları koyu yapılan figürün yüz
hatları ortaya çıkmaktadır. Kralın yüzüne ve yakasına ışık fazlasıyla verilerek kişiliği
ön plana çıkarılmıştır. Saray ressamı olan Nanteuil, portrelerini genelde karşıya bakar
şekilde çizmektedir.
3.2. Mezotinta Tekniğinde Çalışan Türk Sanatçılar
Mustafa Aslıer: 1926 ile 2015 yılları arasında yaşamış olan sanatçı, Türk resim tarihinde
önemli bir yere sahiptir.Özgün baskıda monotipi, taş baskı, metal gravür, tahta oymabasma gibi değişik tekniklerde birçok eser üretmiştir.Cumhuriyet sonrası Türk resim
ve gravür sanatına çok büyük katkıları olmuştur. Simgeci bir üslupla figüratif
çalışmalar sergileyen Aslıer, çocukluk anılarını, köy yaşantısını, aile hayatını
resimlerine yansıtmıştır. Kişiler onun resimlerinde simgesel bir anlatım
kazanmaktadır. 1945 yılında ilk linolyum baskısını yaparak Almanya'da da
çalışmalarını sürdürmüştür. 1960 yıllarından sonra ise kendine özgü üslubuyla
çalışmalarını devam ettirmiştir. 1958 yılında ilk kişisel özgün baskı sergisini açarak
diğer Türk sanatçılarımıza da öncü olmuştur.

Resim 12: Mustafa Aslıer, “Aile Kentte”, 1994, Metal Gravür, 38x35 cm.
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Resim 13: Mustafa Aslıer, “Halk”, Metal Gravür, 1962, 23x19 cm.

Resim 14: Mümtaz Yener, “Manzara”, Metal Oyma, 13x18 cm.

Resim 15: Neşet Günal, “Çamaşırcı”, Metal Oyma, 15,5 x 21,5 cm.
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Resim 16: Avni Arbaş, “Portre”, Metal Oyma, 6,5 x 8,5 cm.

3.3. Mezotinta ile Karışık Teknikte Çalışan Çağdaş Türk Sanatçılar

Resim 17: Melihat Tüzün, “Metal”, 2007, Karışık Gravür.
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Resim 18: Lütfü Kaplanoğlu, “Bereket”, 2014, Gravür, 23x39 cm.

Resim 19: Mesut Eren, “Portre”, Metal Oyma, 6,5 x 8,5 cm.

Resim 20: Saniye Ünal, “Rabia Hatun Türbesi”, Akuatinta-Kuru Kazı-Mezotinta, 2007, 41 x 28,5 cm.

Resim 21: Şafak Karagöz, “Habu Kilisesi”, Mezotinta, 2007, 40,5 x 29 cm.
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Resim 22: Hayriye Yıldızlar, “Çifte Minareli Medrese”, Mezotinta, 2006, 28 x 40,5 cm.

SONUÇ
İnsanlık tarihinin başlangıcından beri sanatın tarihi süreci de gelişme göstermektedir.
Taklit ederek öğrenen insanoğlu yaşamsal ihtiyaçlarından yola çıkarak birçok
uygulamalar yapmıştır. Gravürün tarihi gelişimi de çeşitli materyaller üzerine yapılan
uygulamalarda gizlidir. Zamanla bilinçli olarak yapılmaya başlanan Gravür sanatı
günümüzde özel ilgi alanına girmektedir. İlk Avrupa'da gelişen Gravür teknikleri
Türkiye'de de birçok sanatçımız tarafından uygulanmış, eserlerine kendi öznel bakış
açılarını yansıtmışlardır. Cumhuriyet öncesi çok fazla belgelenemeyen Türk gravürleri
zamanla daha çok önem kazanmış ve açılan akademilerde eğitim verilmeye
başlanmıştır.
Günümüzde modern gravür çalışmaları yapılmaktadır fakat bunun eğitim süreci
güzel sanatlarda eksik kalmaktadır. Türkiye'deki okullarda henüz gravür uygulama
atölyeleri tamamlanamamış, öğrencilerin ulaşabileceği kaynaklar yeterli
olmamaktadır. Gravür sanatına özel ilgiyle yaklaşan ve uygulama yapmak isteyen
kimseler için de eğitici ve öğretici kaynaklar eksiktir.
Farklı bir uygulama konusu olan Mezotinta Tekniği, plastik sanat değerlerinde göze
çarpan, derinliği olan önemli bir tekniktir. Siyah usülde kazıma yöntemiyle parlak
alanların oluşturulduğu bu çalışma yönteminde sanatçının veya bu tekniği uygulayan
sanatseverin teknik alt yapıya sahip olması gerekir. Kişinin resim sanatı değerlerinin
ve kompozisyon öğelerinin eğitimini almış olması ve Gravür sanatının mantığını
kavramış olması önemlidir. Teknik için kullanılacak malzemelerin tanınması ve doğru
yönde kullanılması yapılan çalışmaları da bilinçli düzeye getirecektir. Görsel
sanatlarda ayrı bir uygulama konusu olan ve farklı bir görsellik sunan Mezotinta
eserler, sanat tarihinde de önemli bir yere sahiptir. 15. yy.'da sanatçılar bu tekniği
uygularken yeni aletler ve uygulama yöntemleri keşfetmişlerdir. Açık-koyu ton
değerlerinin estetik bir görsellik oluşturması, günümüzde çoğu sanatseverin de
ilgisini çekmektedir. Modern sanatın gelişmesi ve teknolojik aletlerin çeşitlilik
göstermesi de bu tekniğin uygulama alanında farklılıklar yaratmaktadır. Resim
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sanatının diğer teknikleriyle karışık uygulamalar yapılan Mezotinta Gravür
tekniğinde yapılan eserler, sergilerde göz doldurmaktadır.
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sayısını arttığı gibi sanatın yaşam içinde hissedilmesini sağlamaktadır. Bu durum, kentte yaşayan
insanlarında yaşam kalitesini arttırmaktadır. Bu çalışmada, bu başarılı örneğin analiz edilmesi ve sanatı,
peyzaj tasarımınakatkılarının özellikle kullanıcılar yönünden değerlendirmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Peyzaj tasarım, kent parkı, plastik sanatlar, Milenyum Parkı

1. INTRODUCTİON
During the modernization process the rehabilitated city areas, which are results of
urban renewal, are designed as recreational areas that people can freely benefit. These
areas which have monumental art piece land marks, are established mainly in regions
having high density urban land use. In this study, urban renewal of Millennium Park
in Chicago, which is one of the prominent example among its kind, is investigated.

Figure 1.Millennium Park; Chicago Public Library (http://digital.chipublib.org/cdm/landingpage/collection/mpu,
ReviewDate28.03.2016)

2. Study Area
Chicago and Millennium Park
“Chicago; arised as thework of entrepreneurs, architectsandplanners, is an
individualandcomplete modern Project.” (Bozdoğan, Architecture Profession in
Chicago Pre/Pioneer of Modernization, 2008)

428

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

Figure 2 Sun rise view in Chicago
(https://tr.wikipedia.org/wiki/Chicago#/media/File:Chicago_sunrise_1.jpg,Review Date:22.05.2016)

A metropolis, having currently a population of 3 million people, taking into
consideration that it originates in 19’th century, rapid development of this modern
project with the city itself becomes one of the outstanding factors. Architects and
designers who play a big role in this development, have been added very important
symbolic buildings to the city. (Bozdoğan, Architecture Profession in Chicago
Pre/Pioneer of Modernization, 2008).

Figure 3.Monadnock Building, 16 floorsloadbearing Wall construction Office Building, Burhnam&Root, 18891891(http://www.monadnockbuilding.com/the-building.html#history, ReviewDate10.05.2016)

Figure 4.Lake Shore Drive Apartments, Ludwig Miesvan der Rohe, 19481951(http://www.miessociety.org/legacy/projects/860-880-lake-shore-apartments, ReviewDate:10.05.2016)

Millennium Park
Millennium Park is a public park located in the Loop community area of Chicago in
Illinois, USA. Beside these important buildings, vacant urban lands as a result of
changing needs stemming from intense urbanization, with various arrangements
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constitute different focal spots. Millennium Park, being the most prominent of them,
was born from the urban renewal of a train station.

Figure 5. Millennium Park and surrounding – Google Earth (Review Date:22.05.2016)

In Ihsan Bilgin’s words “Millennium Park, being in the most unexpected point of this
metropolis, depicted by metaphors like flow diagram or circuit system, is transformed
into a radical intervention which enables game, laziness, dawdling and uncalculated
encounters.” (Bilgin, Chicago and Millennium Park, 2008, p 46)

Figure 6.Millennium Park and surrounding – Google Earth(Review Date:22.05.2016)

Historical Development of Millennium Park
In history, Grant Park has been pictured as the front yard of Chicago. In 1844 it was
officially designed as parkland. Since then, nearly 320 acres of its green space has
served as the primary recreational area for generations of people. However, in 1852,
despite legal restrictions that prohibited any development within the vacant premises,
the City gave considerable portion of the land to the Illinois Central Railroad Company
(ICR) in exchange for constructing a breakwater in Lake Michigan. This exchange
resulted in the construction of an immense system of railroad tracks running around
Chicago’s waterfront. In 1909, Daniel Burnham prepared a master plan for the City of
Chicago, calling for Grant Park to become the main cultural center for the City. Because
the City no longer controlled certain sections of the land; Burnham’s plan
accommodated the existing railroad tracks and built the park around them.
(http://millenniumparkfoundation.org(ReviewDate: 28.03.2016)
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Figure 7.1852 ICR Railway Station (http://millenniumparkfoundation.org, ReviewDate: 28.03.2016)

Within years, Grant Park evolved and cultural facilities were added in and around it.
However, an inelegant scene still remained,the Illinois Central Railroad tracks.
Chicago’s long-sitting mayor, Richard M. Daley, found this blemish especially
troubling. During the 1990s, Daley start up an ambitious campaign to make Chicago
one of the greenest cities in the United States. Mayor Daley long viewed the northwest
portion of Grant Park as an opportunity to provide additional public green space. The
Mayor instructed his team to pursue site control of the railroad lands. As a result, in
1996, the City filed a lawsuit against the ICR to regain some of the property within
Grant Park. As it turned out, a provision in the original 1852 contract required the ICR
property to be used for railroad purposes, a function that much of the land no longer
maintained. The ICR therefore had to give control of the property back to the City.
Taking back of this land made Daley’s proposal for the future Millennium Park
possible.
Millennium Park Foundation hired various artists and architects to design and
construct its sculptures and facilities. Each new addition to the Park presents its own
story of vision, risk, project design, finance, construction and operation. In many ways
the Park is the sum of the initial framework and individual additions of art,
landscape design and architecture that were not anticipated in the original plan. At
each stage, the framework for planning was flexible and neutral enough to enable
multiple options to evolve successfully. Each project enriched the whole, adding to the
critical mass of attractions and thus to the ability of the Park to attract different groups
of visitors. In June 2004, a month before the Park’s opening, the City announced that
the Park would be managed by the private, not-for-profit Millennium Park
Foundation. On July 16, 2004, four years after the initial estimated completion date,
Millennium Park officially opened to the public.
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METHODS
The present study carried out as seen in Table 1. As seen theoretical framework (by
using internet)was researched at the first phase of study. Then the investigation of
environmental plan and design were researched. At this phase by prepared plan,
‘Millennium Park Landscape Planning Design Systems’ was carried out. At the last
phase, Millennium Park Landscape Planning Design Systems were examined.
Millennium Park Landscape Planning Design Systems

Table 1. Landscape Planning Design Systems

4. FINDING

Table 2. Millennium Park Landmarks Visual Examination
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Table 3.Millennium Park Landmarks and Balancing with Green Areas

Millennium Park Current User Status and The Art Pieces
On 16’th July 2004, the park area of 24.5acreswasopenedfor 3 days celebration with
participation 300,000 people.
The Park costsupto482.4Mio $, which is 215% abovethefirstestimated total cost.
The Park is beingmanagedbythenon-profitfoundationwhichwas in charge at theinitial
set up.
The Park is openforvisitfrom06:00 am in themorningtill 23:00 pm in thenight at
eachday of theyear. And it is visited by approximately 4,000,000 people for a year.
There is noprofitmaking in any part of the park, except concerts or special
organizations. The aim is toprovide people to be alone with themselves, the city, park
scenesandsounds.

Figure 8. Millennium Park Plan (https://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Park, ReviewDate: 28.03.2016)
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There are 13 different divisions on a total of 24.5 acres of land;
LurieGarden – PietOudolf&KathrynGustafson
JayPritzkerPavilion – Frank Gehry
CloudGate – AnishKapoor
CrownFountain – JaumePlensa
McCormickTribune Plaza &IceRinkand Park Grill
BP Pedestrian Bridge – Frank Gehry
Harris Theater
WrigleySquare
McDonald'sCycle Center
ExelonPavilions
Boeing Galleries
Chase Promenade
NicholsBridgeway – RenzoPiano
CloudGate – AnishKapoor (Designer)
“… A cloud, more than a door. You can pass under, but not a threshold. Not coming from
anywhere, neither going anywhere. A mirror, more than a cloud.A monolithic reflector which
does not repeat its coordinates and angles. An object embodying mirror rooms of funfairs. It
transforms people’s and city’s shapes randomly. Any movement, any angle, any light changes
the perceived world. A kaleidoscope, more than a mirror. Shapes, colors, thresholds that are
born from one another; shapes, colors, thresholds that get lost inside one another with
movement. Kapoor flouts the opportunities of the digital age. It once more leaves Millennium
Park’s idlers alone with that ancient mystery and appealing invitation to game of funfairs and
kaleidoscopes.” (Bilgin, Chicago and Millennium Park, 2008, p47)
The Cloud Gate which is designed by AnishKapoor is one of the biggest outdoor art
pieces. It is made of polished stainless steel and designed to reflect all activities and
lights inside the park and the sky at the same time.
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Figure 9.CloudGategeneral view (http://anishkapoor.com, reviewdate: 28.03.2016)

Figure 10.CloudGate,beforeopeningthevisitors(http://anishkapoor.com, reviewdate: 28.03.2016)

Anish Kapoor was inspired by liquid mercury and when the statue is complete it
passes exact the same perception to the people who see it. To give a sense of
completeness, the statue is made of 168 pieces of giant stainless steel plates that
produced via a complex computer technology. All the system is generated on a cage
system that designed on two giant stainless steel circles which sits on the floor. A
flexible clip system has designed for stainless steel plates to prevent them from being
affected by the extreme weather conditions of Chicago. The statue’s size is 10 m height,
12 m width and 20 m length.(http://anishkapoor.com)
This giant bean,with its 110 kg weight and 12 m height archway, is appealing people
to see the reflections in its concave surfaces and touch them.
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Figure 11.View from Randolph Street

Jay Pritzker Pavilion– Frank Gehry (Designer– Architect)
The Jay Pritzker Pavilion which is designed by Frank Gehry, is an area having a head
that is made of 36.5 meters high stainless steel plates over the stage and a field which
seems like a balloon because of the crosswise steel lines. The stage in the pavilion with
its movable lifter elements, can host up to 12 chorister. In winter time, when the big
glass doors which surrounds the stage are closed it can be used for various feasts and
activities. Another characteristic of the pavilion is, when colorful lights are used,
different images can be created on the downstage. The area under the cage system
which is 95.000 m2, is designed with a sound system that can server up to 4000 seats
and additional 7000 people standing. Thissoundsystemwith a sounddistribution of
indoorconcerts in theopenfield as thefirst of itskind in theworld has increased, creat in
greverberation effect on the hard seats and thelawnarea captures the performance
halls.
“The biggest zone designed by Frank Gehry, is a giant grass amphitheater in shape of
an ellipse which lays toward an equipped concert stage. People watch the concert by
laying on the grass and eating what they bring with them. There is a contradiction
between the professionalism of the stage and the freeness of audiences: Neither the
performers on the stage, nor the audiences affect one another.” (Bilgin, Chicago and
Millennium Park, 2008, p195)

Figure 12.Jay Pritzker Pavilion,freemoviescreening(http://www.jaypritzkerpavilion.com, ReviewDate:
28.03.2016)
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Figure 13. JayPritzkerPavilionmodel pictures,ChicagoPublic Library
(http://digital.chipublib.org/cdm/landingpage/collection/mpu, reviewdate: 28.03.2016)

Crown Fountain / JaumePlensa (Designer)
Crown Fountain is an interactive work of public art and video sculpture featured
in Chicago's Millennium Park, which is located in the Loop community area.
Designed by Catalan artist Jaume Plensa and executed by Krueck and Sexton
Architects, it opened in July 2004.[1][2] The fountain is composed of a
black granite reflecting poolplaced between a pair of glass brick towers. The towers
are 50 feet (15.2 m) tall,[1] and they use light-emitting diodes (LEDs) to display digital
videos on their inward faces.

Figure 14. CrownFountaingeneral view,Chicago Public Library
(http://digital.chipublib.org/cdm/landingpage/collection/mpu, reviewdate: 28.03.2016)
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LurieGarden / Piet Oudolf&Kathryn Gustafson (Designer–Landscape Architect)
The landscape design of Lurie Garden was one of the first and biggest projects of Piet
Oudolf, Kathryn Gustafson and Robert Israel in United States, who won the
competition for Millennium Park on 2000. They have organized many trips into the
Middle West after they have announced as winner. They made these trips in wild areas
to observe the plants in their native environment and to see how they grow in their
native lands.

Figure 15. LurieGardengeneral view,Chicago Public Library
(http://digital.chipublib.org/cdm/landingpage/collection/mpu, reviewdate: 28.03.2016)

Figure 16. LurieGardenandPietOuldof (http://millenniumparkfoundation.org/places/lurie-garden/reviewdate:
28.03.2016)

The use of native plants in landscape restoration work is the main element of
landscaping.The master plan design is mainly about expression, a story of how
different areas will look like when combined together. The designers who have never
done such a project before, eventually achieved to create what they aimed, which is a
meadow inside the city. The area reveals a balance in plant design which has lots of
similarity with its surrounding but has many contrasts at the same time. When added
the landscape architecture in addition to the architecture surrounding the park, a very
special atmosphere has been created.
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The Design Began With Preparing A Complete Plant List.
The first part is designed as a sophisticated meadow. This meadow is different from
the other part of the garden, which was born mainly from a prairie idea, because it has
lots of endemic plants. The plants used here are especially selected from the ones
growing at wild areas, which people cannot see in their gardens. The designer has
expressed the aesthetics of meadow and by this way showed people a native meadow
in the city, and by means of this visitors get the chance to understand the nature. The
reason of choosing various prairie plants is to touch people’s senses and help them
remember and understand the beauty of the native plants grow where they live.

Figure 17. LurieGardennaturalvegetationstudied in trip(http://millenniumparkfoundation.org/places/luriegarden/reviewdate: 28.03.2016)

During the design phase, another concept being benefited from was separating the
darker areas from the lighter ones. And to achieve this, tall plants was used. For
example, figüre 27,the Persicaria Polymorpha in the picture, is a tall and dense
branched plant.

Figure 18.PersicariaPolymorpha(http://millenniumparkfoundation.org/places/lurie-garden/reviewdate:
28.03.2016)
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Figure 19.Lurie Garden general view (http://millenniumparkfoundation.org/places/lurie-garden/reviewdate:
28.03.2016)

The plants chosen were the ones which can stand for many years and can proliferate
faster. By this way, the garden can maintain sustainability and beauty over the years.
By means of the natural living environment created in the garden, fertilization of the
plants is done by bumblebees, wild insects and butterflies. So there is no need for
artificial pollination.

BP Pedestrian Bridge / Frank Gehry (Designer – Architect)
The pedestrian bridge serves as a noise barrier for traffic sounds from Columbus
Drive. It is a connecting link between Millennium Park and destinations to the east,
such as the nearby lakefront, other parts of Grant Park and a parking garage. BP Bridge
uses a concealed box girder design with a concrete base, and its deck is covered by
hardwood floor boards. It is designed without handrails, using stainless
steel parapets instead. The total length is 935 feet (285 m), with a five percent slope on
its inclined surfaces that makes it barrier free and accessible. Although the bridge is
closed in winter because ice cannot be safely removed from its wooden walkway, it
has
received
favorable
reviews
for
its
design
and
aesthetics
(https://en.wikipedia.org/wiki/BP_Pedestrian_Bridge).

Figure 20. BP Pedestrian Bridge general view (http://millenniumparkfoundation.org/places/reviewdate:
28.03.2016)
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Wrigley Square – Millennium Monument
A gift from the William Wrigley, Jr. Company, the limestone replica peristyle rises to
a height of nearly 40 feet (12.2 m) (one source says the columns were planned to rise
to 36 feet (11.0 m)), restoring a classical elegance to Grant Park. The William Wrigley,
Jr. Foundation contributed $5 million to the monument, and the entire square, which
cost $5 million to build,[14] was named in its honor. The Millennium Monument is a
tribute to the individual, corporate and foundation benefactors of Millennium
Park. The pedestal of the peristyle is inscribed with the names of the 115 financial
donors (including Oprah Winfrey) who made the 91 contributions of at least $1 million
each
to
help
pay
for
Millennium
Park
(https://en.wikipedia.org/wiki/Wrigley_Square).

Figure 21.WrigleySquaregeneral view (http://millenniumparkfoundation.org/places/reviewdate: 28.03.2016)

Nichols Bridgeway / RenzoPiano(Designer – Architect)
The bridge is approximately 620 ft (190 m) long and 15 ft (4.6 m) wide. The bottom of
the Bridgeway is made of white, painted structural steel, the floor is made
of aluminumplanking and the 42" tall railings are steel set atop stainless steel mesh.
The Bridgeway features anti-slip walkways and heating elements to prevent the
formation of ice and meets ADA standards for universal accessibility. The bridge is
named after museum donors Alexandra and John Nichols.[2] The bridge design was
inspired by the hull of a boat (https://en.wikipedia.org/wiki/Nichols_Bridgeway).

Figure 22.Nichols Bridge way (http://millenniumparkfoundation.org/places/reviewdate: 28.03.2016)
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Boeing Galleries
The spaces are located along the south and north mid-level terraces, above and east
of Wrigley Square and the Crown Fountain. In a conference at the Chicago Cultural
Center, Boeing President and Chief Executive Officer James Bell to Chicago
Mayor Richard M. Daley announced Boeing would make a $5 million grant to fund
both
the
construction
of
and
an
endowment
for
the
space
(https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing_Galleries).

Figure 23. Boeing Galleries (http://millenniumparkfoundation.org/places/reviewdate: 28.03.2016)

5. Conclusion
Today, when used in conjunction with modern art, landscape design, used as a
universal languagemutually supportive, forward-remover, attractive areasa recreated.
In USA, Millennium Park Cloud Gateand Crown Foundation one of the bestexamples
of this. Works of art to be used in landscapedesign; single, unique, tohave original
ideas of both landscape design provides a contribution to the development of art.
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otantikresim@gmail.com
RESİMDE ESPAS-SPACE ON PAINTING / M.Cevat ATALAY

YARATICI BİR TEKNİK OLARAK POSTA SANATININ (MAİL ART) ZAYIF VE
GÜÇLÜ YANLARI- WEAK AND STRONG
ÖZET SIDES OF MAIL ART AS A
CREATIVE TECHNIC / M. Cevat ATALAY
Bu poster bildiride, Posta Sanatı (Mail Art) hakkında bilgi verilerek Türkiye de Sanat Eğitiminde çok
Doç.Dr. M. Cevat ATALAY
tanınmayan Posta sanatı işler açıklanmaktır. Yöntem Olarak, Literatür araştırması ve ilgili örnekler
Namık Kemal Üniversitesi
gösterimi üzerinden yorumlamalarda bulunulmuştur.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim Bölümü
otantikresim@gmail.com

Anahtar Kelimeler: Posta Sanatı, Yaratıcılık, Eğitim, Sergileme

RESİMDE ESPAS-SPACE ON PAINTING
/ M.Cevat ATALAY
ABSTRACT
In this poster statement,by giving information about mail art, its works are described which is not
Doç.Dr. M.Cevat ATALAY
known very much at the art education in Turkey. As a practice, a literature search and through the
Namık Kemal Üniversitesi
representation of relevant examples have been taken in the interpretation.

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim Bölümü
otantikresim@gmail.com

Anahtar Kelimeler: Mail art, Creativity, Education, Exhibition

GİRİŞ
Posta Sanatı (Mail art) küçük ölçekli görsel sanatlar ait işlerin üretildiği bir türdür.
YENİ BİR KARIŞIK TEKNİK: DİJİTAL TASARIM VE GELENEKSEL YÜZEY/ Osman
Posta sanatı ESPAS-SPACE
ya da yazışmaON
sanatı
şeklinde /de
bilinmektedir.
OdabaşRESİMDE
PAINTING
M.Cevat
ATALAYMail art ulaşılabilir
olması, sınırlılıkları olmamasından dolayı global bir sanat hareketine dönüşmüştür.
YARATICI
BİRgeri
TEKNİK
POSTA
(MAİL
ART)
ZAYIF
Her türlü
dönüşümOLARAK
nesneler, kağıt
türleri, SANATININ
her çeşit boya, posta
pulları,
Damgalar,
GÜÇLÜ
YANLARIWEAK
AND STRONG
SIDESgelenksel
OF MAIL
AS A vb.
Kolaj,
Dijital tasarım,
Eletronik
baskı yöntemleri,
baskıART
yöntemleri
yöntemlerle
transfer/ yoluyla
iletildiğinde
posta sanatı sayılabilmektedir.
CREATIVE
TECHNIC
M. Cevat
ATALAY

VE

Posta sanat işleri, sanat eğitimli ya da eğitimsiz kişiler tarafından herhangibir yaş
Doç.Dr. M. Cevat ATALAY
sınırlamasına bağlı kalmadan üretilebilmektedir (Clive, 1995) .
Namık Kemal Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Posta Sanatı (Mail art) Belirli sınırlamalara bağlı kalmasa da belirli ritüelleri içinde
Resim Bölümü
barındıran bir sanat disiplini haline gelmiştir. Örneğin damgalar, çeşitli
mühürler,
otantikresim@gmail.com
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şiirler, yazı, mektuplar, sanatçı tarafından elde edilmiş çok çeşitli baskı araçları, kolaj,
pul, dijital tasarım, üç boyutlu nesneler gibi birçok farklı tekniklerleişler üretmek
genellikle raslanılan bir durumdur.
Parmesani’ye göre, posta sanatının amacı, dünya çapında sanat piyasasının yapıları
dışında birçok sanatçı tarafından paylaşılan bir etkinlik ve serbest iletişimle dünyanın
her köşesinde sanatçılar ve sıradan insanlar arasında estetik bir iletişim kurmaktır.
Ücretsiz bir iletişim içinde kelime ve işaretler, metinler ve renkleri doğrudan ve hemen
etkileşim için araçlarolarak hareket ederler (Parmesani,1997). Sanatçılar ürettikleri
işlerde tematik kaygılarla üretim yapmaktadırlar. Ama Tematik projeler iş gönderen
sanatçılar için Herhangibir zorlama bulunmamaktadır. Bu nedenle birçok farklı temalı
İşle Projeler yapılabilmektedir. Bütün bu özgürlüğe rağmen sanatçı işlerinde
gönderdikleri işler bakımından tutarlıklar ve bireysel biçimlendirme özelliklerinin
kişiselliği vardır. Bunun yanında gelenekler, sanatçı tutumları ve inançların da
görüldüğü işler bulunur.
Günümüzde, posta sanatçıları bir alternatif ve büyük ölçüde kendi sanat sistemi
oluşturmak için posta hizmeti, dijital transfer tekniklerini vb. kullanarak estetik
nesneler üretmektedir.

YÖNTEM
Araştırmada yöntem olarak, Literatür taraması ve belge incelemesi tercih edilmiştir.

SONUÇ
Posta sanatının değişin günümüz dünyasında kendi imkânlarını kullanarak kendine
bir sanat alanı açmaya çalıştığını, birçok deneyimsel işle ortaya çıktığını sanatçılar
arasında iletişim ve değişim ağını güçlendirdiğini söyleyebiliriz.
Sanatçılara bilgisayarların sağladığı imkanlar nedeniyle hem daha hızlı hem de daha
ekonomik işler üretilebilmektedir.
Bunun yanında sanat işlerini internet üzerinde paylaşıma ve dolaşıma açmak benzer
bir iletişim yöntemi olarak görülebilir. Buna rağmen “geleneksel” yöntemlerle
yapılmış sanat işleri olarak posta sanatının sanat nesnesi olarak bir değeri vardır.
Bu değer nedeniyle sanatçılar arasında sıcaklığını samimiyetini korumaktadır.
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Posta Sanatı İşlerinin Güçlü Yanları:
1-Etkileşime sahip olması
2-Ücretsiz olması
3-Taşınabilirliği ve esnekliğinin olması
4-Global Hareketliliğe sahip olması
5-Duyuru ve iletişimlerin sosyal ağlar, internet üzerinden olabilmesi
6-Dünyanın her yerinde fiziksel posta ağlarının dolayısıyle transferin mümkün ve
ucuz olması
7-Ücretsiz değişim hakkının olabilmesi
8-Büyük çoğunlukla sergileme için juri olmaması
9-Her türlü ayrıma bireysel, tolumsal, sınıfsal vb farklılıkları bir kenara bırakıp
huzurlu bir işbirliği ve globalsanat üretimin bir parçası haline gelme
10-Sanat dünyasının mevcut bütün ticari ve seçkinci kuralları dışında olması
11-Ücretsiz giriş ve sergileme imkanı
Posta Sanat İşlerin Zayıf Yanları:
1-Nadiren de olsa, işlerin özensiz olabilmesi
2-İşlerin transfer esnasında yıpranması, yırtılması, zarar görmesi
3-Bazı işlerin adres yazımının yetersizliği ya da transfer eden kurum elemanın yeterli
ilgisi olmaması nedeniyle kaybedilmesi
4-Çoğunlukla sadece proje bazlı yapıldığından işlerin çoklu fiziksel sergilemeden
mahrum kalması
5-Temaya davet edilen sanatçıların tema dışında da çalışma göndermeleri
6-Büyük ebatlarda yapılamaması
7-Fotokopinin sıradan, tekrar işlere neden olması
8-Katılımının kolay olması.
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Posta Sanat İşlerin Hem Güçlü Hem Zayıf Yanları:
1-Her işin sergilenebilmesi

KAYNAKÇA
Loredana Parmesani, text under the entry "Poesia visiva", in L'arte del secolo - Movimenti, teorie,
scuole e tendenze 1900–2000, Giò Marconi - Skira, Milan 1997
Phillpot, Clive (1995). Chuck Welch, ed. Eternal Network: A Mail Art Anthology. Canada: University
of Calgary Press. Retrieved 11 April 2013.
http://www.spareroom.org/mailart/mis_2.html(Matt Ferranto )
“At a Distance Precursors to Art and Activism on the Internet”The MIT Press Cambridge,
Massachusetts London, England
http://whitehotmagazine.com/articles/richard-l-feigen-co-/1969

Resimler

Atalay, Mustafa Cevat(2015) Mail tmea: Fisfh,
Sergilenme, AmerikaŞekil 1

Untitled (Dear Marilyn with Purple Rectangle);
Collage on cardboard panel15 by 9.75 inches (38.1 by
24.77 cm); 1973-80-94; Copyright Ray JohnsonEstate,
Courtesy Richard L. Feigen & Co.Şekil 2

Ray Johnson, 2 Yellow Green, 1959-75-76-77-88-89,
collage on corrugated cardboard, 15.5" x 15.6",
CopyrightRay Johnson Estate, Courtesy Richard L.
Feigen & Co.Şekil 3

COHEN, RAYOSUKE, JAPONYA, 430X310 mm,
Mixed Tecnuce on paperŞekil 4
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/ M.Cevat
ATALAY
INTERNATIONAL THESSALONIKI
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Doç.Dr. M.Cevat ATALAY
Namık Kemal Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim Bölümü
otantikresim@gmail.com

ÖZET

YENİ BİR KARIŞIK TEKNİK: DİJİTAL TASARIM VE GELENEKSEL YÜZEY/
Osman OdabaşRESİMDE ESPAS-SPACE ON PAINTING / M.Cevat ATALAY
Bu poster bildiride; güzel sanatlar fakültelerinde eğitim ve öğretim alan öğrencilerin plastik
sanatlardaki resim kompozisyonlarında, tasarım uygulama ve seçim tercihleri bakımından boşlukdoluluğu algılamaları, yorumlamaları ve uygulamaları ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Espas, Kompozisyon, Uygulama

Doç.Dr. M.Cevat ATALAY
Namık Kemal Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim Bölümü
otantikresim@gmail.com

ABSTRACT
In this poster statement, students educated at the fine art faculties of the universities and their detection

and interpretation
art through space-integrity,
practice of design
choice preferencesYÜZEY/
and in
YENİ BİR
KARIŞIKofTEKNİK:
DİJİTAL TASARIM
VE and
GELENEKSEL
painting compositions in plastic arts has been tried to be determined.
Osman Odabaş
Keywords: Space, Composition, Application
*Bu poster bildiri “Resimde Tasarım, Uygulama ve Seçim Olarak Boşluk, Doluluk “ NKÜ,
BAP Odabaş
Osman
kapsamında uygulanan projeden üretilmiştir.
Yardımcı Doçent, Kocaeli Üniversitesi,

G.S.F. Resim Bölümü
GİRİŞ
Bir sanat eserin de birincil nesneler tarafından işgal edilen yer, pozitif alan olarak
YENİ BİR
KARIŞIK TEKNİK: DİJİTAL TASARIM VE GELENEKSEL YÜZEY/
bilinirken birincil nesnelerin çevresi, negatif alan olarak bilinmektedir.
Osman OdabaşRESİMDE ESPAS-SPACE ON PAINTING / M.Cevat ATALAY
Negatif alan pozitif ilişkisi, pozitif ve negatif uzay ölçüde bir sanat eserinin etkisini
etkileyebilir. Onu çevreleyen beyaz boşluk negatif boşluk ise bu çizimde, adam ve
onun gölgesi, pozitif yer işgal eder. Negatif alan orantısız miktardaDoç.Dr.
figürünM.Cevat
açığı ve ATALAY
Namık Kemal Üniversitesi
izolasyon vurgulamaktadır.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Resim Bölümü
Mekan tasarımı resimde biçimlendirme özelliklerinden birisidir. Mekan tasarımında
otantikresim@gmail.com
bir şeyin daha yakın ya da uzak olması izleyicide bir uzay algısı oluşturur.
Espas bu
bakımdan resimlerde önemli bir unsurdur.

YENİ BİR KARIŞIK TEKNİK: DİJİTAL TASARIM VE GELENEKSEL YÜZEY/
Osman OdabaşRESİMDE ESPAS-SPACE ON PAINTING / M.Cevat ATALAY
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Espasta arka planda yaptığımız bir biçimlendirme başka bir nesnenin daha büyük
veya daha küçük olup olmadığını gösterebilir.
Birçok yeni sanatçı bir çizim veya boyamanın boşluk yaratmada önemini bilmektedir.
Perspektif yasalarının dışındaki resim kompozisyonlarında espas planlaması
genellikle derinlemesine bir algı gösterecek şekilde değildir. Perspektif espas içindeki
nesneler yüzüyor gibidir.
Bir görsel sanatçının iki boyutlu yüzey üzerinde espası planlayarak mekana yada
biçimlere ait bir yanılsama yaratmak için en çok kullanılan yollar şu şekildedir.
Birbirine değme, çakışma; izleyiciye yakın nesneler arkalarında nesnelerin
görünümüne engeller oluşturarak kompozisyon üzerinde bir hiyerarşi yaratırlar.
Yerleştirme; resim düzlemi içinde boyutları aynı olsa bile yüksek yerleştirilen nesneler
daha uzak görünecektir. Bu bizim perspektif algımızın bir etkisidir.
Boyut; küçük nesneler izleyiciye daha uzak görünecektir.
Detay; daha uzakta olan nesneler izleyiciye yakın olan nesnelerden daha az ayrıntılı
olmalıdır.
Renk ve değer; yakın olan nesneler daha sıcak renklerle daha uzak olan nesneler soğuk
renklerle yapılır. Yakın olan nesnelerin genellikle değerleri koyu daha uzak olan
nesnelerin değeri ise hafiftir.
Perspektif; doğrusal perspektif düz bir yüzeyde derinlik alan yanılsaması yaratmak
için çizgileriyle derinlik yaratılan bir çizim yöntemidir. Biz espas ile iki boyutlu
yüzeyler üzerinde üç boyutlu bir yanılsama algılanması ile derinlik etkisi yaratabiliriz.
Doğru ışık ve gölge oluşturarak bir sanatçı kompozisyonunda görsel bir algı
oluşturabiliriz.
Büyüklük; büyük nesneler resim düzleminde düşük yerleştirilen küçük nesneleri
yerleşim nesneleri daha izleyiciye yakın gibi görünen net, keskin kenarlı ve görünür.
Yakınına yerleştirilen nesneleri izleyiciye daha yakın gibi görünmektedir. Bu nedenle
ayrıntılar izleyiciye yakın görünmektedir. Daha az ayrıntılı nesneler uzakta
görünmektedir. Zımni uzay iki boyutlu sanat boşluk (zımni boşluk) bir yanılsama
yaratmak için birçok yolu vardır. Bu (sıcak renkler izleyiciye doğru hareket etme
eğilimi ise soğuk renkler, geri çekilmeye eğilimi çakışan nesneleri, boyut karşılaştırma
ve nesnelerin konumunu ve rengini içerir.
Doğrusal, izometrik ve atmosferik; perspektif sistemleri de perspektif kullanılabilecek
sistemler vardır. Lineer perspektif, doğrusal perspektif, Rönesans döneminde
geliştirilen ve bizim batı dünyasında, sanatta görmeye alışık olduğumuz budur.
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Doğrusal perspektif biz görünümü sınırlı ve sabit bir nokta ile görmek ve asıl uygun
alanda bir yanılsama yaratmak içindir. Çizgiler ufukta bir noktaya gelmesi için
görünür ve daha sonra uzaya kaybolur. Uzaklarda bir çok düz manzara bir otoyol bir
noktaya geldik ve sonra kaybolur gibi görünüyor. Basitçe tanımlanan, negatif alan bir
nesneye bitişik alandır. Negatif alanlarda doğada genellikle soyut tanımlandıkları
konum kez nesnenin kimliği onlar tanınabilir hale gelecektir. Biz bir şeye
baktığımızda, bizler hızla olumlu ve olumsuz her ikisine de kullanılabilir görsel
bilgilerin tüm süreciyle bakmaktayız.

YÖNTEM
Bilgisayarda tasarım dersi kapsamında eğitim alan öğrencilere uygulanan
araştırmada, bilgi formu ile öğrencilerin Espasla ilgili bilgileri yorumlanarak
yapılandırmacı eğitime dayalı konu sunumu yapılmıştır.Daha sonraki aşamada espas
türlerini bilgisayarda tasarım dersinde gerçekleştirdikleri yöntemle Öğrencilerin
Espası tasarımlarındakullanıp Kullanımadıkları araştırılmıştır.

SONUÇ
Yapılan araştırma ile öğrencilerin tasarımlarında kullandıkları, başkalarının yaptığı
işlerdeki espas çözümlemelerini anladıkları, seçip ayırtedebildikleri görülmüştür.
Resimler
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KAYNAKÇA
M. C. Atalay, (2015). “Resimde Tasarım, Uygulama ve Seçim Olarak Boşluk , Doluluk“ARAŞTIRMA
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YENİ BİR I.KARIŞIK
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Yrd.Doç. Osman Odabaş
Kocaeli Üniversitesi
G.S.F. Resim Bölümü

YENİ BİR KARIŞIK TEKNİK: DİJİTALÖZET
TASARIM VE GELENEKSEL YÜZEY/
Osman Odabaş
İnsanoğlu binlerce yıldır bir şeyleri görselleştiriyor, resmediyor olsa da, dijital görüntünün tarihi ancak
on yıllarla ölçülebilmektedir. Dijital görüntünün sanat ve tasarım üzerinde yarattığı etki ve ulaştığı
Osman Odabaş
çeşitlilik ise bu kısa tarih göz önüne alındığında oldukça büyük ve şaşırtıcı ölçüde olmuştur. Her ne
Yardımcı Doçent, Kocaeli Üniversitesi,
kadar dijital teknoloji sanat üretimi ve tasarımda büyük ölçüde sinema sektöründe başlayıp, fotoğraf
G.S.F.sanatlar
Resim Bölümü
ve grafik sanatlar alanında gelişimini sürdürmüş olsa da, bugün geldiği noktada plastik
alanında da sanatçılar tarafından oldukça verimli bir şekilde kullanılabilmektedir. Çağdaş sanat
anlayışnda, internet ortamının kendisi bile bir sanat eseri haline getirilebilirken, dijital ortamın sunduğu
araç ve malzeme çeşitliliği sayesinde sanatçılar daha önce hiç elde edemedikleri bir çalışma alanına
sadece bir kaç dijital araç sayesinde ulaşabilmektedir.

YENİ BİR KARIŞIK TEKNİK: DİJİTAL TASARIM VE GELENEKSEL YÜZEY/
ve dijital mecraların/medyaların yaygınlaşmasıyla kendi kültürünü oluşturan dijitalOsmanİnternet
Odabaş
elektronik devrim plastik sanatlar alanında yeni bir “karışık teknik” imkanı sunmaktadır. Bu noktada

geleneksel resim,grafik,tasarım ve fotoğraf sanatının dijital görüntü işleme, üç boyutlu modelleme ve
dijital tasarımla bir tuval yüzeyi bu yeni tekniği ifade etmektedir. Boya,fırça, resim, renk, ışık, fotoğrafın
geleneksel ve dijital karşılıklarının buluştuğu bu yeni yüzey aynı zamanda yeni bir türü
Osman
de Odabaş
yaratmaktadır. Gerçekliğin dijital ve elektronikle ölçüldüğü günümüzde
kitle
kültrünü
yönlendiren
ve
Yardımcı Doçent, Kocaeli Üniversitesi,
hatta bu kültürün kendisine dönüşmüş olan “dijital” artık sanatın ve tasarımın “gerçeklik”
kavramını
G.S.F.
Resim Bölümü
da farklı bir alana taşıyarak yeni tartışmalar açabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Tasarım, Dijital Kültür, Resim, Geleneksel, Çağdaş

YENİ BİR KARIŞIK TEKNİK: DİJİTAL TASARIM VE GELENEKSEL YÜZEY/
Osman Odabaş
ABSTRACT

For thousands of years human beings are visualizing something , even though it depicts the history of
digital image can only be measured in decades. The diversity and reaching impact on creatingOsman
digital Odabaş
Yardımcı
Kocaeli
Üniversitesi,
images of art and design considering this short history has been quite
large andDoçent,
surprisingly.
Although
G.S.F.
Resim Bölümü
starting the art digital technology design and production in the largely cinema industry,
photography
and graphic arts continued development in the area though, it can be used in a very efficient way by
the artists in the plastic arts at the point where it is today. While in contemporary art; even the internet
itself transforming to a work of art, wide offered by the tools and materials available through digital
media, artists are that they can not obtain a work area never before with only a few digital tools. With
widespread
of Internet
and the digital
media , digital/electronic
creates its own culture
in
YENİ BİR
KARIŞIK
TEKNİK:
DİJİTAL
TASARIM revolution
VE GELENEKSEL
YÜZEY/
the
field
of
plastic
arts
as
a
new
offer
"
mixed
media
".
At
this
point,
traditional
painting
,
graphics,
Osman Odabaş
design, photography combined with digital image processing, and 3D modelling on a canvas surface
is represents this new technique .This new surface which combining of reflections of traditional and
digital Paint, brush, painting, color, light, photoghraph, also creates a new genre.
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GİRİŞ
Neredeyse postmodern olanın artık geleneksel sayıldığı çağımızda “geleneksel” olana
dair tanımları yapmak, geleneksel ya da çağdaş olanı belli kalıplar içerisinde tutmanın
çok daha zor olduğu günümüzde artık bir gerçek. Bu stil ve stilsizliğin kendine ait
olumlu ya da olumsuz yanlarını akademik araştırmalarda “sorun” olarak belirleyip
bu alanda her anlamda(akademik,sanatsal vb..) üretim yapabilmekl, aynı zamanda bu
alanın tarihi, ekonomik, sosyolojik ve hatta felsefi yönünü incelemeyi de zorunlu
kılmaktadır..
Dijital teknoloji çağdaş sanat ve kültürün temel etkisi olmuştur ve hala da olmaya
devam etmektedir. Elektronik devrimin doğuşuyla, kitle iletişim araçlarının
globalleşmesi ve internete baktığımızda, dijital kültürün toplumsal değişim açısından
televizyon ve radyonun daha önce yaptığı etkiden daha büyük bir potansiyele sahip
olduğunu söylemek mümkündür.57 Teknolojik gelişmeler özellikle moderniteyle
beraber düşünüldüğünde insanoğlu için hem büyük travmaları hem de kaçınılmaz
olan ilerlemeye dair atılan en büyük adımları beraberinde getirmiştir. Bu yüzden
endüstriyel ya da teknolojik yeni gelişmeler büyük bir coşkuyla karşılanırken, aynı
ölçüde endişe ve kuşkuyu da beraberinde getirir. Dijital çağda sanat üretimi tam da
bu uç noktalar arasındaki gerilimden doğan kolaj ideolojiler ve beraberinde getirdiği
mutant yöntemlerin dinamiğinden meydana gelir.
Kısa bir süre önce tamamlanan 20. yüzyılı bugün 19. yüzyılı değerlendirdiğimiz gibi
değerlendirebilseydik, bütünüyle farklı bir teknolojinin ve onunla iç içe geçmiş bir
ideolojinin ekseninde kapandığını çok daha kolay algılardık. 'Süreklilik' kavramı
düşünüldüğünde 21. yüzyıl’ın da kendinden bir önceki yüzyılın temeli üzerine inşa
edildiğine şüphe yoktur. Ancak daha önce birbirini takip eden küçük adımlar olarak
gerçekleşen bu yeni inşalar, 21. yüzyıl’da 'sıçrama' veya 'kopuş' olarak var olmuşlardır.
Bu yüzden 21. yüzyılın getirdiği dinamikler daha öncekilerden ayrılarak bu iki
kavramla açıklanabilir. Dijital ve dolayısıyla sanal platform belki de modernitenin
çözmeye çalıştığı ama içerisinden çıkamadığı ve sonucunda kendinin de
gelenekselleştiği yeni dil arayışında bir kopuş noktasıdır. Bu evrede gelenek-süreklilik
çizgisinin en önemli somutlaşma noktası olan dil ve mekanın getirdiği sürekliliği
aşmak olanaksızdı. Bugün ise sanallığın dili ve onun üretilmesine olanak veren yeni
bir dil ve mekandan söz etmek mümkün.58 Değişen dil ve mekan algısı günümüzde

57 Bruce Wands, Art Of the Digital Age, Thames & Hudson, London, 2006, s. 8
58H.Bülent Kahraman, Günümüz Görselliğini A. http://research.sabanciuniv.edu/889/1/3011800000249.pdf
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sanatlar arası sınırların kalkmasını sağlamış ve dolayısıyla sanata belli etiketler
koymayı zorlaştırmıştır.59 Bu yüzden dijital bir fotoğraftan başlayıp, bilgisayara
aktarılan, birden çok grafik-resim işleme programından geçtikten sonra tuvale
aktarılan ve son olarak geleneksel yöntemlerle üzerinde değişiklik yapılan bir işi
adlandırmak ya da tanımlamak zor. Ancak sadece sentez diller değil aynı zamanda
sentez mekanlar arasında da dolaşarak üretilebilen işlerin imkan tanıdığı sınırsızlığı
deneyimlemek de bir o kadar mümkün görünüyor.

1
Günümüzde teknolojik devrimin ortaya çıkardığı yeni siber-kültür ve sosyal rollerin
sorgulanması bize yeni bir dünya düzeni ve kültürel altyapıyı işaret ederken sanat ve
onunla ilişkili her alnın bu değişimden etkilenmemesi kaçınılmazdır. Ancak bu
durumun tarihsel kırılması ya da literatüre geçecek bir isimle, fordizm, post fordizm,
modernizm, postmodernizm gibi bir post -“sonra”
tanımıyla basit biçimle
adlandırılabilmesi pek mümkün değildir. “Sanayicilik-sonrası ve post-fordizm gibi
postmodernizm de özünde bir “karşıtlık kavramıdır”. Anlamını, dışladığı ya da
aştığını iddia ettiği şeyden olduğu kadar içerdiği ya da olumlu bir anlamda onayladığı
şeyden alır. Ama bir çok postmodernist, bunun modernliğin ötesine geçtiğimiz,
büsbütün yeni bir çağda yaşamakta olduğumuz anlamına gelmediğini aceleyle ekler.
Postmodernliğin “post”u çift anlamlıdır. “Post”, sonradan gelen, şeylerin yeni bir
durumuna geçiş anlamına gelebilir-bu yeni durumu içinde bulunduğumuz ilk
günlerde belirlemek ne denli zor olursa olsun. Ya da Post-mortem’in(Otopsi) post’una
daha fazla benzeyebilir: Modernliğin ölü bedeni üzerinde icra edilen cenaze törenleri,

59 M. Demet Ulusoy, Sanatın Sosyal Sınırları, Ütopya Yayınevi, Ankara, 2005, s.165
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cesedin teşhir edilmesi. Bu görüş açısından modernliğin sonu, modernlik tecrübesi
üzerine düşünüm geliştirmenin fırsatıdır; postmodernlik bu düşünümsellik
durumunu anlatır. Bu örnekte yeni bir başlangıç bildiren bir zorunluluk anlamına yer
verilmez, yalnızca bir sonra erişiğin getirdiği melankoli duygusu söz konusudur.”60
Giddens ise bu kavramı kullanırken sanatı ön planda tutar ve bu noktada,
düşünümsellik tartışmasını postmodernlikle ilgili tartışmalarla ilişkilendirir.
“Postmodernlik genellikle postmodernizm, endüstri sonrası toplum vb. ile eş
anlamlıymış gibi kullanılır. Endüstri sonrası toplum düşüncesi, en azından Daniel Bell
tarafından incelendiği biçimde, oldukça iyi açıklanmıştır; söz ettiğimiz diğer iki
kavram için ise durum kuşkusuz böyle değildir. Bu kavramlar arasından bir ayrım
yapacağım. Postmodernizm, eğer bir anlamı varsa, en iyi biçimde, edebiyat, resim,
plastik sanatlar ve mimarideki stil ve akımlara işaret etmeyle sınırlandırılmalıdır. Bu
kavram, modernliğin doğası üzerine estetik düşünümün çeşitli yönleriyle ilgilidir. Ara
sıra, daha belli belirsiz biçimlendirilmekle kalsa da modernizm, söz konusu alanlarda
ayrımsanabilir bir bakış açısı oluşturur ya da oluştururdu; postmodernist çeşitlilik
içindeki diğer akımların modernizmin yerini almış olduğu da söylenebilir.
Eğer bir postmodernlik dönemine doğru gidiyorsak, bunun anlamı, toplumsal
gelişimin yörüngesinin bizi modernliğin kurumlarından uzaklaştırıp, yeni ve farklı bir
toplumsal düzene doğru götürdüğüdür”.61 “İngiliz tarihçi Arnold Toynbee 1939’da
yazdığı A Study of History (Bir Tarih İncelemesi) adlı çalışmasının beşinci cildinde,
modern dönemin I. Dünya Savaşı ile sona erdiğini ve bundan sonra postmodern döneme
geçildiğini yazmıştı. Ona göre, iki dünya savaşı arası postmodern dönemin başlangıç
yıllarıydı. Her iki savaş modernist projenin dünyayı kurtarmakta çaresiz kaldığının
açık göstergeleriydi. Ayrıca Amerika’nın dünya egemenliğini ele alması ve tabii bu
arada siyasal ve toplumsal değerlerdeki yeni gelişmeler, Toynbee’ye eski kavramların
yeni ilişkileri açıklamakta yetersiz kaldığını düşündürmüştü.”62 Bu yeni olanı
tanımlama, sürekli ilerleme isteği ise kaçınılmaz olarak beraberinde bir çok yeni
sentez ve mutant dili oluşturmuştur. Endüstri devrimi sonrası, özellikle 1950-60’larda
gelişen kitle iletişim aracılarıyla yeni bir iletişimsel bombardımanla karşılaşan
dünyada daha o dönemde bir çok sanatçı, bu araçlar tarafından manipüle edilen
kitlelerin kültürel beğenilerini (popüler kültür) içeren bir yığın imgeyle hesaplaşırken,
kitle iletişim araçlarının oluşturduğu dille de ilgilenmiş ve bu yeni gerçekliği
anlamaya çalışmışlardı. İkinci Dünya Savaşı sonrası esen NeoLiberalizm rüzgarları,
‘Soğuk Savaş’ ve ardından Doğu Bloğu’nun yıkılmasıyla ortaya çıkan hayal kırıklığı
ve kültürel karmaşa ortamı sanat için bir yığın malzeme yaratmıştır. Öyle ki 1960’lar

60 Krishan Kumar, Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma Çağdaş Dünyanın Yeni Kuramları, s. 88
61 Anthony Giddens, Modernliğin Sonuçları, Ayrıntı Yay. 2004,s.49
62 Mehmet Yılmaz, Sanatın Günceli, Güncelin Sanatı,2011,s.339
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sonrasında hızla gelişen T.V,video ve internet gibi elektronik donanımlı araçlar,
dünyanın gerçekliğini neredeyse görsel
bir anlamlandırma evrenine
dönüştürmüştür.Egemen güçler tarafından geniş insan kitlelerine bilinç empoze eden
bir bilişimsel (enformatik) akış gelişmiştir. “Yığın insanı” olarak tanımlanan günümüz
insanı, kendi benliğine ve edimlerine yabancılaşmakta, sistematik konteksler içinde
düşünmeye itilmekte ve görsel bir çöplükte eşelenmektedir”.63Birinci Sanayi Devrimi
kas gücünü değersizleştirdi.. ikincisi rutin zihinsel işi değersizleştirdi”. Üçüncü Sanayi
Devrimi insanın düşünmesini – “gerçek beyin gücünü” değersizleştirme sürecini doğurdu.64
Tespitiyle Kurt Vonnegout modern, postmodern ve çağdaş dünyayı tanımlamıştır.
Ancak insan bütün bu sınai ve teknolojik değişimlerin beraberinde yeni görüşler, iş,
zanaat ve sanat alanları getirdiği gerçeğiyle karşı karşıyadır.Bu yenilikleri sadece
konfor ve hayat kalitesi, konformizm ve kapitalizm ekseninde olan kısmı
Vonnegout’un tespitine karşılık gelse de, bu değişimleri bilinçli, kendine yeni
vizyonlar ve yaratım teknikleri olarak değerlendiren, hatta sınıflar üstü yeni bir antikültür yaratan bir kuşaktan bahsetmek mümkündür.
“Modernizm, ‘yeni’ olanı bir mit durumuna dönüştürürken, geleneksel olandan da
kurtulmak istemiştir. Modernizm için geleneksel bir sanat olan resim, her açıdan
yeniden ele alınmış, özellikle tuval resminin konuları, fiziksel özellikleri, sergilenme
biçimleri, izleyicisinin tutum ve davranışları, yaratıcısı, temel bir sanat konusuna
dönüştürülmüştür. Şüphesiz, modernizmin bu tutumu yalnızca resme
uygulanmamıştır. Örneğin heykel, dans ve müzik de modernizm tarafından kaçınma,
yoruma karşı durma, hızla değişen yaşamın sanatçı için farklı gereksinimler
yaratması, resimden daha farklı araçlar kullanma isteği, gerçekliği resmin dışında
arama ve anlatma düşüncesi, yaşam ve sanat arasındaki uzaklık, tuval resminin
sorgulanmasını da gerektirmiştir.”65 Baudrillard’a göre kavramsal sanat, minimal
sanat, geçici sanat ve karşıt sanat tüm bir şeffaflaşma, yok olma ve cisimsizleşme
estetiği içinde sanatın maddesizleştirilmesinden söz etmektedir. Sanat çılgın bir
reklamcılık alanı içine sokularak boğulmuştur. Simülasyon gerçek sanatın üstünü
örtmüştür. “Günümüz, simülakr çağıdır ve hiçbir yerde gerçeklikle temas etmeyen
gösterenlerin ve temsillerin sonsuz dolaşımı söz konusudur. Dolayısıyla yanlış imge,
en az herhangi bir varsayılan hakikat kadar doğrudur” Hakkı Engin Giderer
Baudrillard’ın bu kuramını şöyle değerlendiriyor: “Düşünür, simülasyon kavramına
da modernizm değerlendirmesiyle ulaşmıştır. Baudrillard, çağdaş kültüre
modernizasyon temasıyla bakmaktadır. 1970’lerin başında yazdığı bir makalede

63 Şahiner, Paik’ın Elektronik Tuvalleri, s.1
64 Vonnegut, K. Player Piano, 1969, St. Albans, Panther Boks, s. 19-20’den Kumar, a.g.k., s.21
65 Hakkı Engin Giderer, Resmin Sonu, Ütopya Yay,2003 s.111
 Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, , Dokuz Eylül Yayınları, İzmir, 1998:13,(Giderer, a.g.k, s: 34)
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modernite’yi taklit olmayan bir değerlendirme olarak görmüştür; fakat daha sonra
Althusser epistemolojisi etkisinde kalarak modernitenin sahici bir kuram ve yalnızca
kuramsal bir sorun olamayacağını yazmıştır. Modernizm’i, geniş bir çeşitliliği olan
geleneksel kültürden ayıran en önemli özelliği kültürü bağdaşıklaştırmak
(homojenleştirmek) olduğunu savunmuştur. Diğer kültürlerin durağanlığına karşı
modernite, değişimi ve değişimin değişmezliğini ima etmiştir.
Modernite’nin mantığı geçici bir gelişme doğrultusundadır. Bu mantık, dünyanın
belirli bir hedefe doğru ilerlediğini ve tarihin geri dönülmez birikim olduğunu
yansıtmaktadır. Bu düşüncenin sonucu olarak modernite; bireysel yaratıcılık estetiğini
iki önemli sonuca götürmüştür: Avangart ve moda. Her iki sonuç da eski değerleri ve
formları ele alarak onları eski bağlamından soyutlamakta ve yeni bir sembol sistemi
kurmaktadırlar. Baudrillard’a göre bugün toplum bir simülasyon toplumu haline
gelmiştir. Ona göre toplum denen şey hem bilinen hem bilinmeyen her şeyi sünger
gibi emen bir yığındır artık. Bu toplumda politika zavallı bir televizyon şovuna
dönüşmüştür. Hayat da bir televizyon şovudur. Kapitalizmin toplumu daha iyi
sömürmek, sonuna kadar sömürmek için ürettiği politikalar sonucu oluşan yığın,
şimdi kapitalizmin bile ulaşamadığı bir sessizlik içindedir. Baudrillard geleneksel
anlamdaki sanatın öldüğü görüşündedir. Yine de, o sevmese de, simülakr
toplumunda paçavralardan yapılmış sanat denen bir şey vardır. Baudrillard’ın
felsefesi, sanatın bir araç olarak yetersizliği ya da yanlış yola saptırılmış olan sanatın
kurtarılması gibi bir düzlem üzerinde durmamaktadır. Kültürel ve sosyolojik bir
tanımlamanın sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Hegel, sanatın arkasından
ağlamamaktadır; çünkü felsefe, sanatın yerini daha iyi bir biçimde dolduracaktır.
Danto, bir yanlışlığı düzeltme ve oluşan yeni duruma ayak uydurma peşindedir.
Baudrillard ise, en karamsar bakışıyla sanki “gerçeğin” son tanığıymış gibi ölmekte
olanların üzerinde soğukkanlı bir biçimde dolaşmaktadır. Baudrillard için estetik
değersizleşmenin, estetik kriterlerin yok oluşu, gerçek sanatın sonudur. Bu durum,
Danto’yu sevindirmektedir; çünkü ona göre, bir eşitlik ortamı sanatın yeniden kendi
kimliğini bulacağını umudu anlamına gelmektedir”.66 Sanatın yeniden kendi kimliğini
bulabilmesi için belki de çok radikal bir değişime ihtiyacı vardı, tıpkı Picasso’nun
resimlerini bozup kendini yeniden keşfetmesi gibi. Umberto Eco’nun İnformel Sanat
tanımı da buna işaret ediyordu:
“Günümüzde, ‘informel sanat’ poetikası çağdaş resmin bir özelliğidir demek
genelleme yapmak olur. Artık eleştirel bir kategoriyle sınırlanamayan informel terimi,
bir dönem kültürünün genel eğilimi niteliğine dönüşmüştür ve taşist Wols ya da

66

Giderer, a.g.k, s. 35-36

Gillo

Dorfles, Ultime tendenze dell’arte d’oggi, (Milano, Feltrinelli Yayınevi, 1961) adlı yapıtında, ‘informel
sanat’ı ‘hiçbir figür yaratmayı amaçlamayan ve anabilimsel eğilimi olmayan ‘soyut sanat’ olarak
sınırlandırmaktadır.(Eco, a.g.k, s. 111)
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Bryen’i de, action painting, ‘art brut’, ‘art autre’ gibi akımların ustalarını da kapsar.
Demek ki ‘informel’ terimi açık yapıt poetikası’nın bir bölüm başlığıdır. ‘İnformel sanat’
açıktır çünkü geniş yorum olanakları önerir, tözündeki belirsizlik pek çok olası
okumaya uygundur ve her türlü karşılıklı ilişkiye açık bir öğeler ‘takımı’ sağlar.” 67
Toplumu ve sanatçıyı Baudrillard’ın dediği gibi simülakr toplumuna iten,
moderniteyi reddetmesini sağlayıp eskiye dair ne varsa uzaklaşmasını ya da onları
değiştirmek istemesini sağlayıp, Eco’nun tanımına göre açık yapıtlara yönlendiren
şeyin en büyük nedenlerinden biri de aslında modernizm’in ortaya çıkış nedeniyle
aynıydı: I. Dünya Savaşı sonrası, savaş öncesi yıllara dair olan her şeyi değiştirmeye
çalışıp, Klasisizm’i veya klasik üslupları reddedip modernizm’i benimseyen
toplumlar şimdi de, gerek bilinçli gerek bilinçsiz olarak modernizm’ in sonunu onunla
işbirliği yaparak getiriyordu. Yani medeniyet tarihinde sürekli tekrarlayan ve
kaçınılmaz olan bir sürecin devamından başka bir şey söz konusu değildir. Bugün
dijital ya da siber kültür içerisinden çıkan yeni sanat teknikleri ve türleri de temelde
bu tarihi döngünün bir parçası, devamı olsa da günümüz teorileri ve neoliberal
sisteminde bu durumun tanımının adece sanat ya da sosyoloji üzerinden yapılması
mümkün değildir. Bugünün siber kültürü gibi dijital ya da siber alanda üretilen,
gelenekselle geleceği birleştiren türün olumlu ya da olumsuz yönlerini tanımlamak ya
da irdelemek için gereken bilgi tıpkı türün kendisi gibi geleneksel ve gelecekçi bir teori
yaklaşımına hatta modernizm öncesi ekonomi-politiğin alanıyla bugünün dijital-siber
teorilerini birleştirir.
Cemal Yalçın, Sosyolojik Bir Bakış Açısıyla İnternet adlı makalesinde İnternet, toplum,
tüketim ve kapital konularına Benjamin ve Marx’ın çözümlemeleriyle yaklaşmıştır:
“Benjamin, insanoğlunun teknoloji ile ilişkisini ikili bir ayrım içerisinde çözümler. Ona
göre insanoğlu, eski çağlarda evreni egemenlik Altına almaya çalışmadığından,
evrenle ilişkisi sadece esriklikte gerçekleşmekteydi. Oysa, sonraki çağlarda “Yeryüzü
yalnızca, evrenin güçlerini emerek yaşayanların olacaktır” düşüncesinden kaynaklı
gezegen boyutunda ve tekniğin ruhu içinde bir yarış başlamıştır. İnsanın evrenin
güçleriyle yaptığı bu evlilik denemesi, ona göre, ne yazık ki, egemen sınıfın tekniği
iradesi altına alma niyeti yüzünden tekniğin ihaneti sonucunda zifaf yatağını kan
gölüne çevirmiştir. Benjamin’e göre, tabiata egemen olmak, emperyalistlerin
öğretisince, tekniğin bütün anlamıdır. Oysa teknik tabiat egemenliği değil sadece
tabiat ile insanlık arasındaki ilişki üzerinde egemenliktir. Benjamin’i rahatsız eden şey,
görüldüğü üzere egemen sınıfın dünyadaki doğal dengeyi ve düzeni her ne pahasına
olursa olsun egemenliği altına alma hırsıdır. Benjamin’e benzer bir yaklaşımla
Marcuse’ta teknolojinin, insanları pasifize etmekte ve egemen sınıfın çıkarına uygun

67 Umberto Eco, Açık Yapıt, Can Yayınları, 2001,s. 111
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olarak değiştirmekte olduğunu ifade etmektedir.” (İnternet, kapitalist sistemin bir
aracı olması nedeniyle yoğun eleştirilere konu olmakta ve kitle kültürü üzerine
yaptığı değişiklikler nedeniyle olumsuz karşılanmaktadır. Kapitalizmle ilişkisi
içerisinde İnternet’in anlamlandırılabilmesini kolaylaştırabilmek için, yaşadığı
dönemde henüz bilgisayar destekli iletişim olmamasına rağmen büyük bir tutarlılıkla
sistemi çok iyi analiz etmiş olan Marx, 1857-1858 Elyazmalarında konuyu daha da açık
hale getirmektedir.
Marx’a göre, kapitalist üretim sürecinde üretilen meta, dolaşım yoluyla tüketicilere
sunulmak zorundadır. İşte tam da burada işler karışmaktadır çünkü üretilen malı
satılıpsatılamayacağı yani fiyatının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bir rastlantıdan öte
değildir, ve kendi deyimiyle: metanın ilk engeli tüketimin kendisidir. Kapitalizmin bütün
ihtişamlı ve abartılı dış görünümüne karşın böylesi bir zayıflığa sahip olması, onu
ister istemez iletişim teknolojisini ürettiği metaların dolaşım sürecine sokmaya
zorlamaktadır. Eğer metanın değerini bulması yani paraya çevrilmesi bu kadar
rastlantıya dayanan bir şeyse yapılacak tek şey vardır; bu rastlantıların sayısını
artıracak her türlü yolun önünü açmak. Bu anlamda Başta internet olmak üzere bütün
dijital iletişim araçları sergilediği kapasite ile kapitalist sistemin ilgi kaynağı olmaktan
kendisini kurtaramayacaktır.Tam bir ticaret ve reklam çöplüğüne dönmüş olan
İnternet bazıları için hem büyük bir tepkinin hedefi hem de kendilerini ifade etmenin
ve eserlerini kitlelere ulaştırabilmenin en kolay yolu olmuştur. Bu sadece bir tepki
değil aynı zamanda kültürel bir harekete de dönüşerek çağdaş sanatın yeni
medyalarından olan dijital ortamın ilk sanat kollarından biri haline gelmiştir.
Neoliberalizm’in tam ortasında doğan siber kültürün kapitalizmle anılmasından daha
doğal bir süreç yoktur. Gerçeklik, artık, stereo-gerçekliktir. ileri teknolojilerle ilgili
araştırmalarda kaçınılmaz olarak aslan payını eğlence alması durumu ise “narkokapitalizm” olarak adlandırmaktadır. Benjamin’in teorileri bir yandan doğru çıkarken
bir yandan günümüz şartlarında iç içe geçmiş ve birbirlerinde erimiş türleri karşı
karşıya getirebiliyordu.
“Fotografik görüntü, bizi gerçek ıstırapla bir anda hem karşı karşıya getirir, hem de
ondan uzaklaştırır.”68

 Benjamin Walter, Tek Yön, Çev: Tevfik Turan, YKY, 1999, s.81-83’den Cemal Yalçın, Sosyolojik Bir Bakış
Açısıyla İnternet, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2003, Cilt 27, No:1, s-77-89,
www.cumhuriyet.edu.tr/edergi. (07,06,2007)
 Karl Marx, Grundrisse I, , Sol Yayınları, 1999, Ankara, s.305’den Cemal Yalçın, a.g.m.
68 Kemal Sayar, Küreselleşmenin Psikolojik Boyutları, Yeni Symposium 39 (2) :79-94 2001,
http://www.yenisymposium.net/fulltext/2001(2)/ys2001.39.2.4.pdf s.90 (19.06.2007)
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Bugün “Sanal Kapitalizm” ya da diğer adıyla Narko-Kapitalizm insanları gerçek
kimliğinden uzaklaştırırken dijital sanat’ı felsefi yönden ele alan sanatçılar yine aynı
platformda dijital araçlarla insanın kendi konumunu ve kimliğini sorgulamasını
sağlarken aynı zamanda kullandıkları tüm bu dijital ve sanal araçların ait olduğu
kültürü de eleştirmekten kaçınmamaktadırlar.

SONUÇ
Abstract Expressionism, Weapon of the Cold War(Soyut Dışavurumculuk, Soğuk
Savaşın Silahı) adlı makalesinin giriş cümlesinde Eva Cockkroft, tarihin hiç bir
döneminde unutulmaması gereken bir söz söyler: “ Belli tarihsel koşullar altında belli
bir sanat hareketinin neden başarılı olduğunu anlamak, himaye sisteminin
özelliklerini ve iktidar sahiplerinin ideolojik gereksinimlerini incelemeyi
gerektirir”69Bu noktadan sonra sanat ve politika ilişkisi farklı konumlarda kendini
defalarca göstermiş olsa da temelde iki ayrı türe dayanır. Bunlardan biri iktidar
ideolojisini yaymak için sanat ve politikayı bir arada kullanmak, diğer adıyla
propaganda; diğeri de alternatif politika üreten ya da iktidar ideolojisini ve
dayatmalarını eleştirerek kolektif veya tekil bir bilinç yaratma amacıyla üretilen
sanattır.70 Hal Foster bu durumu Marx’ın üzerinden şu şekilde tanımlar: “siyasi sanat”
ile “siyaseti olan sanat arasında şu şekilde ayrım yapılabilir: İlki, retorik bir kod içine
hapsolmuş, ideolojik temsilleri yeniden üreten bir sanattır. İkincisiyse, düşüncenin
yapısal konumlanışını ve pratiğin toplumsal bütün içindeki etkinliğini dert edinen,
günümüz açısından anlamlı bir siyasal kavramı üretmeye çalışan bir sanat”71 Soğuk
Savaş döneminden beri sürmekte olan bir dünya düzeni içerisinde sanatın bugünkü
konumunu, özellikle siber ve dijital kültürle olan bağını sorgulamak mümkün ve hatta
gereklidir. Ancak ortaçağ’dan beri tahıl ambarının sahibi kilise-televizyon-internet
evrimi ve sürecinde sanatın bugünkü konumunu ve sanatı bu sıralama ya da tekrar
mekanizmasından çıkarabilecek olan sürecin başlangıcı tıpkı sanat ve medeniyet
tarihinde önceki dönemlerde olduğu gibi sorgulanan ve aşılmaya çalışılan alanın yine
kendi içerisinden çıkacaktır. Bu nedenle bugün çok daha belirgin hale gelen bu yeni
türü sadece tanımlayabilmek için değil, ona yüklenilen anlamları oluştururken
yarattığımız kavramları ve kültürleri sorgulamayı kendisine dert edinmiş bir sanat ve

69Eva Cockcroft, Art In Modern Culture - Abstract expressionism weapon of the cold war,The Open University
New York, 1992 , s.82’den akt. Serge Guilbaut, New York Modern Sanat Düşüncesini Nasıl Çaldı, Soyut
Dışavurumculuk, Özgürlük ve Soğuk Savaş. çev:Elif Göktepe, Sel Yayıncılık, İstanbul, 2009, s.18
70 Osman Odabaş, 1990 Sonrası Türkiye’de Çağdaş Sanatta Politik Görüntü ve Eleştiri” Kocaeli,2012, s.2
71 Hal Foster, “Çağdaş Sanatta Siyasal Kavramı”, Ali Artun, Sanat/Siyaset Kültür çağında sanat ve kültürel
politika., İletişim Yayınları, İstanbul, 2008, s.151
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akademi alanı oluşturmak zorunlu hale gelmiştir. Sanatın ve sanatçının işlevi ya da
işlevsizliği değişen malzemeyle değil, ancak sanatçının değişen ahlak ve dünya
kavramlarıyla sorgulanabilir.
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Giriş
İnsanoğlu doğduğu andan itibaren doğayla ilişkisini birçok duyu organından önce
görerek kurmuştur. Görmek, çevresini anlayarak bilinçli bir davranış biçimi olarak
algılamayı beraberinde getirmektedir. Kişi gördüğü nesneleri de kendi deneyimleri ve
nesneyle olan ilişkisi bağlamında tanımlamakta ve nesneyle olan ilişkisini önceki
bilgileri ekseninde kurmaktadır. Dolayısıyla nesnenin görünürlüğü, ona bakan
gözlerin bilgisi ve deneyimleriyle bağıntılıdır demek yanlış olmayacaktır. Toplumsal
bir varlık olan insan, sosyal siyasal gelişmelerle birlikte kendi gelişimini de
gerçekleştirmiş ve plastik sanatlar da bu noktada toplumsal şartların değişmesiyle bir
takım değişikliklere uğramış ve paralellik göstermiştir. Her dönem farklı amaçlara
hizmet etmek koşuluyla insan yüzünün tasviri kullanılmış, portre sanatı tanınmak
bilinmek ya da varlığını ispatlamak gibi amaçlarla geçmişten günümüze sıkça
kullanılan bir tür olmuştur. Bu türden bahsederken sanat eseriyle buluşulan noktada
“görmek” çift taraflı bir ilişkiye girmektedir denebilir. İzleyicinin gördüğü eser, portre
sanatında resmedilen kişinin de bakışıyla buluşmaktadır. Göz hem izleyicinin hem de
yapıtın arasında bir buluşma bir bağlanma noktası oluşturmaktadır. Bu nedenledir ki,
portre sanatında ifadenin arandığı yeri gözde bulmak olasılığı oldukça yüksektir.
Portre ya da ot portre çalışmalarında, portresi yapılan kişinin ruh hali ve kişiliği
izleyiciye sunulur.
Yüzün, o yüzü bir ayna gibi taşıyan insanın “hal”leri vardır birbirine benzemez(ler).
Kimsenin bütün halleriyle karşılaşamazsınız, kendinizinkiyle bile (Batur, 2000b: 12).
Kişiyi ölümsüzleştirme arzusunu bilinen en eski portreler olan fayyum portrelerde
görmek mümkündür. Önemli kişilere ait olmadığı bilinen bu portreler, Mısır’da
mumyaların üzerlerine yerleştirilen ahşap plaklara yapılmış kişinin karakteriyle ilgili
ipuçları veren çalışmalardır. Fayyum portrelerden yaklaşık 900 tane örnek günümüze
kadar ulaşabilmiştir
Bilinen en eski portre, 2006'da Fransa'daki Angoulême yakınlarında yer alan
Vilhonneur mağarasında keşfedilen ve 27.000 yıllık olduğu tahmin edilen duvar
resmidir. Roma döneminde Mısır’ın Fayyum bölgesinde mumyaların konulduğu
tabutlara çizilen bu gerçekçi betimlemeler içeren portreler, çeşitli freskler dışında
bugüne ulaşmış olan tek Roma dönemi portre türü olarak bilinmektedir. 4. yüzyıl
civarında, portrenin idealize edilmiş biçimlerde betimlenmeye başlandığı
belirtilmektedir.
“Portre sanatının ilk örnekleri olarak sayabileceğimiz, eski Mısır’da 1.yy. ile 3 yy.
arasında Grek kültür mirasının, siyasal ve toplumsal düzene damgasını vuran
Roma egemenliğinin ve Mısırlıların öbür dünyaya göçenlere sonsuz
yolculuklarında eşlik etmeleri için yapılmış olan Fayyum portrelerindeki ustalık,
onları sanat yapıtı niteliği kazandırmıştır. Fayyum portreleri, portresi yapılan
kişinin belleklerde canlı kalmasını, unutulmamasını sağlamakta, o insanı sonraki
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kuşakların gözünde ölümsüzleştirmektedir. Bu portreler, kişinin öbür dünyaya
yolculuğunda eşlik etmenin yanı sıra, öbür dünyadaki yaşamı için üretilmiş suret'
dir”(Tessa Kostrzewa, 1999, s12).

Fayyum I

Fayyum II

Avrupa'da ise gerçekçi portre anlayışına dönüşün Ortaçağın sonlarında gerçekleştiği
söylenebilir. Erken Rönesans dönemi portre sanatında betimlenen kişiyi gerçeğe
uygun bir biçimde yansıtma endişesi söz konusudur. Figür, genellikle profilden
resmedilmiştir. Psikolojik durumun ya da ruh halinin yansıtılmadığı bu örneklerden
sonra Rönesans’la birlikte batı sanatında portrenin büyük önem kazandığı ve en çok
ilgi gören türlerinden biri olduğu görülmektedir. Bu anlamda sınıfsal statü belirleyici
olarak portre sanatının Rönesans’la birlikte bir propaganda ve iktidar kurma aracına
dönüştüğünü söylemek yerinde olacaktır. Yüzün hallerinin gerçekçi bir şekilde
betimlenmeye başlanmasını Rönesans’a dayandırmak mümkündür.
“Başlangıçta portrelerin canlılığı teknik bilginin eksik olması nedeniyle sınırlıydı.
Portresi yapılacak kişi genellikle profilden gösterilirdi. Bu, poz verenin ruhsal ve
fiziksel özelliklerini kusursuz bir şekilde ortaya koyan çok sanatkarane bir yöntem
olmakla birlikte, gerçekten çok uzak bir üsluptu. Çünkü, bir kişinin böyle yandan
görülmesi, bundan da öte, portrenin ayrıntılı bir fon resmi üzerine yapılması pek
de alışılmış bir durum değildi” (Naciye Aydın, 2008, s 6).
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Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, 1503- 1507, tuval üzerine yağlıboya, 77x53 cm

Yüksek Rönesans dönemi ilk sanatçılarından Leonardo Da Vinci portresini yaptığı
kişinin karakteristik özellikleriyle ilgilenerek, detaylara önem veren bir anlayışa
sahiptir. Resmedilen kişinin ruhunun aynası olarak tanımlanan bu resimlerde
yumuşak hatların ustalıkla başardığı geçirgen yapı dikkat çekmektedir. Birçok bilim
insanı tarafından araştırılan ve gizemi çözülmeye çalışılan “Mona Lisa”adlı portre ise
resim denince akla ilk gelen yapıtlardandır. Mona Lisa’nın gözleriyle izleyiciyi teslim
alması onun bakışlarındaki sırrın ve izleyici üzerinde nasıl bu denli etkili olduğunun
konusudur. Hakkında pek çok araştırma yapılan ve hala tartışılan resimle ilgili
“Harvard Üniversitesi nörobiyologlarından Margareth Livingstone, resmin
başarısının Leonardo Da Vinci’nin fırçasının marifetinden çok, ‘nörobiyolojik
algılama’yla ilgili sezgisinin sonucu olduğunu belirtmiştir. Livingstone, ‘Vision of Art:
The Biology of Seeing’ adlı kitabında, Da Vinci’nin ‘sırrı’nı anlatıyor. İnsan gözü, hafif
bir gülümsemeyi izlediği kişinin tam önünde durduğunda değil, ancak yandan
baktığında anlayabiliyor. Bu yüzden Mona Lisa’ya çeşitli açılardan baktığımızda
gülümsediğini görüyoruz. Ama karşısında dikilip gözümüzü dudaklarına
odaklayınca gülümseme yok oluyor. Daha önceki çalışmalarda gülümsemenin
büyüleyici niteliğinin, İtalyan ressamlarca geliştirilen ve büyük ustanın da uyguladığı
‘sfumato’ tekniğinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Fırça darbeleriyle uçucu
görüntüler elde etmeye yarayan bu teknik, yapıtı izleyenlerin o anda kendilerini nasıl
hissediyorsa, resmi de öyle algılamalarına yol açıyor. ‘Becoming Mona Lisa’ adlı
kitabın yazarı ve ‘sfumato’ tekniğinin savunucularından olan Donald Sassoon ise
“Dikkat çekmek isteyen tüm bilim adamları Mona Lisa’nın sırrıyla ilgili bir açıklamada
bulunur. Konuya nörobiyolojiyi uyarlamaya gerek yok. Gülüşün büyüleyici
bulunmasının nedeni, 19. yüzyılın önde gelen sanat adamlarının sürekli bu tabloyu
referans göstermesiydi. Bir önceki yüzyılda Mona Lisa sadece neşeli bir ev
kadınıydı”diyor. (Independent)” (Akt: Ümit Özkanlı, 2006, s 23).
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Albrecht Dürer, Otoportre, 1500, tuval üzerine yağlıboya, Pinakothek, Münih, Almanya.

Rönesans dönemi ressamlarından Albrecht Dürer ise bu oto portresinde kendisini
Mesih gibi yücelterek, oldukça varlıklı bir insan imajı yaratarak izleyiciye karşı
oluşturduğu bir üst bakışla resmetmiştir. Doğrudan izleyicinin gözlerine bakan
kendine güvenli tavrı, belli ki teknik ustalığının yanı sıra anlatımdaki ustalığının
kanıtıdır ve resimdeki mistik havanın temel argümanı portresindeki ve özellikle
gözlerindeki anlamdır.

Sandro Botticelli, Kırmızı Şapkalı Genç Adam,51 x 36 cm, Ahşap Üzeri Tempera.

Boticelli “kırmızı şapkalı genç adam” adlı çalışmasında resmettiği gencin soylu
duruşuna
dikkat
çekerken
gencin
gözlerindeki
masumiyet,
bakışını
kuvvetlendirmekte ve ifadeyi güçlendirmektedir.
Velazquez ise İspanyol Barok döneminde portre tarzında önemli bir ressamdır ve genç
yaşında saray ressamı olması nedeniyle saray çevresinden çok fazla portre çalışması
yapmıştır. Yaptığı portrelerde resmettiği kişinin kim olduğuna aldırış etmeden kendi
gözünden nasıl göründüğüne önem verdiği ve sanatçının abartıdan uzak ama gerçekçi
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bir üslupla portrelerini yaptığı söylenebilir. Papa’nın portresini yaptığı resimde
olduğu gibi, gerçek sanatçının gözünden olduğu gibi yansıtılmaktadır ve daha önce
portresi yapılan papanın görüntüsü bu kez çok farklıdır. Papa X. İnnocentius’un
dönemin kardinaliyle olan büyük rekabeti ve bu durumun söz konusu dönemin
eserlerine dahi yansıdığı düşünülürse Papa’nın yüzündeki sert ifade daha fazla anlam
kazanacaktır.

Diego Velazquez, PapaX İnnozenz, 114 x 119 cm, Tuval Üzeri Yağlıboya, 1650.

Psikolik öğelerin çoğunlukla hissedildiği Freud'un "Yansıma" isimli oto portresinde
sanatçı yukardan gelen bir ışık aracılığıyla gözlerini gölgede bırakmıştır. Önceki
örneklerde izleyiciyle doğrudan temas kuran portrelerden farklı olarak bu çalışma,
göz teması kurmamaktadır. Belki de büyük babası Sigmund Freud’un psikanalitik
çalışmalarının etkisiyle kendisi de resimlerinde özellikle portrelerinde modellerinin
biçimlerinde olduğu kadar psikolojilerinde de çözümleyici bir tavır geliştirmiştir.
Buhranlı bir hale işaret eden portredeki atmosfer, göz temasının da eksikliğiyle
yabancılık ve yalnızlık duyguları vermektedir.

Lucian Freud, Yansıma, 56.2 x 51.2cm, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1985.
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Egon Schiele, kendi varoluşsal sorgulamaları ekseninde çalışmalarını ortaya
koymuştur. Sanatçının bedeni sanatının nesnesine dönüşmüştür ve yüzlerce oto portre
çalışması yapmıştır.

Egon Schiele, Oto Portre, 1916

Egon Schiele, Oto Portre, 1912

Yapılan portrede, gerçeğinden eksik kalan bir şey var ki; o da yüzün (varlığın) kendisi.
Peşine düşülen, ama gerçekte kendisinin de varlığı sorgulanan yüz. Ergüven (2002:
70) ise, yüzün kendisine ulaşmadaki mücadeleyi “… en isabetli atışın bile
ıskalamaya mahkum olduğu bir çaba” olarak görür. Her ne kadar böyle olduğu
düşünülse de örneğin Schiele’nin portrelerinde, yaşanan dramın, iç huzursuzluğun
ve tekinsiz mekanın kurguları gözlemlenir.
Bedeni ve ruhu acı içinde zamanlar geçiren Frida Kahlo, bu deneyimlerini yatağının
tavanındaki aynaya bakarak yaptığı oto portrelerle olanca açıklığıyla resmetmiştir.
Politik bir figür olarak da aktif olan sanatçı izleyiciye meydan okurcasına gözlerini
dikmiştir ve bakışlarındaki acı, aşk ve tutku hissedilmektedir. Marjinal ruhu
gözlerinden okunan sanatçı, görünen geçekliğiyle kendini yansıtmıştır.

Frida Kahlo, Dikenli Kolyeli ve Sinekkuşlu Kendi Portresi, 1940, sıkıştırılmış fiber levhaüzerine yağlıboya, 61,25
x 47 cm.
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Melankolik ve bohem yaşam tarzı resimlerindeki simgesellikte gizlenen Hüseyin Avni
Lifij, 1909 yılında tamamladığı kendi portresinde umursamaz tavrıyla dikkat
çekmektedir. Sağ elinde tuttuğu kadehi ve ağzındaki piposuyla klişe bir sanatçı imgesi
canlandırmış, diğer portrelerindeki ağırbaşlı hüznün aksine biraz daha muzip biçimde
Avrupai bir sanatçı imajı yansıtmıştır.

Hüseyin Avni Lifij, Pipolu Oto portre, 1908-9, Tuval Üzerine Yağlıboya.

Neşe Erdok, oto portre, tuval üzerine yağlıboya, 2011.

Çağdaş Türk sanatının önemli isimlerinden Neşe Erdok, oto portreleriyle ve
portrelerindeki psikolojik çözümlemeleriyle ünlüdür. 2011 yılında yapmış olduğu oto
portresinde kendi iç dünyasıyla ilgili karamsar ve gerçekçi bir yansıma sunmuştur.
Bakışlarındaki tedirginlik ve donukluk oto portrelerinde sıkça kullandığı yalnızlık
temasıyla bir bütünlük içindedir. “Erdok oto portrelerinde; ressamın toplum içindeki
yalnızlığını, ayrıca sanat üretimi için yalnızlığını yaşantısının içeriği haline getiren
bireyin iç hesaplaşmasını, izleyiciye sunar” (Ümit Özkanlı, 2006, s 110).
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SONUÇ
Zaman, deneyimler ve içinde bulunulan sosyal-siyasal-psikolojik koşullar kişinin
toplumdaki yerini belirlemekte ve buna ek olarak varoluşunu oluşturmaktadır.
Kişinin tecrübeleri ifadenin en yoğun anlam bulduğu yer olan yüzünde, ve çevresiyle
doğrudan temas kurarak iletişime geçen, mevcut ruhsal durumun yansımasının açık
bir şekilde okunduğu organ olan göz organına yansımaktadır. Bu çalışmayla da
geçmişten günümüze değin sanatın en temel konularından biri olan, her dönemde
farklı biçimlerde ve vurgularda ifade edilen portre sanatı genel olarak araştırılmıştır.
Bu genel bakışla, portre sanatı içinde ifadenin gücü en yoğun gözde bulunur denebilir.
Göz imgesi, kimi zaman ölümsüzlük isteği, kimi zaman iktidar kurma ve hükmetme
arzularıyla, kimi zaman da duyguların, deneyimlerin bilinmesi isteği üzerine
karşımıza çıkmaktadır. Herkeste bulunan göz organı, sanatçıda hem kendi gözünden
attığı bir bakış hem de portresi yapılan kişinin bakışıyla zorlu bir yol olan görme
ediminde buluşmaktadır.
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koruyucu olarak takılara eklenen akik ve hematit boncuklar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Neolitik
dönemde kadın ve çocuk mezarlarında kafatasları veya vücutlarının bir bölümü kırmızı aşı boyasıyla
kaplanması, içleri aşı boyasıyla doldurulmuş deniz kabuklarının ve süs eşyalarının mezara
İlyas ÇETİNKAYA
bırakılmasıyla, kırmızı renge verilen önem belirginleşmiştir. Neolitik dönem duvar resimlerinde avın
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kırmızı rengin kullanılması da kırmızı rengin tinsel önemini göstermektedir. Bu dönemden
itibaren
kırmızı renkli boncukların saç tokası, alınlık, bilezik, yüzük, iğne, kemer tokası gibi takılarda da
kullanılmaya devam etmesi, kırmızı rengin tinsel anlamını uzun süre koruduğuna işaret etmektedir.
Kırmızı renk sadece süslenmek için değil aynı zamanda asalet, rütbe, nişan ve evlilik simgesi olarak
kullanılagelmiştir. Yakın zamana kadar insanların nazardan ve çeşitli hastalıklardan korunması için
takı şeklinde ya da giysiye tutturularak kırmızı boncuk kullanımı sürmüştür. Bu bağlamda esrarlı bir
kuvvet taşıdığına inanılan kırmızı rengin tılsım, çare, tedbir, büyü anlamında tarih öncesi
topluluklardan beri diğer renkler arasında ön plana çıktığı anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kırmızı Aşı Boyası, Tinsel, Nazar, Neolitik, Takı.

ABSTRACT

Red colour symbolizing life has been attested in archaeological research as ochre put into graves or as
red paint applied on eyes of figurines used for sorcery rituals as well as agate or hematite beads attached
to jewellery in order to protect individuals against evil eye. Neolithic wall paintings depicting ritual
scenes for fruitful hunting or vulture-cult are generally in red, indicating the spiritual importance of the
red colour. During the Neolithic period the importance given to red colour is demonstrated by corpses
of children and women covered with ochre and shells filled with ochre or jewellery with red beads put
into graves. In the following periods red beads attached to hair grips, diadems, bracelets, rings, toggle
pins or belts indicate the continuity of the spiritual meaning of red colour throughout the ages. Red
colour is not only used for titivation but also as the symbol of nobleness and rank as well as engagement
and marriage. Since recently red beads are used as jewellery or attached to clothing for protecting
individuals against evil eye and diverse illnesses. In this context, red colour that has been believed to
bear mystical powers since prehistoric periods, and became significant among other colours so that red
has been used as talisman, healer, protector or magical substance.
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GİRİŞ
İnsanlık tarihi boyunca edinilen deneyimler sonucunda renklere tinsel anlamlar
yüklenmiştir (Öztan, 2007, s. 226-227). Beyaz renge ululuk ve adalet, sarı renge hayır
ve ilahi kavramları, siyah renge toprağı ve kötü ruhları, mavi renge kötülüklere ve
nazara karşı korunmayı, yeşil renge dirilik ve tazeliği, kırmızı renge de tanrı, koruyucu
ruh gibi varlıkları simgeleyen anlamlar yüklenmiştir. Ana renklerden biri olan kırmızı,
gök kuşağının en dışındaki renktir ve diğer renkler arasında en dikkat çekici ve çabuk
fark edilen, en sıcak renktir. Kan akışını hızlandıran, tansiyonu yükselten kırmızı
rengin insana hareketlilik kazandırıcı ve neşelendirici etkileri olduğu, iştah açıcı ve
uyarıcı olduğu da bilinmektedir. Bu özellikleri nedeniyle hareketliliği, dinamizmi,
gençliği, mutluluğu, azim ve kararlılığı da sembolize eder. Kırmızı rengin güzelliği
ifade etmekte de kullanılması, edebiyatta da belirgindir. Halk edebiyatında güzelliği
tarif etmede “kırmızı dudak, al yanak” gibi sıfatların kullanılması, kırmızı rengin
güzelliği ifade etmekte kullanımına örnek oluşturmaktadır (Yardımcı, 2009, s. 4-7;
Kaplan, 2013, s. 1816).
Kırmızı renk Hindistan’da, saflığın rengi olarak gelinliklerde, Japonya’da yalnız
yaşayan kadınların kıyafetlerinde kullanılmıştır (Mazlum, 2011, s. 131-132). Japon
kültüründe de kırmızı renk lüksü ifade eder, askerler imparatorluğa sadakat sembolü
olarak kırmızı kuşak bağlarlar. Göktürk, Uygur, Moğol ve Kırgız bayraklarında,
tuğlarında, otağlarında ve giysilerinde kırmızı rengin kullanılması, bu rengin İç
Asya’da da önemsendiğine işaret etmektedir (Yardımcı, 2009, s. 4-7). Yabancı bir
gelinin Bizans’a gelmesi sırasında düzenlenen karşılama töreni sırasında geline
kırmızı bir elbise giydirilmiştir (Anonim, 2006, s. 24-33).
Hititler kırmızı renk için ešḫruant/išḫaruant, Akkadlar sâmu/pilû sözcüklerini
kullanmışlardır. Bu sözcükler kan kırmızısını ve kırmızı rengi ifade etmektedir
(Erkanal, 1995, s. 125). Bu da Eski Ön Asya toplumlarının kan ve kırmızı renk arasında
ilişki kurduğuna işaret etmektedir. Bir başka deyişle kırmızı renk kanın ve yaşamın
simgesi olarak kullanılmıştır.
Psikolojide uzun süre kırmızı rengin etkisinde kalmanın duyarsızlık, kabalık, kızgınlık
ve saldırganlık gibi duygu bozukluklarını da tetiklediği de bilinmektedir. Bu
özellikleri de erken dönemlerden itibaren büyüleri bozma, hastalık ve kötülükleri
kendi içlerine alıp hapsetme ve yok etme amacıyla kullanılmasına neden olmuş,
felaketi, kötülüğü ve zararlı şeyleri uzaklaştırmak, doğaüstü güçlere, doğaya, hastalık,
talihsizlik ve uğursuzluğa karşı korunma amacıyla yapılan tılsımlarda kullanılmıştır
(Kılıç ve Başol, 2014, s. 62). İnsanlar kendilerini güvende hissetmek için taşları, deniz
kabuklarını, kendi yaptıkları figürleri ve çeşitli sembolleri yanlarında taşımışlar,
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bunların koruyuculuğuna inanmışlardır (Anonim, 2003, s. 134; Sipahi, 2006, s. 9).
Neolitik dönemde mezarlara kırmızı aşı boyası bırakma geleneği ile bunu izleyen
dönemlerde gözlerine kırmızı boya sürülmüş figürlerin büyü ritüellerinde
kullanılması, kırmızı rengin kötü ruhların uzaklaşmalarını sağladığına olan inancın
insanlık tarihinin erken evrelerinden beri var olduğunu göstermektedir (Özgüç, 1948,
s. 11).
Bazı maddelerin insan bünyesine yararlı olduğuna ilişin yaygın inanç, bunların takı
yapımında kullanılmalarında etken olmuştur (Ethem, 2012, ss. 28-29, 33-34, 58-59, 144;
Maresch, Medenbach ve Trochim, 1987, s. 40-66). Kırmızı renkli bir taş olan akik, uğur
getirdiğine inanıldığı için “uğur taşı” olarak adlandırılmıştır. Demir minerali olması
nedeniyle doğada kırmızı ve kahverengi tonlarda görülen hematit, kan dolaşımı
üzerinde etkili olduğu inancına bağlı olarak “kan taşı” olarak isimlendirilmiştir.
Hematit, içerdiği mineral bileşimlerine göre farklı renkler aldığından, boya olarak
kullanılmıştır. Doğada genellikle demir ve diğer elementlerle birlikte bulunan
manganez oksitlenme aşamasına göre birçok farklı renk alabilen bir madendir.
Vücutta metabolizma faaliyetlerinde, dokuların onarılmasında, büyümede ve
üremede etkisi olan manganez de, olasılıkla bu özelliği nedeniyle takılarda
kullanılmıştır. Jasp (jasper) taşı da doğada kırmızımsı kahverengi tonlarda bulunan,
direnci artırıcı, sindirim sistemini ve çeşitli iç organları tedavi edici, ayrıca, cesareti
artırıcı özellikleri olduğuna inanılarak takılarda kullanılan bir maddedir. Bu maddeler
erken dönemlerden itibaren nazara karşı koruyucu etkisine sahip olduğu inancına
bağlı olarak takılarda kullanılmıştır (Ebeling, 1931, s. 125).
Arkeolojik çalışmalardan yola çıkarak çağlar boyunca insanların kırmızı rengin hangi
anlamları yüklendiği, nasıl ve nerelerde kullanıldığı, hangi eşyalarda tercih edildiği
ve günümüz sanatına nasıl yansıdığı kurgulanabilmektedir.

Boya
Kırmızı renk, Arapça ’da “al-kırmız” denilen bir böceğin kurutulup ufalanmasından
elde edilmiştir (Mazlum, 2011, s. 131-132). Anadolu’nun hemen hemen her yöresinde
bulunan kırmızı aşı boyası (ochre), demir oksit içeren doğal bir kildir. Demir oksitli kil
Orta Anadolu’da Kızılırmak tarafından oluşturulan alüvyon dolgularında bulunduğu
gibi, çeşitli akarsu yataklarından elde edilebilmektedir. Kırmızı rengi elde etmek için
yüksek oranda demir oksit içeren killer kullanılmıştır (Ökse, 2012, s. 46-49). İçerisinde
değişik miktarlarda demir hidroksit, alüminyum hidroksit ve silis barındırmaktadır
(Kahraman, 2007, s. 37-44). Bunun yanı sıra, eski akarsu dolgularında da kil yatakları
bulunmaktadır. Örneğin Osmaniye’nin Almanpınar yaylasında bulunan aşı boyası,
herhangi bir katkı eklenmeden kullanılabilen özelliklere sahiptir (Kılıç, Halefoğlu ve
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Sakarya, 2006, s. 229-230). Aşı boyası doğal olarak elde edilen bir toprak boya olup
sarıdan koyu kırmızıya kadar değişen renklerde olabilir.
İnsanlar daima yaşadığı çevreden etkilenmiş ve doğadan yararlanmışlardır. Örneğin
doğada hazır bulunan aşı boyasını mağara duvarlarında, kullandıkları aletlerde ve
mezarlarında olmak üzere birçok alanda kullanmışlardır. Barınak olarak kullandıkları
mağara duvarlarına aşı boyası ile resimler yaparak farkında olmadan sanatın ilk
adımlarını da atmışlardır (Çetindağ, 2015, s. 444) ve bu eserler sanatın ilk örnekleri
olarak nitelendirilmiştir (Mülayim, 1994, s. 17). Sanatta boya kullanımı avcı ve
toplayıcı olarak mağaralarda barınan insanların yaşamlarına yansımıştır. İlk
örneklerden Fransa’da Paleolitik döneme tarihlenen Gargas Mağarasının
duvarlarında bulunan el baskıları, mağara duvarına konulan insan eli üzerine, içerisi
kırmızı aşı boyasıyla dolu kemik boru üflenerek oluşturulan negatif el biçimlerinden
oluşmuştur (Bingöl 2015, s. 17-20, res. 3). İspanya’daki Altamira mağara duvarına
çizilen resimde vücudunun tamamı kırmızı boya ile çizilmiş bizon betiminde
derinlikler, daha yoğun boya sürülerek belirtilmiştir (Bingöl 2015, s. 14, res. 4b, 4d).
Fransa’daki Lascaux mağara duvarlarına işlenen geyik betimlemelerindeki derinlikler
ise farklı renklerdeki boyalarla verilmiştir. Türkiye’de Öküzini, Karain ve Üçağız’lı
mağara duvarlarına uygulanan kırmızı boyalı duvar resimleri, Anadolu’nun aşı
boyası kullanılan en erken tarihli arkeolojik bulgularıdır (Kolankaya-Bostancı, 2012, s.
29-43). Paleolitik dönemde mağara resimlerindeki insan ve hayvan betimlemelerinde
ten renginin kırmızı aşı boyasıyla resmedilmiş olması, yaşamın rengi olan kanın
simgesi olarak değerlendirilmektedir.
Bu uygulama neolitik dönemde de devam etmiştir. Çatalhöyük’te açığa çıkan
mekanların duvarlarına aşı boyası ve hematitle resimler yapılmıştır (Mellart, 2003, s.
101, 193-196, res. 9-15). Çatalhöyük’teki bir duvar resmi, paralel biçimde dizilmiş
kırmızı ve siyah renkte el baskıları ile aralarında ağ motifleri bulunan bir kompozisyon
oluşturmaktadır Mellart, 2003, s. 66, res. 47-48). Kırmızı el baskılarının yaşayanları,
siyah el baskılarının ise ölüleri temsil ettiği düşünülmektedir (Bingöl, 2015, s. 27). Bu
yerleşimdeki bir başka duvar resminde, ortasında büyük bir boğa ve boğanın etrafında
hareket eden farklı türde hayvanlarla beraber insanların yer aldığı bir sahne
betimlenmiştir. Çatal Höyük duvar resimlerinde figürlerin dış konturlarının
çizilmemiş olması, ressamların ön çalışma yapmadan, kendinden emin bir şekilde
resim yaptıklarına işaret etmektedir (Mellart, 2003, s. 197-214, res. 16-23).
Paleolitik dönemden itibaren duvar boyalarında kullanılan aşı boyası, Neolitik
dönemden itibaren de kap bezemelerinde kullanılmıştır. Erken Neolitik dönemden
itibaren kapların bezenmesinde kırmızı boya kullanılmaya başlanmıştır (Mellart, 1975,
s. 81-86). İlk desenler yatay ve dikey ince çizgilerden oluşmuş, daha gelişkin
aşamalarda kaplar üzerine siyah ya da kırmızı ile geometrik desenler ve hayvan
figürleri çizilmiştir.
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Aşı boyası birçok alanda kullanıldığı gibi mezarlarda da kullanılmıştır. Arkeolojik
araştırmalara göre mezarlara aşı boyası bırakma ya da cesedin aşı boyası ile
kaplanması geleneği, proto-neolitik dönemde başlamıştır. Şanidar Mağarası’nda hocer
pozisyonda gömülmüş kadına kırmızı aşı boyası ile can verilmeye çalışılmış olmalıdır
(Mellart, 1988, s. 15). Köşk Höyükte alçı ve kil karışımı bir malzeme ile kaplanmış,
üzeri kırmızı aşı boyası sürülmüş bir kafatası tespit edilmiştir (Hodder, 2007, s. 271,
fig 11). Bu uygulamanın benzeri Çatalhöyük’te farklı kazı alanlarında üzeri kırmızı aşı
boyası ile kaplanan iskeletlerde görülmektedir (Özbek, 2005, s. 128-133; Öztan, 2007,
s. 226-227).
Çatalhöyük’te açığa çıkartılan yaklaşık 400 mezardan sadece on birinde aşı boyasına
rastlanmıştır (Mellart, 2003, s. 161-164). Bu mezarlarda iki farklı uygulamanın olduğu
saptanmıştır. Birinci uygulamada iskeletin sadece kafatası boyanmış, ikinci
uygulamada ise kafatası ile beraber gövdesi de boyanmıştır. Tüm vücudu aşı
boyasıyla kaplanmış, annesiyle birlikte gömülen on yedi yaşındaki bir kız çocuğunun
kalça kemiği ölmeden önce kırılmıştır. Bu mezarlarda kırmızı aşı boyası ile
doldurulmuş midye kabuğu, boyalı çakıllar ve kırmızı aşı boya ile yağ karışımından
oluşan allık bırakılması, yaygın bir uygulamadır.

Nazarlık
Nazar, insan vücuduna yer alan atomların farklı boyut kazmasıyla, insanların
gözlerindeki morötesi ve kızıl ardı ışınların kızgınlık, hırs ve kıskançlık duygularıyla
karşılarındakilere zarar vermesi olarak tanımlanmıştır (Sipahi, 2006, s. 8-9). Arapça
kökenli nazar kelimesi halk arasında göz değdi, göze geldi gibi deyimleri ile de ifade
edilmektedir. Bu kapsamda nazarlıklar, genellikle göz şeklinde (göz boncuğu)
biçimlendirilmiştir (Gür ve Soykan, 2013, s. 115-158, fot. 57).
Nazara karşı kullanılan amulet, zararlı dış etkenlerden korumak, iyilik ve güzellik
getirmesi için insanların üzerlerinde taşınmaktadır (Bülent, 2007, s. 315). Bu uygulama
Neolitik dönemde mezarlara bırakılan bireylerin giysilerinin omuz kısımlarına kemik
iğnelerle amulet tutturulması yaygındır (Larsen, 2006, s. 142-152). Amulet olarak
kullanılan kırmızı japs (jasp) taşından yapılmış bir Akkad mührü üzerine akıl ve su
tanrısı Ea ve çevresindeki figürler betimlenmiştir (Erkanal, 1995, s. 121-126). Mari
sarayı duvar resimlerinde betimlenen tanrıçaların ellerindeki vazolardan akan sular
da kırmızı renktedir. Kırmızı rengin görme bozukluğuna ve kuraklığa karşı
kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Günümüzde bazı yörelerde mezar taşlarına kırmızı kumaş bağlanması, geride
kalanların ölen kişinin ruhunun yaşama iyi bir şekilde devam etmesine ilişkin
dileklerini simgelemektedir. İslam toplumlarında bayramlarda veya adaklık kurban
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kesildiğinde, sahibinin veya çocukların alnına nazara, kazaya, belaya karşı koruma
amacıyla kan sürülmektedir. Anadolu’nun bazı yörelerinde kırmızı rengin cinlerin ve
kötü ruhların gözünü aldığına ve hastalıklardan koruduğuna inanıldığından, kırmızı
renkli taşlar çocukların boyunlarına asılmakta veya kıyafetlerine dikilmektedir (Ökse,
2005a, s. 18-19). Kırmızı renk yakın zamana kadar takı gibi ziynet eşyalarında kötü
ruhlardan koruma amacına yönelik tılsım olarak da kullanılmıştır (Ökse, 2001, s. 271;
2005b, s. 1). Mühür üzerine dua, ayet, sayı, harf, sözcük ve sembollerin kazınmasının
da nazardan korumaya yönelik olduğu öne sürülmektedir (Tali, 2014, s. 538-539).
Yakın zamana kadar süs eşyaları olarak çeşitli motifler ve renkler içeren saç tokası,
alınlık, bilezik, nazarlık gibi takılar kullanılmıştır (Dinç ve Çakır, 2010, s. 23-34; Gür ve
Soykan, 2013, s. 121).
Güneybatı Avrupa’da Paleolitik dönemde mağaralarda ilk kez ortaya çıkan, aşı boyası
püskürtülerek ölümsüzleştirilen el baskıları ve Neolitik dönem’ de kullanılan
Çatalhöyük’te açığa çıkan kırmızı ve siyah renkte el baskıları, büyük olasılıkla nazarla
ilişkili olmalıdır. El figürü, Müslüman toplumlarda ”Fatma Ana eli”, Hıristiyan
toplumlarda “Meryem Ana eli” Musevi toplumlarda “Tanrının eli” olarak
nitelenmektedir ve nazara karşı koruduğuna inanılmaktadır (Sipahi, 2006, s. 39-40;
Anonim, 2003, s. 132, res. 1).

Takı
Takı, günlük giysilerle bir bütün olmak ve renk uyumu sağlamak, kendi stilini
yaratmak ve kişiliğini yansıtmak için kullanılan, çeşitli maddelere şekiller verilerek
yapılan süs eşyasıdır (Bilgin, 2006, s. 1-13). Neolitik ve Kalkolitik dönemde deniz
kabukları ve özellikle kırmızı renkte taşların bir araya getirilip gelişi güzel dizilmesiyle
ortaya çıkan sanat eserleri etkileyicidir (Öztan, 2007, s. 351). Bu dönemlerde sanat
eserleri olarak nitelenebilecek kırmızı boncuklu takılar yoğun olarak kullanılmıştır
(Özbaşaran, 2012, s. 157, fig. 20). Tunç Çağı’nda, bebek mezarları içerisine amulet
olarak bırakılan akik boncukların onları kötü ruhlardan koruması ve yeniden hayat
bulmalarının sağlanması amaçlanmış olmalıdır. Bu inanç doğrultusunda Fırat Nehri
üzerine Erken Tunç Çağında kurulmuş olan Gre Virike’de bebek mezarlarına birer
akik boncuk bırakılmıştır (Ökse, 2006, s. 26-28, fig. 28).
Demir Çağı’nda da takılarda kırmızı renkli taşların kullanımı sürmüştür. Çoğunluğu
kırmızı renkteki yarı değerli taşlardan üretilmiş kolyeler, bileklikler ve benzeri süs
eşyaları, prestij ve sosyal statü simgesi olarak kullanılmış ve kişi öldüğünde
beraberinde mezara bırakılmıştır (Çavuşoğlu, 2012, s. 82-89; Konyar, 2012, s. 96-103;
Miglus, 2013, s. 269, Abb. 45.8). Assur kral mezarlarında ele geçen, kanatları altından,
kırmızı akik, turkuaz ve çeşitli taşlardan yapılmış güneş kursu, ihtişamıyla göz
kamaştırmaktadır (Özgen, 2012, s. 129).
477

I. INTERNATIONAL THESSALONIKI ART & DESIGN SYMPOSIUM, THESSALONIKI /GREECE

Birçok uygarlıktan etkilenen Hellenistik dönemin erken evrelerinde kırmızı renk daha
çok altın, gümüş ve değerli taşlarla sade ve üzeri farklı betimlemelerle süslenen farklı
tarzda takılarda karşımıza çıkmaktadır (Anonim, 2006, s. 11, res. 16). Soyluluk
sembolü olarak kullanılan defne, meşe, zeytin veya mersin yaprakları arasındaki
çiçeklerden oluşan bir altın alınlığın orta kesiminde kırmızı bir boncuk bulunması, bu
dönemde ihtişamlı sanat eserinde kırmızı taşlara verilen önemi göstermektedir
(Anonim, 2006, s. 14, res. 23). Hellenistik dönemin sonuna doğru ekonominin
bozulmasıyla altın gibi madenler yerini yarı değerli taşlara bırakmıştır. Ekonominin
daha da kötüleştiği son dönemlerde gösterişli takıların renkli taşlardan yapıldığı ve
bu durumun Roma dönemi başlarında da devam ettiği görülmektedir (Anonim, 2006,
s. 15, res. 26). Hellenistik dönemde olduğu gibi, gösterişten uzak kalınmamış ve bazı
kırmızı yarı değerli taşlar madenlerle birleştirilerek takılarda kullanılmıştır. Bu
takıların üzerinde mitolojik sahneler betimlenmiştir (Arslan, 2010, s. 137). Roma
Dönemi’nde farklı malzemelerden yapılmış takı, yüzük, fibula, iğne ve kemer tokası
gibi takılar sadece süslenmek için değil aynı zamanda asalet, askeri rütbe, nişan ve
evlilik simgesi olarak kullanılmıştır (Anonim, 2006, s. 17-19). Bizans’ta da küpe, kolye,
gerdanlık, bilezik, toka, fibula ve kemer gibi takılar genellikle güzellik, manevi
korunma, statü gösterme ve gösteriş için kullanılmıştır (Köroğlu, 2010, s. 6-13).
Geçmişte din, tılsım, büyü ve uğur gibi kavramların etkisiyle ortaya çıkan takılar
günümüzde süs eşyası olarak zenginlik simgesi, hediye veya güzelliği tamamlamak
için kullanılmaktadır. Ankara’nın Beypazarı ilçesindeki kuyumcular 1900 yıllardan
beri takıları tılsım anlamında üretmiştir (Güler ve Büyükyazıcı, 2015, s. 623-634, res. 117). Günümüzde kırmızı rengin takı sanatında tinsel etkisi azalmış (Demirtaş Dikmen,
2014, s. 138-144), takıların ekonomik bir varlık olarak tercih edilmesi ve ihtiyaç
durumunda paraya çevrilebilir olması önem kazanmıştır (Bilgin, 2006, s. 1-13).
Takılar, karmaşık - içgüdüsel, geleneksel - yenilikçi, kişisel - sosyal, sade - gösterişli
gibi zıt stillerde ürünler ortaya koyarak önemli sanat oluşumlarına yol açmıştır. Takı
yapımcılarıyla birlikte ressam ve heykeltıraşların da takı tasarlayıp üretmesiyle takı
sanatı geliştirilmiştir (Demirtaş Dikmen, 2014, s. 138-144). Takı sanatında tasarımları
etkileyen birçok stil arasında üçü ön plana çıkmaktadır (Şaman ve Duru, 2015, s. 98100). Morris önderliğinde bir grup sanatçı seri üretimin yol açtığı duygusuzluk ve
yozlaşmaya karşı eski el sanatlarının yeniden canlanmasını ve malzemeye sadık
kalınmasını savunmuştur. Dirlam’ın stilinde ise sanatkarlar madenlerin maddi
değerlerini ikinci plana atmış ve tasarımlarında temel olarak renk armonisini ön plana
çıkartmışlardır. Robert’in yarattığı stilde takılar kuş, kelebek ve çiçek figürleri içeren
resimsel kompozisyonlar şeklinde tasarlamıştır. Böylece, çok çeşitli takı usulleri
sanatçıların tasarımlarıyla toplumun her kesimine hitap eden, insanlar tarafından
beğenilen takılar üretilmektedir.
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SONUÇ
İnsanların yaşadıkları çevrede gördükleri, işittikleri olayları ve güzellikleri, insanlarda
estetik bir heyecan uyandıracak şekilde ifade etmesi olarak tanımlanan sanat
(Mülayim, 1994, s. 17), eski uygarlıkları sonraki nesillere anlatan önemli bir kaynaktır.
Kırmızı rengin doğada en kolay bulunan maddelerden elde edilmesi, insan
psikolojisine etki etmesi ve kanın rengi olarak da yaşamı simgelemesi, gerek madde
olarak, gerekse tinsel anlam yüklenerek sanatta kullanılmasında etken olmuş
görünmektedir. Doğada kolay bulunan aşı boyasının yaşam alanlarında duvar
resimlerde, aletler üzerinde, kaplar üzerinde ve mezarlarda birçok anlam yüklenerek
kullanılması, kırmızı rengin ön plana çıkmasını sağlayan bir diğer etken olarak
değerlendirilmektedir.
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