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İstanbul Aydın Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültes� tarafından düzenlem�ş olan
“L�sansüstü Öğrenc�ler� Sanat ve Tasarım Sempozyumu-Serg�s�” n�tel�kl�, b�l�msel eğ�t�m anlayışı
doğrultusunda geleceğ�n akadem�syenler� olan genç sanatçı ve araştırmacıları sanatsal, b�l�msel
çalışmalarını, uygulama ve alan deney�mler�n� paylaşmaları amacıyla b�r araya get�rm�şt�r.
Küreselleşmen�n etk�s�yle hızla değ�şen toplum ve gel�şen teknoloj�ler�n b�r sonucu
olarak sınırları kaybolmaya başlayan “Sanat ve Tasarım” d�s�pl�nler� günden güne yakınlaşmakta
hatta bazı alanlarda �ç �çe geçerek b�r arada çalışmaktadır.
Bu bağlamda gerçekleşt�r�len sempozyumda mevcut araştırmalar net�ces�nde karşılıklı
f�k�r alışver�şler�n�n yapılması ve serg�de; sanat ve tasarım alanındak� b�rçok d�s�pl�nden güncel
ve eleşt�rel çalışmaların b�r arada serg�lenmes� �le farklı bakış açıları ortaya konmuştur. Öğrenc�
merkezl� sempozyumda karşılıklı f�k�r alışver�şler� yapılarak l�sansüstü öğrenc�ler�n b�l�msel
hayata hazırlanmaları hususunda b�r ön hazırlık mah�yet�nde olan çalışmalar gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Sempozyumda sunulan b�ld�r�ler ve eserler�n sempozyum met�n k�tabında yayınlanmış
olması sempozyuma katılım sağlayamayan konuyla �lg�l� k�ş�ler�n de faydalanab�lmes� açısından
önem arz etmekted�r.
Bu anlamda İstanbul Aydın Ün�vers�tes� çatısı altında bu sempozyumu düzenleyen
ve yayınlaştıran Güzel Sanatlar Fakültes�ne ve bu süreçte emeğ� geçen herkese teşekkürler�m�
sunuyor, böyles� ver�ml� organ�zasyonların ve yayınların devamını d�l�yorum.
Doç. Dr. Mustafa AYDIN
Mütevell� Heyet Başkanı
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Ün�vers�tem�z�n sanat ve tasarım konularında yaptığı n�tel�kl� etk�nl�kler�yle ön plana
çıkan İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�, “L�sansüstü Öğrenc�ler� Sanat ve
Tasarım Sempozyumu ve Serg�s�” �le farklı d�s�pl�nlerden ve farklı �llerden pek çok l�sansüstü
öğrenc�y� b�r araya get�rd�. Ülkem�z�n farklı ün�vers�teler�nde sanat ve tasarım alanlarında
eğ�t�m gören l�sansüstü öğrenc�ler�n�n, akadem�syenler ve d�ğer öğrenc�lerle d�yalog kurmasını
amaçlayan bu etk�nl�ğ�n, onların akadem�k ve sanatsal gelecekler�n� yönlend�rmede çok öneml�
b�r rol oynayacağına �nanıyorum.
B�rçok genç tasarımcı ve sanatçıyı b�r araya get�rmes� �le Türk�ye’n�n kültürsanat sektörüne de öneml� b�r katkı sağlayacak olan L�sansüstü Öğrenc�ler� Sanat ve Tasarım
Sempozyumu ve Serg�s�’nde kuram ve prat�ğ�n b�r araya gelmes�n�n, bu etk�nl�ğ�n başarılı
olduğunun b�r �şaret� olduğunu düşünüyor; bu başarıya katkı sağlayan İstanbul Aydın Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Fakültes�’n�n akadem�k kadrosunu kutluyorum.
Prof. Dr. Yad�gar İZMİRLİ
Rektör
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Güzel sanatlar ve tasarım alanında ülkem�zde yen� açılan l�sans eğ�t�m programlarına,
yen� dönemde yüksek l�sans ve sanatta yeterl�k programları da dâh�l olmaya başlamıştır. Kuşkusuz
bu programlardan mezun olan öğrenc�ler�m�z�n çoğu da akadem�syen olarak aramıza katılacaklar
ve gücümüze güç katacaklardır. Ancak alanımızda baştan ber� baş gösteren yazım �le �lg�l�
sıkıntılar söz konusudur ve bu gerçek hep�m�zce de b�l�nmekted�r. Çünkü sanat eser� üret�m�nde
herhang� b�r problem yaşamayan sanatçılarımız, yazım konusuna geld�ğ�ne aynı üretkenl�ğ�
gösterememekted�r. Özell�kle akadem�k çalışmalarda bunun eks�kl�ğ�n� çok h�ssett�ğ�m�z�,
alanımızda n�tel�kl� yayın sayısının oldukça az olduğunu bel�rtmek �ster�m. Bu nedenle fakülte
olarak bu konuya el atmak �sted�k ve ülkem�zde sanat ve tasarım alanlarında l�sansüstü eğ�t�mler�n�
sürdüren genç sanatçı ve araştırmacıların sanatsal ve b�l�msel çalışmalarını; uygulama ve alan
deney�mler�n� paylaşmak, akadem�syenler �le öğrenc�ler arasındak� �let�ş�m� artırmak, d�s�pl�nler
arası çalışma ve �şb�rl�kler�ne katkı sağlamak amaçları �le “L�sansüstü Öğrenc�ler� Sanat ve
Tasarım Sempozyumu”nu düzenlemeye karar verd�k. Böylece akadem�k yaşantıların en başından
�t�baren onlara düşünsel paylaşımlarını yazıya dökme d�s�pl�n�n� vermey� amaçladık. Ayrıca
sempozyum kapsamında sempozyum sanat kurulu tarafından seç�lm�ş eserler�n yer aldığı b�r jür�l�
sempozyum serg�s� de kurguladık. Böylece serg�de; sanat ve tasarım alanındak� b�rçok d�s�pl�nden
güncel ve eleşt�rel çalışmaların b�r arada serg�lenmes�n� ve farklı bakış açılarının ortaya konmasını
hedeﬂed�k.
Tab�� k� bu t�p sempozyumları düzenlerken ün�vers�tem�z�n madd� ve manev� desteğ�n�
her zaman yanımızda h�ssett�k. Bu nedenle; sempozyumun düzenlemes�nde destekler�n� her
zaman yanımızda gördüğümüz Mütevell� Heyet Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa AYDIN
ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Yad�gar İZMİRLİ hocalarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum.
Ayrıca başta sempozyum düzenleme kurulu başkanı Dr. Öğr. Üyes� S�nem BUDUN GÜLAS
olmak üzere; sempozyumun düzenlenmes�nde tüm enerj�ler�n� b�ze yansıtan emeğ� geçen tüm
ek�b�me de teşekkür ed�yorum.
Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU
Dekan
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Sanat ve Tasarım; toplumdan, b�l�mden, günlük yaşamdan ayrı değ�ld�r. Bununla
b�rl�kte, kend�ler�ne a�t özerk b�r üret�m alanına sah�pt�rler. Zem�n�nde yaratıcılık bulunan, bu
her �k� alanda da güçlü kuramsal temellere oturtulmuş çalışmalar, ülkem�z sanat ve tasarım
ortamına katkı sunacaktır. Bununla b�rl�kte; özell�kle teknoloj�k gel�şmeler sonucunda b�rb�r�ne
g�tt�kçe yaklaşan ve �ç �çe geçen sanat ve tasarım d�s�pl�nler�nde b�rarada çalışma �se kaçınılmaz
b�r hal almaktadır. Buradan hareketle kurguladığımız L�sansüstü Öğrenc�ler� Sanat ve Tasarım
Sempozyumu ve Serg�s�; ülkem�zde sanat ve tasarım alanlarında l�sansüstü eğ�t�mler�n� sürdüren
genç sanatçı ve araştırmacıların sanatsal ve b�l�msel çalışmalarını, uygulama ve alan deney�mler�n�
paylaşmayı, akadem�syenler �le öğrenc�ler arasındak� �let�ş�m� artırmayı, d�s�pl�nler arası çalışma
ve �ş b�rl�kler�ne katkı sağlamayı amaçlamıştır.
L�sansüstü Öğrenc�ler� Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Serg�s�’nde sanat ve tasarım
alanlarında farklı d�s�pl�nlerde hazırlanmış toplam 33 b�ld�r� hakemler�m�zce sözlü b�ld�r� olarak
kabul ed�lm�ş, 40 eser �se sanat kurulu tarafından serg�lenmeye değer bulunmuştur.
L�sansüstü Öğrenc�ler� Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Serg�s� Düzenleme Kurulu
olarak; sempozyum ve serg�m�z�n gerçekleşeb�lmes� �ç�n tüm olanaklarını seferber eden İstanbul
Aydın Ün�vers�tes� Mütevell� Heyet� Başkanı Sayın Doç. Dr.Mustafa Aydın’a; Rektörü Prof. Dr.
Yad�gar İzm�rl�’ye; süreçte b�zden destekler�n� es�rgemeyen Güzel Sanatlar Fakültes� Dekanı Prof.
Dr. Özer Kanburoğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz.
Ayrıca; sempozyum Sanat ve B�l�m Kurulu Üyeler�ne, sempozyum ve serg�n�n tüm
katılımcılarına ve sempozyumun düşünce aşamasından �t�baren, özver�yle çalışan sempozyum
düzenleme kurulundak� arkadaşlarıma ve emeğ� geçen herkese teşekkürler�m� sunuyorum.
Dr. Öğret�m Üyes� S�nem BUDUN GÜLAS
Sempozyum Başkanı
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POSTMODERNİZMİN GİYİLEBİLİR SANAT ÜZERİNE ETKİSİ

Arzu Altınçelik1
Özet
Tar�hsel süreç boyunca g�ys� tasarım alanı, yen� ve özgün olanı yaratma arayışında
b�rçok sanat akımı ve d�s�pl�nden etk�lenm�şt�r. Özell�kle 1950 ve 1960’lardan �t�baren tasarım
metodu ve kuramları üzer�ne çalışmalar arttırılmış, yen� yaklaşım, süreç ve üret�m yöntemler�
üzer�nde alışılmamış, daha önce denenmem�ş çalışmalar ortaya konmuştur.
Postmodern�zm �le b�rl�kte sanat ve tasarım alanlarında farklı malzeme kullanımı,
form ve �çer�k �l�şk�s�nde yen� yaklaşımlar görülmeye başlanmıştır. Bu süreç �çer�s�nde sanat �le
tasarım arasındak� sınırların bel�rs�zleşmes�, g�ys� tasarımında g�y�leb�l�r sanat olarak adlandırılan
b�r alanında doğmasına zem�n hazırlamıştır. B�ld�r�de, farklı tekst�l ve tekst�l dışı malzemeler�n
kullanımının yanında k�ş�ye özel deneysel yaklaşımın ben�msend�ğ� bu alanın, günümüz sanatsal
g�y�m anlayışının başlangıç aşamalarından b�r� olduğu vurgulanmaktadır. Bu dönemde farklı
malzeme kullanımına açık deneysel yaklaşımların gel�şt�r�lmes�, b�r f�kr�n beden �le �l�şk�
kurmasında tekst�l malzeme ve g�ys� kodlarının kullanılması konusunda etk�ley�c� olmuştur.
Bununla b�rl�kte Postmodern�st süreç, malzeme, form, b�ç�m-�çer�k b�rl�ktel�ğ�, üret�m yöntemler�,
g�ys�-beden ve tems�l �l�şk�s�n�n sorgulanmasına olanak sağlamıştır.
Çalışmanın amacı, yen�y� yaratma sürec�nde sıklıkla başvurulan deneysel tasarım
yaklaşımının, 1960’larda varlığını göstermeye başladığı Postmodern�zm sürec�n�n g�y�leb�l�r
sanat kavramı üzer�ne etk�ler�n� �rdelemekt�r. B�ld�r�, bu doğrultuda g�y�leb�l�r sanat kavramının
postmodern�zmden günümüze gel�ş�m sürec�ne da�r değerlend�rmeler �çermekted�r.
Anahtar Kelimeler: G�y�leb�l�r Sanat, Postmodern�zm, Sanat, Tasarım, Deneysel.
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THE EFFECT OF POSTMODERNISM ON WEARABLE ART

Abstract
Throughout the h�stor�cal process, the f�eld of cloth�ng des�gn has been �nﬂuenced by
many art movements and d�sc�pl�nes �n search of creat�ng the new and or�g�nal one. Espec�ally
s�nce the 1950s and 60s, stud�es on the des�gn method and theor�es have been �ncreased and
unusual, prev�ously untested stud�es on the new approach, process, and product�on methods have
started to be put forward.
Together w�th postmodern�sm, new approaches to the use of d�ﬀerent mater�als �n the
f�elds of art and des�gn and the relat�onsh�p between the form and content started to appear.
In th�s process, the vagueness of the bounds between the art and des�gn paved the way for the
appearance of a f�eld called wearable art �n the cloth�ng des�gn. In th�s paper, �t �s emphas�zed
that th�s f�eld, where the use of d�ﬀerent text�le and non-text�le mater�als as well as a personal
exper�mental approach �s adopted, has been one of the beg�nn�ng stages of present art�st�c cloth�ng
understand�ng. In th�s per�od, the development of exper�mental approaches open to the use of
d�ﬀerent mater�als has been �nﬂuent�al on the subject of the use of text�le mater�als and cloth�ng
codes to form a relat�onsh�p between the �dea and the body. (to make an �dea relate to the body)
That be�ng sa�d, the Postmodern�st process allowed to quest�on the mater�al, the form, the stylecontent un�on, product�on methods, the relat�onsh�p of cloth�ng-body and �ts representat�on.
The study a�ms to exam�ne the eﬀects of the exper�mental des�gn approach, wh�ch �s
frequently used dur�ng the process of creat�ng the new, and the Postmodern�sm process, wh�ch
started to appear �n the 1960s, on the concept of wearable art. In th�s respect, th�s paper �ncludes
evaluat�ons of the development process of the wearable art concept from postmodern�sm to
present.
Keywords: Wearable Art, Art, Des�gn, Postmodern�sm, Exper�mental.
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Giriş
20. yüzyıl �le b�rl�kte sanat ve tasarımın b�rçok alanında h�ssed�ld�ğ� g�b� g�y�m tasarımında da
yen� ve farklı olana ulaşmak adına �şlevsel yaklaşımın yanı sıra, sanatsal anlatım d�l�n�n ön plana
çıktığı yen� b�r d�l�n oluşmaya başladığı görülmekted�r. Bu süreç �le g�ys� tasarımında gel�şt�r�len
kalıp tekn�kler�, malzemeye get�r�len yen�l�kler�n yanında tasarıma yüklenen kavram önem
kazanmaya başlamıştır.
G�ys� tasarımcılarının tar�hsel süreç �çer�s�nde teknoloj�k gel�şmeler�n yanı sıra sanata olan
eğ�l�mler� çağın sanat akımlarından etk�lenmeler�ne sebep olmuştur. G�ys� tasarımı ve sanat
akımları arasındak� etk�leş�m� gözlemlenen çalışmalara bakıldığında, tasarım sürec� ve g�ys�n�n;
�lham aldığı, sanat eser�n�n kodlarını, felsefes�n� veya man�festosunu yansıtmaktan çok yalnızca
var olan görseller�n� doğrudan uyarlama şekl�nde aktardıkları görülmekted�r. Bu da sanat akımına
a�t b�r tasarım yaratmak yer�ne, sadece sanat dalları �le bağlantı kuran g�ys�ler olarak ortaya çıkan
b�r tasarım anlayışı ortaya koymaktadır.
20. yüzyılda yaşanan savaşlar ve bu bağlamda ülkeler�n sosyo-ekonom�k durumlarının değ�şmes�,
teknoloj�k gel�şmeler�n hız kazanması sürec�, sanat alanlarında farklı düşünce b�ç�mler� gel�şerek
tasarım ve sanat alanlarına yen� yaklaşımların get�r�lmes� ve yen�y� aramak, sorgulamak sonucunu
doğurmuştur. Bu süreç �çer�s�nde g�y�m tasarımı da dönem� etk�s� altına alan Sürreal�zm akımı �le
farklı olanı sorgulama adına deneysel yaklaşımın �lk örnekler�n� vermeye başlamıştır. Sürreal�zm�n
�lk man�festosunda da bel�rt�ld�ğ� g�b� “�mgen�n özünü, doğaçlamaya dayanan yaratı sürec�n�n
üstünlüğü oluşturmuştur” (Antmen, 2008:136). Bu doğrultuda deneysell�k tasarımın öneml�
sürec� hal�ne gelm�şt�r.
20. yüzyılın �lk yarısında g�ys� tasarımının özell�kle sanat akımları �le g�rd�ğ� etk�leş�m, devamında
özgür, özgün b�r tasarım anlayışını ben�msenmes�nde etk�l� olmuştur. Bu süreç de, “sıradan olanı,
yen� ve çoğunlukla da rahatsız ed�c� b�r bağlama yerleşt�rerek yıkıma uğratma deney�m�” (Thames,
2014:214) olarak da tanımlanan Sürreal�zm �le g�r�len etk�leş�m, yen�y� arama ve sorgulama
aşamasında alternat�f yaklaşımlarda bulunulmasına öncülük etm�şt�r.
Tasarımcı L�sa Shaparell� 1920’l� yıllarda, Sürreal�st ressam Salvador Dal� �le b�rl�kte çalışmıştır.
Tasarımcı, tasarımlarının üzer�nde alışılagelm�ş�n dışında hac�m denemeler�nde bulunarak farklı
tekn�k ve malzeme arayışlarında bulunduğu görülmekted�r. Dal�’n�n tablolarının yansımalarını
g�ys�ler�ne uyarlayan tasarımcının ‘Çekmece Elb�se’ (Res�m 1) tasarımında göze çarpan hac�m
arayışları d�kkat çekmekted�r. Tasarımcının bu çalışmaları, g�ys� alanında dönem�n deneysel ve
yen�l�kç� arayışlarına yaklaşımı gözler önüne seren örnekler� arasındadır.
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Res�m 1. Elsa Sch�aparell�, ‘Çekmece Elb�se’, (P Sanat Kültür Ant�ka, Sayı 12:34).
İk�nc� Dünya savaşı �le b�rl�kte b�r süre ara ver�lmek zorunda kalınan g�ys� tasarımındak� bu
gel�şmeler�n 1950’ler �le b�rl�kte tekrar canlandığı görülmekted�r. Bu yıllarda tasarımcı Cr�stobal
Balenc�aga, tasarımlarını beden�n bölgesel kısımlarındak� form arayışlarında, hacm� kullanarak
hayata geç�rm�şt�r. Tasarımcının tasarımlarındak� bu tekn�ğ� onun anlayışı hal�ne gelerek
‘heykels� elb�seler�n kralı’ olarak anılmasını sağlamıştır (Sabanuç Gönül ve Bağrışen, 2016:94).
Tasarımcının hac�msel özgün �fades� ve sanatsal yaklaşımları �le oluşturduğu tasarımların, dönem�
�ç�n öncü ve yen�l�kç� n�tel�klere sah�p olmasının yanı sıra günümüz g�ys� tasarımı anlayışına
referans olması bakımından öneml� olduğu görülmekted�r.
1960’lı yıllara gel�nd�ğ�nde varlığını göstermeye başlayan Postmodern�zmle b�rl�kte farklı
malzeme kullanımı ve deneysel yaklaşımlarda bulunulması, g�ys� tasarımının gel�ş�m sürec�n�
önemli ölçüde etkilemiştir. Postmodern�zmle yen�, farklı olanın aranması adına geleneksel
anlayışın kısıtlayıcı kuralları ve dokunulmaz olarak görülen değerler� sorgulanmaya başlanmıştır.
Bu akım yaratıcılık alanları �ç�n duygu ve düşünceler�n özgürce aktarılab�ld�ğ� b�r görsel anlatım
d�l� oluşturarak, özgür b�r �fade alanı yaratmıştır.
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1. Postmodernizm
Kökler�n�n 18. yüzyıla dayandığı düşünülen modern�zm�n, aydınlanma çağı �le b�rl�kte temel
özell�kler�n�n bel�rlend�ğ� görülmekted�r. Modern�zm esk�yle �l�şk�s�n� tamamen sonlandırarak
teknoloj�k �lerlemeler ve sosyo-ekonom�k normlar doğrultusunda paralel b�r gel�ş�m gösterm�şt�r
(Şah�n, 2013:237). Endüstr� devr�m� �le b�rl�kte, sürekl� b�r gel�ş�m ve dev�n�m hal�nde bulunan
geleneksel yapılanmaya sah�p toplumların, modern�zm�n de etk�s� �le düşünce s�stemler�nde ve
bu bağlamda bakış açılarında farklılıklar oluşmaya başlamıştır. Süreç �çer�s�nde bu oluşumlar
sanat alanlarını da etk�s� altına almıştır. Artık modern�zm �le ortaçağın sorgulanamaz düşünce
yapısından sıyrılan sanatçı, kend� özgür yaratı ortamında duygu ve düşünceler�n� �fade eden özgün
çalışmalar üretme olanağı bulmuştur.
Modern�zm�n, temel�nde �nsan aklına duyulan güven yatarken, bu doğrultudak� çalışmalar b�rl�k
ve bütünlüğü, evrensell�ğ� savunmaktadır (Şah�n,2013:239). Ancak zaman �çer�s�nde bu bakış
açısı da sorgulanarak eleşt�r�lm�şt�r. Krauss’a göre (1994);

“Her ne kadar avant-gard�zm ve modern�zm sürekl� olarak özgürlük
ve orj�nall�k üzer�ne kurulu b�r sözcüğü, üstlen�yorsa da aslında her
şey sürekl� olarak b�r tekrardan �barett�r. Örneğ�n, kareler� Malev�ch,
Mondr�an, Leger, Cornell ve Re�nhardt da kullanmıştır; başı, sonu bell�
olmayan bu tekrarlar h�çb�r şek�lde önlenemez” (Akt. Jameson vd.
1994, 53-56).
Süreç �çer�s�nde sürekl� b�r tekrar �çer�s�ne g�ren modern�zm, teknoloj�k gel�şmeler�n de etk�s� �le
kademel� olarak ortadan kalkmıştır.
İkinci Dünya Savaşı, s�yas�, ekonom�k, teknoloj� g�b� değ�şen d�nam�kler çerçeves�nde yen�
b�r dünya düzen�n� doğuran ortamı hazırlamıştır. Bu süreç �çer�s�nde değ�şen etkenler düşünce
alanlarında yen� yaklaşımların doğmasına bu doğrultuda pek çok alanda olduğu g�b� sanat
alanlarında da yen� arayışlara sebep olmuş, postmodern dünya görüşü şek�llenmeye başlamıştır.
Postmodern�zm �lk defa ünlü İng�l�z tar�hç� Arnold Toynbee’�n 1939’da yazdığı B�r Tar�h
İncelmes� adlı k�tabında geçmekted�r. Tar�hç� modern�zm�n B�r�nc� Dünya Savaşı �le son
bulduğunu bel�rtm�şt�r. İlk olarak 1939’da l�teratüre g�rm�ş olsa da 1970’lerden sonra yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kuramcı Madan Sarup; “Postmodern�zm ter�m�n�n 1960’larda
New York’tak� sanatçılar ve eleşt�rmenler tarafından ortaya çıktığını ve 1970’lerde Avrupalı
kuramcılar tarafından gel�şt�r�ld�ğ�n�” d�le get�rmekted�r (Sarup, 2010:186).
Postmodern�zmle b�rl�kte farklı malzeme kullanımına açık deneysel yaklaşımların gel�şt�r�lmes�,
b�r f�kr�n beden �le �l�şk� kurmasında tekst�l mataryel ve g�ys� kodlarının kullanılması sürec�nde
etk�ley�c� olmuştur. Postmodern�z�m sürec� �le sanat-tasarım arasındak� sınırların bel�rs�zleşmes�
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g�ys� tasarımında, oluşum sürec�n�n 1920’lere dayanan sanatsal �fade arayışları �le başladığı
düşünülen g�y�leb�l�r sanat olarak adlandırılan b�r alanın doğmasına zem�n hazırlamıştır. G�y�leb�l�r
sanat (Artwear, Wearable Art, Art to Wear), her şeyden once kullanılan malzeme ve yaşanan
sureclerde tekst�l malzemes�n�n kullanıldığı b�r sanat dalı olarak tanımlanab�l�r (Leventon, 2006:
12). Postmodern�zm yaratıcılık alanları �ç�n duygu ve düşünceler�n özgürce aktarılab�ld�ğ� b�r
görsel anlatım d�l� oluşturarak, özgür b�r �fade alanı yaratmıştır.

1.1. Postmodernizmin Giyilebilir Sanat Üzerine Yansımaları
Postmodern�zm, modern�zme, b�r karşı duruş ya da devamı olarak düşünülmek �le b�rl�kte
edeb�yattan s�yasete kadar her şey� etk�led�ğ� göz önüne alındığında sanatı etk�lememes� �mkansız
hale gelm�şt�r. Modern�zm�n get�rd�ğ� geleneksel tutumlar dah�l�nde koyduğu kuralları yok sayan
postmodern�zm�n, en öneml� get�r�s�; malzeme, yöntem ve tekn�k konusunda sunduğu özgür
yaratı ortamıdır. Postmodern�zm �le b�rl�kte günlük hayattak� her nesnen�n sanat eser� olma
potans�yel�ne sah�p olduğu öngörülmüştür. Bu yen� yaklaşım sanat dünyasında köklü değ�ş�mler�n
yaşanmasına sebep olmuştur. Nesnen�n yen�den �ncelenmes�n� ve estet�k davranışların değerler�ne
karşı �syancıların anarş�st yaklaşımı, tüket�c�l�ğ�n ser� üret�m nesneler�ne odaklanan neo-d�n� b�r
anlayışla ortaya çıkmıştır. Popüler sanat ve önlenemez eklekt�k yönü, sıradan nesneler�n sanata
g�rmes�ne yol açmıştır (Şah�n, 2013:239; Oskay, 2019:283).
1950’l� yıllarda arı, net b�r yaklaşımın söz konusu olduğu modern sanatın �lkeler� hal�ne gelen
kurallar deş�ğ�m göstererek daha melez daha bel�rs�z konumlamalar ve değerlend�rmeler yer
almaya başlamıştır. 1960 sonrası �se bu bağlamdan ayrılan b�rçok akım bel�rm�şt�r. Yöntem ve
bakış açısı olarak farklı söylemlere sah�p bu akımlar, bugünün sanat anlayışını postmodern çatı
altında toplanmışlardır. “Yen� dadacılık, yen� gerçekl�k, yen� dışavurumculuk, pop, kavramsal,
göster�, d�j�tal, süreç, canlandırma sanatlarının tamamı postmodern tanım �ç�nde yer alan
ekollerd�r” (Yılmaz, 2012:54). Bu dönem �çer�s�nde Op Art ve Pop Art akımlarının g�y�m
tasarımına etk� etmes�yle farklı yen�l�kç� tasarımları mümkün kılan yen� b�r süreç başlamıştır.
Özell�kle Pop Art’ın yen� dünya düzen�ne karşı �ron�k ve protest yaklaşımlarının g�ys�
tasarımlarına yansıtılması ‘yüksek sınıf’ın giysi anlayışının sorgulanmasına dayalı olduğunu
söylemek mümkündür (Sabanuç Gönül ve Bağrışen, 2016:95). Sürecin devamı olarak 1970’lere
gelindiğinde postmodernizmin her şeyi sorgulamaya açık yapısı içerisinde karşı çıkışın sembolü
olan Punk akımı ortaya çıkmıştır. Akım �çer�s�nde den�m kumaş(Jean) sınıf, c�ns�yet, statü g�b�
ayrımcı duruşlara tepk� olarak g�y�m nesneler�n�n kullanılması b�ç�m�nde gün yüzüne çıkmıştır.
Kavramsal sanatın ortaya çıktığı 1980’lerde artık güzell�k kavramı üzer�nden yapılanan g�y�m
tasarımını destekleyen modada estet�k algısı sorgulanmaya başlanmıştır. 1980’ler �le b�rl�kte
yaygınlaşan Punk akımının öncü �sm� V�ven Westwood alışılagelm�ş renk ve dokuların har�c�nde,
k�rl� yırtık görüntüler�, hatta ç�rk�n den�leb�lecek görünüme sahip giysi tasarımlarını h�yeraraş�k
düzene tepk� olarak ortaya koymuştur. Bu tasarımlar Postmodern�zm sürec�n�n g�ys� tasarımına
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etk� ederek �lk örnekler� oluşturmak adına öncü rolü n�tel�ğ� taşımaktadır. Güzell�k algısının
sorgulanmaya başlanması �le g�ys� tasarımlarında da kavram odaklı tasarımların ortaya konduğu
görülmekted�r. Bu süreç ve deney�mlemeler dah�l�n de artık g�y�leb�l�r sanat adına yapılan
çalışmalar, farklı malzeme ve boyut �le yapılandırılarak bell� b�r kavram üzer�ne oturtulmuş
tasarımlar sanatsal tasarımlar olarak n�telend�r�lm�şt�r. Postmodern�zm�n d�s�pl�nlerarası yapısı
g�y�m nesnes�n�n görsel bütünlüğünü etk�led�ğ� kadar düşünsel yapısının da tasarım sürec�nde öne
çıkmasında referans oluşturmuştur.

1990’lara ulaşıldığında artık giysinin, bir sanat nesnesi olarak konumlanması üzerinde
durulduğu, giyecek kişi ve tasarımcı tarafından kendini bir ifade biçimi olarak
kullanıldığı görülmektedir. Giysinin görselliğinden çok, tasarıma yüklenen anlam ve
yaratma sürecinin nasıl gerçekleştiği önem kazanmaya başlamıştır (Resim 2).

Resim 2. Re� Kawakubo, (http://uk.pha�don.com/agenda/des�gn/events/2010/october/15/col�nmcdowell-rev�ews-future-beauty-30-years-ofjapanese-fash�on, 09.12.2019).
Yaşanan bu süreç Japon tasarımcıları da etk�lem�şt�r. Tasarladıkları g�ys�ler�nde kavramı odak
noktasına oturtan Japon tasarımcılar, kullandıkları farklı malzeme ve yöntemlerle, yen�l�kç� aynı
zamanda deneysel tasarımlar hayat geç�rm�şlerd�r. Bu anlamda Re� Kawakubo’nun tasarımları ön
plana çıkmaktadır. Tasarımcı çalışmalarında get�rd�ğ� yen�l�kç� yaklaşım ve heykels� estet�k olarak
yorumlanan yarattığı hac�m etk�ler� d�kkat çekmekted�r. 1997 yılında, kadın beden�ne yüklenen
anlama eleşt�r� get�rmek yaklaşımıyla oluşturduğu düşünülen g�ys�ler�ne ‘Vücut elb�seyle buluşur,
elb�se vücutla buluşur’ adını verd�. Bu g�ys�ler, alışılageld�ğ� g�b� kadın beden�n� yerleşm�ş algıdak�
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anlamıyla ‘güzel’ göstermek amacına h�zmet eden g�ys�ler değ�ld�. Aks�ne, beden�n göğüs -kalça
g�b� d�kkat çek�c� kısımlarına aykırı hac�mler ekleyerek o bölgeler� deforme etm�ş, böylel�kle
farklı b�r estet�k anlayışına vurgu yapmıştır. (Sabanuç Gönül ve Bağrışen, 2016:97).

Res�m 3. Jeremy Scott,
(http://�mageampl�f�ed.com/lookbook-r�ver-v��per�-for-jeremy-scot-ad�das-or�g�nals-fall-2012www�mageampl�f�edcom-�mage-ampl�f�ed/ :23.11.2019).
Y�ne aynı dönemde Jeremy Scot’ın b�r spor markası �ç�n tasarladığı tasarımlarında gerçek oyuncak
ayıları kullanarak tasarladığı eşofmanlar, kanatlı spor ayakkabıları dönem�n ruhunu yansıtması
açısından öneml�d�r (Res�m 3).
B�r d�ğer Japon tasarımcı Issey M�yake tasarımlarını sanatsal b�r anlayışa göre serg�lemey�
seçm�şt�r. Mekanı da tasarımlarının b�r parçası olarak gören tasarımcı enstalasyon anlayışını
yansıtan sunumlar gerçekleşt�rm�şt�r (Res�m 4).
G�ys� alanına yansıyan bu yaklaşımın b�ç�mlenmes�nde etk�l� olan d�ğer b�r sanatçı Alexander
McQuenn’d�r. Sanatçı, malzeme ve hac�m odaklı tasarımlarında aynı zamanda tasarıma
yüklemlenen kavramın da ön plana çıktığı görülmekted�r. Tasarımcının 1999 yılında yaptığı
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sunumunda da�resel olarak hareket ver�len b�r alan üzer�nde, hac�ml� beyaz b�r elb�se sunan
model�n üzer�ne �k� robotun boya fışkırttığı göster� performans sanatıyla �l�şk�lend�r�len öneml�
düzenlemelerden b�r� olarak kabul ed�lmekted�r (Res�m 5).

Res�m 4. Issey M�yake, (https://landscape�smorgan.wordpress.com/2011/02/25/focusthree-exh�b�t�ons/ 09.12.2019).
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Res�m 5. Alexander McQuenn, (http://blog.metmuseum.org :12.12.2019).

Bu süreç �çer�s�nde artık g�ys� tasarımlarının da sanat müze ve galer�ler�nde d�ğer sanatçı ve
d�s�pl�nlerdek� çalışmalar �le yan yana yer aldığı görülmekted�r.
1999 yılında Londra’daki Hayward Gallerisinde açılan “Sanat ve Modanın
100 yılı” isimli sergide, giyim tasarımcıları ile ressam ve heykeltıraşların
eserleri bir arada sunulmasıyla sanat ve giysinin birlikteliği görünür hale
getirilmiştir. Aynı zamanda, heykel ve giysinin sanatsal hacim olarak bir arada
sergilenmesi giysinin de “sanatsal hacim” olduğu düşüncesine dikkat çekti.
1997’de Metropolitan Sanat Müzesi Versace, Guggenheim Müzesi ise Armani
sergisine yer verdi (Sabanuç Gönül ve Bağrışen, 2016:98).
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Sonuç
1960’lı yıllarda varlığını göstermeye başlayan postmodernizm, birçok akımı çatısı altında
toplamayı başaran bir kavram olmuştur. Postmodernizm, modernizme bir karşı duruş ya da devamı
olarak düşünülmek ile birlikte kuralsızlığın ve özgür b�r yaratı anlayışının get�r�s� olarak melez,
çoğulcu b�r yapıya sah�pt�r. Postmodern�zm önces�nde özell�kle tasarım alanında �şlevsell�ğ�n
ön planda tutulduğu görülürken bu kavram �le b�rl�kte tasarım alanında sanatsal ve deneysel b�r
yaklaşımın ben�msend�ğ� görülmekted�r. Bu doğrultuda sanat ve tasarım alanlarını etk�s� altına
alan postmodern�zm d�s�pl�nlerarası b�r yaratıcı alan yaratmıştır. Bu süreç �çer�s�nde tasarım
anlayışının özgür b�r platforma taşınması ve sanat �le tasarım arasındak� sınırların bel�rs�zleşmes�,
g�y�leb�l�r sanat olarak adlandırılan b�r alanın doğmasına, tasarımcının artık b�r sanatçı olarak
kend�n� �fade edeb�lme olanağı bulmasını sağlamıştır. B�r kavram üzer�ne odaklanarak farklı
tekst�l malzemeler�n�n, yüksek el �şç�l�ğ� ve teknoloj�n�n kullanılab�ld�ğ�, deneysel yaklaşımın
ben�msend�ğ� bu alanın günümüz sanatsal g�y�m anlayışının başlangıç aşamalarından b�r� olduğu
düşünülmekted�r. G�y�m alanında yen� açılımlar ve kavramlar oluşturacağı öngörüleb�l�r. Ancak
deneysel tasarım �lkeler�n�n rastlantısal �puçlarının bugünde olduğu g�b� gelecekte de görülmem�ş
olanı yakalayacağı güçlü öngörüler barındırmaktadır.
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SEÇİLMİŞ TASARIMCILAR ÜZERİNDEN GİYİM ALANINDA
ŞEFFAF ETKİLİ YAPILARIN KULLANIMI

Fatma Kaya1
Özet
Tekst�l yapılar İlk Çağlardan ber� yaşamsal faal�yetler�m�zle b�rl�kte gel�şm�ş ve tar�hsel süreç
�çer�s�nde değ�ş�mlere uğramıştır. Yaşanan teknoloj�k yen�l�klerle �pl�kten kumaşa, kumaştan n�ha�
ürüne kadar b�rçok alanı kapsayan ve sürekl� gel�şen b�r sektör hal�ne dönüşmüştür. Başlangıçta en
yalın hal�yle örtünmek �ç�n oluşturulan g�y�m nesneler�, zamanla zanaata ve teknoloj�k gel�şmelere
dayanan ürün çeş�tl�l�ğ� �le bel�rl� eğ�l�mler doğrultusunda k�ş�ler�n kend�ler�n� �fade ett�ğ� araçlar
hal�ne gelm�şt�r. Bu doğrultuda mekanla, ışıkla ve bedenle olan etk�leş�m� �le yen�l�kç� sonuçlar
doğuran şeﬀaf etk�n�n tekst�l alanında sıklıkla terc�h ed�len b�r unsur olduğu görülmekted�r. Süreç
�çer�s�nde tekst�l alanında yaşanan gel�şmeler�n şeﬀaf etk�n�n materyal çeş�tl�l�ğ�ne, kullanım
m�ktarına ve uygulanan üret�m tekn�kler�ne bağlı olarak farklılık gösterd�ğ� bel�rlenm�şt�r.
Bu çalışmada tekst�l alanında b�r �fade aracı olarak kullanılan şeﬀaf etk�n�n kavramsal yönünden
çok materyallere ve üret�m tekn�kler�ne bağlı görsel ve �şlevsel olanaklarının �rdelenmes�
amaçlanmıştır. Çalışma, bu doğrultuda şeﬀaf etkili yapıların seçilmiş tekstil tasarımcılarının
koleksiyonları üzerinden giyim alanına yansımalarını kapsamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Şeﬀaf etki, Giyim Tasarımı, 21.Yüzyıl, Teknoloji

1 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, Sanatta Yeterlik Öğrencisi, f_kaya_
kaya@hotmail.com
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THE USAGE OF TRANSPARENCY STRUCTURE ON CLOTHING
FIELD THROUGH SELECTED DESIGNER

Abstract

Text�le structures have developed w�th our v�tal act�v�t�es s�nce the F�rst Ages and have undergone
changes �n the h�stor�cal process. W�th the technolog�cal �nnovat�ons exper�enced, �t has become
a cont�nuously develop�ng sector that covers many areas from yarn to fabr�c, from fabr�c to the
f�nal product. Cloth�ng objects, wh�ch were or�g�nally created to be covered �n the�r s�mplest
form, have become tools that people express themselves �n l�ne w�th certa�n trends w�th the�r
product var�ety based on crafts and technolog�cal developments. In th�s d�rect�on, �t �s seen that
the transparent eﬀect, wh�ch creates �nnovat�ve results w�th �ts �nteract�on w�th space, l�ght and
body, �s frequently preferred �n the f�eld of text�le. It has been determ�ned that the developments
�n the f�eld of text�le �n the process d�ﬀer depend�ng on the mater�al eﬀect, amount of use and the
product�on techn�ques appl�ed.
In th�s study, �t �s a�med to exam�ne the v�sual and funct�onal poss�b�l�t�es based on mater�als and
product�on techn�ques rather than the conceptual aspect of the transparent eﬀect used as a means
of express�on �n the text�le f�eld. In th�s d�rect�on, the study �ncludes the reﬂect�ons of transparent
structures on the cloth�ng area through the collect�ons of selected text�le des�gners.
Keywords: Transparent eﬀect, Cloth�ng Des�gn, 21st Century, Technology
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Giriş
Ant�k Dönemlerde dokuma üret�m tekn�ğ� �le başlayan ve zanaata dayalı b�r uğraş olan tekst�l,
Endüstr� Devr�m�’n�n get�rd�ğ� hızlı mak�neleşme sürec� �le çok gen�ş alanlara yayılan b�r
sektör hal�ne dönüşmüştür. Tekst�l�n gel�ş�m sürec� �zlend�ğ�nde en küçük b�r�m olan elyafın
dönüştürüldüğü �pl�ğ�n bükümüyle, dokuma sıklığıyla, örgü çeş�tl�l�ğ�yle veya üret�m tekn�kler�n�n
olanaklarıyla yarı-şeﬀaf ve şeﬀaf kumaşların oluşturulduğu gözlemlenmekted�r. Gel�ş�m sürec�
�çer�s�nde bu çalışmanın odak noktası olan “Şeﬀaf Etk�”ye duyulan �lg�n�n �nsan yaşamı �le
paralell�k gösterd�ğ�, bu eğ�l�mler�n 20. ve 21. yüzyıl sanat ve tasarımında teknoloj�ye, kültüre ve
sosyoloj�k olaylara bağlı olarak sanatçının ve tasarımcının b�reysell�ğ�yle yen� süreçlere evr�ld�ğ�
görülmekted�r.
Şeﬀaf ve saydam sözcükleri eş anlamlı olup kaynaklarda «İçinden ışığın geçmesine ve
arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim), şeﬀaf, transparan» (TDK) olarak
bel�rt�lmekted�r. Şeﬀaﬂık sözcüğü köken ve yazılışta farklılıklar olmasına rağmen anlam olarak
aynı şeyi ifade etmektedir. Şeﬀaf etki, sanatta sanatçının man�festosunu, düşünce yapısını, �fade
yet�s�n� güçlend�rmek ve desteklemek amacıyla gerek materyal gerekse kavram olarak sıklıkla
kullanılmaktadır. Tasarımda �se görsel etk�, estet�k, �şlevsell�k, kullanım kolaylığı, performans ve
yen�l�kç� yapılar �nşa edeb�lmek �ç�n kullanılan b�r araç durumundadır.
Endüstr� Devr�m� �le gelen yen�l�klerle tasarımlarda ortaya çıkan zanaatten uzaklaşmış k�ml�ks�z
ürünler sanat ve tasarımda estet�k kaygılarla yen� süreçler�n başlamasına sebep olmuştur. Bu
dönemde yoz, k�ml�ks�z endüstr�yel ürünlere karşıt b�r duruş serg�leyen ve zanaatı öne çıkaran,
yücelten, ger�ye dönüşü savunan Arts & Crafts Hareket� sanat, zanaat, g�ys� g�b� b�rçok alanı etk�s�
altına almıştır. 19. yüzyılın sonlarındak� Art Nouveau, Art Deco g�b� hareketler�n estet�k d�l� g�y�m
tasarımında yaygın b�r şek�lde kullanılmıştır. G�y�m tasarımının her dönem sanat akımlarından
etk�lend�ğ� ve 20. yüzyılın başından 1960’ların sonuna kadar �catlar, savaşlar, kadın hakları,
müz�k, s�nema, t�yatro, doğa olayları, ekonom�k kr�zler g�b� öneml� gel�şmelerle etk�leş�m hal�nde
yaratımlar sunduğu gözlemlenmekted�r Geçm�şten günümüze tüm bu gelişmeler paralelinde
şeﬀaf etki, giyim tasarımında sıklıkla karşımıza çıkan estet�k b�r olgu olmuştur.
Yüzyıl önces�nde şeﬀaf etki geleneksel yöntemlerle oluşturulan gözenekli yapılarla sağlanmıştır.
Dantel yüzeyler, ağ örgülü yapılarla oluşturulan geniş ve görkemli ruf yakalar, manşetler, tül
kumaşlarla oluşturulan kol kesimleri dönemin eğilimleri arasında yer almaktadır. Bu örnekler
tekstilde şeﬀaf etkili yapılara ilginin geçmişten günümüze kadar etkisini yitirmeden sürdüğünü
göstermektedir. Materyallerin ve kullanılan tekniklerin teknolojiye bağlı olarak değişmesi her
alan da şeﬀaf etkili ürünlerin çeşitlenmesine neden olmuştur. Geçmişteki gözenekli yarı-şeﬀaf
denilebilecek yapılar üretim tekniklerinden kaynaklanmaktaydı. Günümüzde ise şeﬀaf etkili
yapıların karşılığı naylon ve türevlerini ifade ederken zanaatın yanı sıra bilim ve teknolojinin
olanaklarını da tanımlamaktadır.
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1. Tekstil Yapılarda Şeﬀaﬂığa Etki Eden Faktörler

1.1. Elyafa Bağlı Şeﬀaf Etk�
Tekst�l yapılarda şeﬀaﬂığa etk� eden faktörler materyal çeş�tl�l�ğ�, kullanım m�ktarı ve uygulanan
üret�m tekn�kler� olarak sıralanab�l�r. Elyaﬂarın doğal veya sentet�k yapılarına göre şeﬀaﬂık
dereces� değ�şmekted�r. Genel olarak doğal elyaf gruplarıyla üret�len ürünler �pl�k yapısı, atkı ve
çözgü sıklığı, örgü yapısı, ürünün dokusu g�b� etmenlere bağlı olarak gözenekl�, geç�rgen, yarışeﬀaf etk�ler sağlamaktadır. D�ğer taraftan bu doğal elyaf grupları �ler� teknoloj�k olanaklarla,
uygulanan b�t�m �şlemler�yle parlak, geç�rgen, yarı-şeﬀaf veya yanılsamalı yüzeyler�n
oluşturulmasını mümkün kılmaktadır. Örneğ�n; kad�fe b�r kumaş üzer�ne uygulanan devore �şlem�
yüzeyde rölyefs�, geç�rgen, gözenekl�, yarı-şeﬀaf etk�ler oluşturulmasına olanak tanımaktadır.
Elyaf grupları �çer�s�nde yer alan sentet�k elyaﬂar �se doğal elyaf grubunun sunduğu tüm olanakların
yanı sıra yapısal olarak da şeﬀaf etk�ler sunmaktadır. Yüksek mukavemet ve elast�k�yete sah�p olan
bu elyaﬂarın bugün kullanım alanı oldukça gen�şt�r. Yapısal etk�ler�n�n yanı sıra yüzeylere yapılan
tekst�l b�t�m �şlemler�nden lam�nasyon, baskı veya farklı man�pülasyonlarla dokulu, şeﬀaf, parlak,
yanılsamalı etk�ler elde ed�leb�lmekted�r.
21. yüzyılda g�ys� tasarım alanında tanımların değ�şmes�nde, materyallere teknoloj�k olanaklarla
yen� özell�kler�n kazandırılmasının etk�s� büyük olmuştur. Naylon materyalden üret�len kumaşlar
doğrudan g�y�m alanında yer�n� almış ve �şlevsel yapılarıyla yaşamlarımızı kolaylaştırmıştır.
Estet�k açıdan etk�ley�c� görünümler sunan bu materyaller su �t�c�l�k, ısı geç�rgenl�ğ�, haf�f yapısı
g�b� performans olanaklarıyla da g�y�m alanında terc�h ed�lmekted�r.

1.2. Üretim Tekn�kler�ne Bağlı Şeﬀaf Etk�
20. ve 21. yüzyıl sanat ve tasarım alanlarının deneysel yapısı �çer�s�nde yaygın b�r şek�lde terc�h
ed�len tekst�l materyaller�, k�m� zaman geleneksel k�m� zamanda endüstr�yel üret�m tekn�kler�yle
�fade alanına dönüştürülmekted�r. Geleneksel üret�m tekn�kler�yle (oya, makrame, el �ş�...vb)
elde ed�len gözenekl�, geç�rgen yapılara kaynaklarda veya gündel�k yaşamlarımızda rastlamak
mümkündür. D�ğer taraftan �ler� teknoloj�lerle üret�len şeﬀaf veya yarı-şeﬀaf etk�l� ajurlu yapıların
olanakları g�y�m, tasarım veya sanat alanlarında sıklıkla görülmekted�r.
Elyaﬂarın sunduğu şeﬀaﬂık olanaklarının yanı sıra üret�m tekn�kler�ne bağlı olarak da yapılarda
şeﬀaf etk�ler oluşturulmaktadır. Dokuma, örme, dokunmamış yüzeylerde kullanım m�ktarı veya
uygulama tekn�ğ�nden dolayı gözenekl�, şeﬀaf veya yarı şeﬀaf etk�l� kumaşlar üret�leb�lmekted�r.
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Örneğ�n dokuma üret�m tekn�ğ� �le oluşturulan şeﬀaf etk�l� b�r yapı “Şeﬀaf ve yarı-şeﬀaf kumaşlar
seyrek dokuma yöntem�yle ya da farklı baskı tekn�kler�yle elde ed�leb�lmekted�rler. Dokuma
sırasında çözgü �pl�kler�n�n dokuma tarağından seyrek geç�r�lmes� ve atkıdan seyrek atkı atılması
�le oluşturulması mümkündür. Dokuma tezgâhında taraktan farklı düzenlemelerle kumaşın belli
yerleri seyrek dokunarak yarı-şeﬀaf kumaşlar elde edilmektedir.» şekl�nde açıklanab�l�r. (Yaşar,
:120) Bu üret�m alanlarında gel�şt�r�len mak�ne parkuru �le b�rl�kte yüzeylere uygulanan b�t�m
�şlemler�, kaplama, lam�nasyıon, lazer, farklı b�rleşt�rme tekn�kler� g�b� alternat�f uygulamalar
yüzeylerde farklı şeﬀaﬂık dereceler�nde gözenekl� yapıların oluşturulmasına kolaylık sağlamıştır.

Res�m 1. Sh�ma Se�k�, D�k�şs�z örme tasarımı, 2018.
1980’ler�n sonunda teknoloj�k gel�şmeler�n hız kazanması �le b�rl�kte modadak� değ�ş�mler de
oldukça hızlanmış ve tarzlar, formlar değ�şm�şt�r. Fakat oluşan bu yen� süreçte hızlı �lerleyen
sosyal yaşantılar �çer�s�nde pazara �lg� kaybolmaya başlamıştır. Bunun üzer�ne moda tasarımcıları
tüket�c�n�n �lg�s�n� arttırmak �ç�n tasarım ç�zg�ler�n� �novat�f materyallere yöneltm�şlerd�r. Kumaşlar
daha bel�rg�nleşm�ş, üret�mde kullanılan materyallerden �nce, haf�f ve parlak b�r görünüm elde
ed�lm�ş, �şlevsell�k ve performans f�kr�n� destekley�c� b�rçok unsur b�r araya get�r�lm�ş ve moda
s�luetler� üzer�nde boyutsal olarak göster�lmeye başlanmıştır. Bu dönemde tasarımcılar geleneksel
tekn�klerden �lham alarak �nce hazırlanmış yüzeyler üzer�ne denemeler yapmış ve 80’ler�n sanat
temell�, b�reyselc�, dışavurumcu yaklaşımlarından daha gözlemc�, becer� odaklı süreçlere eğ�l�m
gösterm�şlerd�r. Tasarımcılar kumaş üzerine bir görüntüyü aktarmaktan ziyade daha çok kumaşın
karakteristik özelliklerini, tepkilerini araştırmışlardır.
21.yüzyılda kavramsal ve görsel �mgelerden es�nlen�lerek oluşturulan ve yen�l�kç� teknoloj�k
yöntemlerle gel�şt�r�len tekst�l yapılar tasarım �ç�n yen� fırsatlar yaratmıştır. Örneğ�n; baskı
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alanındak� uygulamaların yanı sıra gel�şt�r�len 3 boyutlu yazıcı s�stemler� �le oluşturulan tasarımlar
gelecekç� yaratımlara katkıda bulunmaktadır. Bu yapılar “... dokumanın ve örmen�n ötes�nde, yen�
üret�m yöntemler� geleneksel anlamda kes�nl�kle tekst�l olmayan g�y�leb�l�r malzemeler yaratmaya
yardımcı olmaktadır” (Fr�edman, 2016:30). Yapı �t�bar�yle bu yöntemle geç�rgen, gözenekl�, kafes
etk�l�, yarı-şeﬀaf ürünler elde etmek mümkündür. Modern g�ys� anlayışına farklı b�r perspekt�ﬂe
yaklaşan Ir�s Van Herpen genell�kle bu 3 boyutlu yazıcı yöntem�n� kullanarak yaratımlarda
bulunmaktadır. Tasarımlarında kullandığı bu tekn�k d�rekt olarak şeﬀaf etk�ler sunmasa da
yapılarda oluşturulan boşluklar, gözenekler, kafes�ms� etk�ler geleneksel dantel, makrome, ağ
g�b� üret�m tekn�kler�n�n 21. yüzyılda değ�şen yen�l�kç� tasarım yaklaşımlarının gösterges�d�r. Bu
yapılar yarı-şeﬀaf görünümde arkadak� beden formunu görünür kılmaktadır.
21. yüzyıl tasarımcıları b�l�m, teknoloj�, tasarım üçlemes�nde b�rl�kte hareket ederek yaratımlarda
bulunmaktadırlar. Tekst�l materyal�n sunduğu olanaklar b�rçok alanda akt�f olarak kullanılmasına
neden olmuş bu da her alanda yen�l�klerle değ�ş�p çeş�tlenmes�n� sağlamıştır. Günümüz tekstil
dünyası içerisinde yer alan teknolojik gelişmelerle oluşturulan teknik tekstiller, akıllı tekstiller,
elektronik tekstiller, interaktif giysiler gibi alanlar kendi tasarım dillerini oluşturmuş durumdadırlar.
İşlevsellik ve performansın ön planda tutulduğu bu yapılar moda dünyasında da farklı biçimlerde
şekillenmeye başlamıştır. Kavramsal ve estetik anlatımlarında şeﬀaf materyallerin kullanımı
tasarımların daha farklı boyutlara ulaşmasını sağlamıştır.

Res�m 2. Anouk W�pprecht, İnt�macy, 2009.
Günümüzde sanat, b�l�m, tasarım ve teknoloj� arasındak� sınırlar bel�rs�zleşm�ş, tasarımlardak�
yaratıcılık, yen�l�k ve özgünlük g�b� kavramlar d�s�pl�nler arası etk� �le g�y�m tasarımında;
tasarımcının ney�, nasıl, hang� malzemey� kullanarak yaptığından z�yade estet�k değerlerle
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�şlevsell�k, performans ve konfor g�b� olguları sorgulayan b�r alana dönüşmüştür. Bu alanda
geleneksel tekn�kler veya materyaller kullanılsa da �ler� teknoloj� olanaklarıyla �deal b�r oluşum
�çer�s�nded�r. Teknoloj� ve geleneğ�n faydalarını b�r araya get�rme eğ�l�mler�n�n artması “D�j�tal
zanaat” g�b� yen� �fadeler�n tasarım sözlüğüne g�rmes�n� sağlamıştır. Yapılarda kullanılan
şeﬀaf materyaller�n görsel etk�ler�, uygulanan form ve tasarım estet�ğ�, üret�m tekn�kler�ndek�
çözümlemeler 21. yüzyılda yaratım sürec� �çer�s�nde d�s�pl�nlerarası etk�leş�mlerle sanatçı ve
tasarımcıların çalışmalarında yen�l�kç� es�n kaynakları oluşturmaktadır.

2.

Seçilmiş Tasarımcılar Üzerinden Giyim Alanında Şeﬀaf Etkinin Yansımaları

İngiliz tasarımcı Lee Alexander McQueen moda alanında yarattığı teatral çalışmalarıyla
b�l�nmekted�r. Tema olarak tar�h�, f�lm�, fotoğrafı, hayvanları, kadına ş�ddet�, savaşları ele
alan tasarımcı yansıttığı podyum performanslarıyla çevre duyarlılığını güçlü kavramsal etk�ler
şekl�nde sunmuştur. Tasarımlarında bu duyarlılıkla çok farklı materyaller� b�r araya get�rm�ş,
zanaat, sanat, teknoloj� üçgen�nde ürett�ğ� tasarımlarında şeﬀaf etk�lere tekn�k ne olursa olsun
oldukça sık yer verm�şt�r. Her koleks�yonunda �nce �şlenm�ş danteller, tüller, makrame etk�ler,
şeﬀaf örgüler, farklı baskılı yüzeyler, PVC yapılar, z�nc�rler, tüyler, den�z kabukları, der�ler, ahşap
detaylar v.b materyallerle vücudu saran formlar üretm�şt�r. McQueen dev sahne kurulumlarıyla
her def�les�n� şova dönüştürmüş, geçm�ş ve gelecek arasında bağ kuran sarsıcı performanslarıyla
adından sıklıkla söz ett�rm�şt�r. Şeﬀaf etk�l� yapılar tasarımcının b�reysell�ğ� �le ş�md� ve geçm�ş
arasında bağlar kurmakta, gelenek ve modern materyaller b�rleşt�r�lmekted�r.
1995 yılı İlkbahar/yaz koleks�yonu “The B�rds”te tasarımcı “H�tchock” f�lm�nden es�nlenm�şt�r.
Modeller şeﬀaf materyaller�n yoğun olduğu tasarımlarla tamamen şeﬀaﬂaştırılmış, ş�ddete
maruz kalan kadınları ve ez�len hayvanların yaşadığı zulme karşı tepk�s�n� yüzeylere uyguladığı
baskı desenler� �le yansıtmıştır. Koleks�yon parçaları tasarımcının ustalıkla yönett�ğ� üret�m
tekn�kler�yle estet�k görsell�kler sunmaktadır. İnce �şlenm�ş nakışlar, tül zem�n üzer�ne yapboz
şekl�nde yerleşt�r�lm�ş görüntüler, detaylardak� anlatımlar, tüylerden oluşturulan g�ys�ler, tema �le
bütünlük sağlayan aksesuarlar tasarımcının tasarım d�l�yle örtüştüğü görülmekted�r. Oluşturduğu
tema ve g�ys�ler arasında güçlü anlatımlar �ç�n şeﬀaf etk�y� b�r araç olarak kullanmıştır.
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Res�m 3. Alexander McQueen, N�h�l�sm, 1994.
Res�m 4. Alexander McQueen, The B�rds (detay), 1995
G�ys� tasarımlarıyla kend�n� �fade eden Alexander McQueen 20 yıl boyunca moda endüstr�s�nde
ürett�ğ� yaratıcı koleks�yonlarıyla çarpıcı def�leler sunmuştur. Marka performans şovlarının
yapıldığı def�leler�n yanı sıra hazır g�y�m olarak da �nce �şç�l�kl�, yen�l�kç�, yaratıcı detaylara
yer ver�len koleks�yonlar üret�lmekted�r. Hemen her sezon kullanılan dantel, tül, farklı lazer
kes�mler�yle detaylandırılmış der� parçalar, baskılı �nce kumaşlar, devore �le desenlend�r�lm�ş
kad�feler yüzeyde şeﬀaf, yarı-şeﬀaf, gözenekl� yapılar oluşturmaktadır. G�y�leb�l�r sanat
n�tel�ğ�ndek� k�m� tasarımları b�rçok serg�de ve müze koleks�yonlarında yer almıştır.
21.yüzyılın en yetenekl� tasarımcılarından b�r� olarak göster�len Hollandalı Ir�s Van Herpen,
d�s�pl�nlerarası araştırmalarda bulunmaktadır. D�ğer sanatçılarla �şb�rl�ğ�yle çalışarak, eserler�n�
yaratırken hem organ�k hem de teknoloj�k materyaller kullanıp bu materyaller� vücudun elast�kl�ğ�
ve hareketl�l�ğ� �le b�r harmon� oluşturacak şek�lde uyarlamaktadır. Tasarımcı hemen hemen her
tasarımında 3 boyutlu yazıcı ve alışık olunmayan materyaller kullanmaktadır. Şeﬀaf ve yarı-şeﬀaf
görüntülere odaklanan tasarımcı 2007 yılında hazırladığı �lk koleks�yonu “Frag�le Futur�ty” de
hayvan �çgüdüsünün ve �nsan rasyonell�ğ�n�n kaynaşmasını tema olarak ele almıştır. Herpen
gelecekç� bakış açısıyla bu tasarımlarında kırılgan, savunmasız ve evr�mleşm�ş karakterler
yaratmış, detaylarda kanat, boynuz g�b� formlar uygulamıştır. Koleks�yondak� formları parlak
�pl�k veya şer�tler� paralel olarak d�zerek ve üst üste eklenecek şek�lde oluşturmuş, bu parçalarla
bütünde parlak, yarı-şeﬀaf görünümler elde ed�lm�şt�r.
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Tasarımcı çalışmalarında farklı materyaller�, farklı b�rleşt�rme yöntemler� ve yen� b�t�m �şlemler�
gel�şt�rerek parça bütün �l�şk�s� �çer�s�nde kullanmaktadır. Her yen� materyalde çözüm odaklı
çalışmalarıyla deneysell�k çerçeves�nde yaratımlarda bulunmuştur. Gel�şt�rd�ğ� tekn�kler�n
sağladığı yapı �nşa etme özgürlüğüyle ürett�ğ� tasarımlarda çok güçlü şeﬀaf etk�ler sunmuştur. Bu
perspekt�ften hareketle geleneksel üret�m tekn�kler�n�n aks�ne tasarımlarında farklı b�rleşt�rmeler
kullanan tasarımcı kend� tasarımcı k�ml�ğ�yle geleneksel olanı referans alıp modern yapılar �nşa
etm�şt�r. Der� şer�tler, �pl�kler, naylon şer�tler, metal parçalar g�b� malzemelerle onun tasarımlarında
g�ys� formları yüzeyde oluşturulan del�kler vasıtasıyla bağlama, sarma, kl�pslerle b�rleşt�rme g�b�
tekn�klerle tamamen zanaata dayılı olarak üret�lmekted�r. K�m� koleks�yonlarında, dantel, z�nc�r,
yüzeyde bağlama �ç�n kuş gözü metal parçalar ve metal görünümlü geometr�k parlak varak baskılar
kullanmaktadır. K�m� tasarımlarında �se materyal olarak lazerle kes�lm�ş, desenlend�r�lm�ş, �şleme
yapılmış ve c�lalanmış der�ler, örgü �pl�kler kullanmış ve bunları kend� b�rleşt�rme önermeler�
�le �nşa etm�şt�r. Parça bütün şekl�nde oluşturduğu bu yapıların d�z�l�m� genell�kle yarı-şeﬀaf
görünümler sunmaktadır. 3 boyutlu yazıcı yöntem� �le gel�şt�rd�ğ� tasarımlarıyla b�l�nen tasarımcı
s�metr�k olarak tasarladığı b�r�mlerden oluşturduğu heykels� yapıları bu tekn�ğ� kullanmadan önce
tamamıyla el �şç�l�ğ�yle üretmekteyd�.
2011 Amsterdam Moda Haftası’nda sunduğu “Cr�stal�zat�on” koleks�yonu �çer�s�nde, 3 boyutlu
yazıcı yöntem�yle ürett�ğ� tasarımlarıyla kr�stal�ze olmuş su kütleler�n�n geometr�k etk�ler�n� ve el
�şç�l�ğ�n�n yoğun olduğu su sıçratmalarının an �çer�s�nde dondurulmuş görsell�ğ�n�n yansıtılmasıyla
oluşturulan şeﬀaf ekt�l� yapılar bulunmaktadır. Isıl �şlemle tamamıyla elle şek�llend�rd�ğ� naylon
materyalde oluşan şeﬀaf etk�l� tasarımı suyun dağılımının görsel etk�s�n� vurgulamaktadır
(Connellan, 2012). Herpen moda dünyasına yabancı geleneksel olmayan malzeme ve tekn�kler�
ustaca kullandığı tasarımlar gerçekleşt�rm�şt�r. Suyun akışkanlığını ve şeﬀaﬂığını ele aldığı bu
tasarımları öncü materyal kullanımıyla g�ys�ler de yen� formlara dönüşmüştür.
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Res�m5. Ir�s Van Herpen, Cr�stal�zat�on, 2011.
Res�m 6. Ir�s Van Herpen, Cr�stal�zat�on (detay), 2011.
21. yüzyılın en yaratıcı tasarımcılarından b�r� olan Ir�s Van Herpen, teknoloj� �le b�rleşt�rd�ğ� g�ys�
tasarımlarında sürekl� yen�l�kç�, yaratıcı, el �şç�l�ğ�ne temellend�rd�ğ� üret�mler gerçekleşt�rmekted�r.
Tasarımlarında �letmek �sted�ğ� mesajları tar�h, b�l�m, sanat, doğa, m�kro yapılardan alan ve
fütür�st�k yapılarla �fade eden Herpen, moda alanında yen� önermeler�yle çalışmalarına devam
etmekted�r. Son üç koleks�yonunda ç�zg�, dalga, t�treş�m efektler�n� tasarımlarına taşıyan tasarımcı
ürett�ğ� heykels� g�ys�lerle 21. yüzyılda g�ys� tanımlarını sorgular n�tel�kte �şler üretmekted�r.
Son koleks�yonunda sunduğu zeng�n renk palet� ve elle şek�llend�r�lm�ş p�l�sel� hac�msel etk�ler,
yumuşak desenlerle opt�k görseller oluşturmuştur. Der�nl�k etk�s�yle oluşturduğu yanılsamalı bu
koleks�yonlarında Herpen, tasarımcı k�ml�ğ�yle m�n�mal�st ve yen�l�kç� g�ys�ler üretm�şt�r. Özgün
b�r estet�k d�lle gelenek ve teknoloj�y� b�r arada kullanarak 21. yüzyılda g�ys� form ve kullanımına
yönel�k f�k�rler� çağdaşlarından farklı b�r şek�lde yorumlamayı başarmıştır. Ir�s Van Herpen’�n
organ�k yapıdak� tasarımları yalın, opt�k, hac�msel yönler�yle gerek Haute Couture gerek hazır
g�y�m alanlarında güçlü şeﬀaf etk�ler barındıran üret�mlerd�r. Gerçekleşt�rd�ğ� üret�mler�ndek�
şeﬀaf etk�l� yapılar alışılmış materyal kullanımının dışında farklı yapıları �çermekte veya
yen�l�kç� üret�m tekn�kler�yle oluşturulmaktadır. Kullanılan her malzeme, tekn�k veya b�t�m
�şlem� yapıların daha saydam, parlak, hac�ml�, şeﬀaf etk�l� olmasını sağlamıştır. 21. yüzyılın g�ys�
tasarım estet�ğ�n�n vazgeç�lmez b�r metaforu durumundak� şeﬀaf etk�n�n tasarımcılar tarafından
yen� teknoloj� ve materyallerle yaygın olarak kullanıldığı gözlemlenmekted�r.
Japon tasarımcı Junya Watanabe kavramsal tasarımlarıyla, desen man�pülasyonlarıyla ve sentet�k
malzemeler� yen�l�kç� kullanımıyla d�kkat çekmekted�r. Tasarımcı,1992 yılında Watanabe
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markasını kurmuş ve 1993’te �lk koleks�yonunu Par�s’te sunmuştur ( P�azza, 2016:495).
“Re� Kawakubo’nun çalışmalarından güçlü b�r şek�lde etk�lenen Watanabe, son derece gel�şm�ş
kes�m ve drapaj tekn�kler�yle yen� kumaş türler�n� karakter�ze ed�p kend�ne özgü b�r st�l
oluşturmayı başarmıştır”(Seel�ng, 2014:187). Kawakubo ve Watanabe her �k�s� de endüstr�n�n
moda algısını değ�şt�recek sınırları zorlayan tasarımlar gerçekleşt�rm�şlerd�r. Kawakubo
gerçeküstü araştırmalarda bulunurken Watanabe, işlevsel, faydacı, klasikleri yeniden tanımladığı
moda kurallarının sınırlarını zorlayan tasarımlar oluşturmuştur (The Mythology of Junya
Watanabe, 2018). Watanabe moda da avangart ve yen�l�kç� tasarımlarıyla sanatı g�y�leb�l�r
nesnelere dönüştüren tasarımcılardan b�r�s�d�r.
Japon tasarımcıların genell�kle malzemeye, dokuya ve forma olan �lg�ler�n� ışık-gölge b�l�nc�nde
güçlü yapılara dönüştürdükler� gözlemlenmekted�r. Gelenekten aldıkları referansları günümüz
teknoloj�ler�yle b�rleşt�rerek hem haut couture hem de hazır g�y�mde sanat ve tasarım arasında
gel�şen tasarımlar yaratmaktadırlar. Bu ışık- gölge b�l�nc� �le gerçekleşt�r�len tasarımlar tül,
organze, ş�fon, dantel, PVC, naylon g�b� yapılarla sağlanarak güçlü şeﬀaf etk�ler oluşturulduğu g�b�
yüzeylerde yapılan geometr�k kes�kler, parçalanmalar, apl�keler, kalıp kuplarında gerçekleşt�r�len
yen�l�kç� arayışlarla da yapılab�lmekted�r. Watanabe’n�n koleks�yonlarındak� katmanlı bölünmeler,
kumaş çeş�tl�l�ğ�, yüzeydek� man�pülasyonlar karmaşık yapılara dönüşmekte ve görsel açıdan
güçlü b�r anlatım d�l�ne sah�p yapılar oluşturulmaktadır.
2000 yılı �lkbahar def�les�nde bas�t �ş elb�seler� şekl�nde kurgulanan tasarımları podyumda
yanlarındak� bağcıklar sökülerek alttak� farklı renk ve baskılı tasarımlar �şlevsel �k�l� tasarımlara
dönüştürülmüştür. Tasarımcı tasarımlarındak� �şlevsell�k ve çok yönlülük yaklaşımıyla ürett�ğ�
sanatsal bütünlüğü olan çalışmalarına örnek oluşturacak bu def�lede podyumda yağdırılan
yağmur �le su geç�rmeyen m�krof�ber kumaşların kullanıldığı üret�mlere yer verm�şt�r. Su
geç�rmeyen koruyucu plast�k malzemeden yapılan etek tasarımları şeﬀaf etk�ler barındırmaktadır.
Bu tasarımlarda tül, PVC, naylon g�b� yapılarla as�metr�k geç�şler yaratmıştır. Watanebe’n�n
bu koleks�yonunda yer alan tasarımında polyester materyal üzer�ne turuncu, kahvereng� ve gr�
renklerden oluşan ekose desen� basılmış g�ys� üzer�ne apl�ke ed�len şeﬀaf ekt�l� naylon parçalarla
fütür�st�k görünümler elde ed�lm�şt�r.
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Res�m 7. Junya Watanabe, �lkbahar koleks�yonu, 2000.
Res�m 8. Junya Watanabe, �lkbahar koleks�yonu detay, 2000.
2017 İlkbahar koleks�yonunda sokak st�l�n� organze kumaştan ürett�ğ� üç boyutlu geometr�k
öğelerle yansıtmıştır. 1970’ler�n punk kültürü, got�k, patenc�, motorcu, neo-h�ppy s�luetler�n
yer aldığı def�lede günlük kıyafetler geometr�k yapılı katlamalarla oluşturulan organze arkasına
g�zlenm�ş, or�gam� katlamalar hem yapısal hem de d�z�l�mden dolayı şeﬀaf etk�ler yaratmıştır.
Tasarımlarında genel olarak kadın f�gürünü gençl�k kültürü �çer�s�nde yansıtan tasarımcı 2018 yaz
koleks�yonunda F�nland�yalı tekst�l markası Mar�mekko �le �şb�rl�ğ� yapmıştır. Yüzeyde büyük
ç�çek desenler�, geometr�k ç�zg�, da�re, kare baskılar koleks�yon bütünlüğü �çer�s�nde yer yer ş�fon
kumaşlara basılmış, Watanabe’n�n tasarım k�ml�ğ�yle formlara dönüştürülmüştür.
Şirket kurucuları Kate (1979-) ve Laura Mulleavy (1980- ) kız kardeşler olan Rodarte, kavramsal
ve yen�l�kç� b�r markadır. Marka yüksek el �şç�l�kl�, �ç �çe çok katmanlı, �nce yapılı materyallerden
g�ys�ler üretmekted�r. Tasarımları hazır g�y�m olarak kabul ed�len marka g�ys�ler� �nşa etmekte
tül, organze, ş�fon, dantel g�b� �nce kumaşlar, der� materyaller ve yüzey bezemeler�nde kr�staller,
tüyler, rozetler kullanmaktadırlar. G�ys� formlarını oluşturmak �ç�n drapaj, katlama, bağlama
yöntemler�nden yararlanılmakta ve yüzey renklend�r�lmes�nde boyama, d�j�tal baskı, ebru �şlem�
uygulanmaktadır (McCartney, 2012:491).
21. yüzyıldak� teknoloj�k yapılanmanın yanı sıra el �ş� süreçler�ne saygı bu markanın temel
felsefes� konumundadır. Koleks�yonlarındak� �nce �şç�l�kl�, zar�f, lüks, yüksek estet�ğe sah�p
tasarımlarının neredeyse tamamında el �şlemeler�, yüzey bezemeler� geleneksel üret�m b�ç�mler�
�le şek�llend�r�lmekted�r. Markanın 2006 yılında New York Moda Haftası’nda gerçekleşt�rd�kler�
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“dalgalar” başlıklı def�les� hazır g�y�m �çer�kl� tasarımlarında ş�fon, saten, tül g�b� kumaşlar elle
�şlenm�ş �nce terz�l�k nüanslarını barındırmaktadır.
Temaları sanat, tar�h, doğa, ç�çekler, ağaç dokuları, geleneksel üret�m b�ç�mler� (örneğ�n ebru
sanatı), uzay yolculuğu, baler�nler, masallar, farklı geometr�k unsurlar, Van Gogh tabloları,
uyurgezerl�k g�b� farklı konulardan oluşmaktadır. 2008 koleks�yonunda gel�şt�rd�ğ� örme tasarımlar
�ç�n Amer�kalı l�f sanatçısı Evve Hesse’n�n �p heykeller�, Japonya’nın kabuk� geleneğ� ve korku
f�lmler� g�b� farklı konulardan �lham alınılmış ve empresyon�st ressam Edgar Degas tarafından
ç�z�len geleneksel bale kıyafetler�ne benzer yaratımlarda bulunulmuştur ( Fogg, 2014:493).
Markanın her sezon koleks�yonlarının b�r yanını sanata temellend�rd�ğ� gözlemlenmekted�r.
Görseldek� tasarımda tül kumaşın bükülmüş ipliklerle vücudu sarması sağlanmış, kat kat
kullanılan zarif tül kumaştan tütü benzeri bir form elde edilmiştir. Bu tasarım yapısal olarak şeﬀaf
etkiler barındırmaktadır.
Metropol�tan müzes�n�n koleks�yonları arasında yer alan 2006, 2008 ve 2010 yıllarına a�t
çalışmalarından bazıları, markanın 21. yüzyıldak� teknoloj�k �lerlemelere rağmen el �şç�l�ğ�yle
ürett�ğ� örme ve şer�tlerden oluşturulan tasarımları gözenekli, kafesimsi, geçirgen yapıya
sahiptirler.

Resim 9. Rodarte, güz koleks�yonu, 2008.
Resim 10. Rodarte, �lkbahar koleks�yonu, 2008.
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Marka son koleks�yonlarında daha önce kullandığı materyallerden olan tül, dantel g�b� yapıları
b�rçok tasarımında gen�ş fırfırlar, büzgüler, p�l�ler oluşturacak şek�lde kullanmış ve hazır g�y�m
�ç�n tasarımlar üretmes�ne rağmen Haute Couture benzer� b�r zanaatkârlık ve özgün b�r bakış
açısı serg�lem�şt�r. Markanın tasarımları genell�kle el üret�m�ne dayalı, yüksek d�k�ş kal�tes�, lüks
materyal kullanımı, özgünlüğü, seç�len temaların yansıtılması g�b� süreçler�nden dolayı b�rçok
ödüle layık görülmüş ve müze koleks�yonlarında yer almıştır. Genell�kle koleks�yonlarında
kullandıkları dantel, tül, organze g�b� yapılarda üret�m tekn�kler�nden kaynaklı güçlü şeﬀaf etk�ler
gözlemlenmekted�r.
D�ğer b�r tasarımcı No�r Ke� N�nom�ya, kumaşı bükerek, monte ederek veya sıra dışı tekn�klerle
katlayarak d�k�şs�z dokular üretmekted�r. Ağırlıklı olarak s�yah renkle çalışan tasarımcı ürett�ğ�
yapılarda b�r�mlerle hareket ed�p b�rleşt�rmede d�k�şten farklı tekn�kler kullanmaktadır. Alışık
olunmayan kalıplardan kest�ğ� parçaları d�k�ş yer�ne metal kl�ps, halka, ç�v�, çıtçıt, r�vet, bant,
şer�t g�b� materyallerden yararlanarak b�rleşt�rmekted�r. Üret�mler�n�n geleneksel g�ys� yapımına
dayanmakta olduğunu; sadece b�rleşt�rme konusunda yen� tekn�kler oluşturmaya çalıştığını ve
s�yah renk kullanımıyla �lg�l� tek renge odaklanmanın kumaşta oluşturulan farklılıkları daha
görünür kıldığını �fade etmekted�r (No�r Ke� N�nom�ya, 2016). Tasarımlarında deneysell�ğ� ön
planda tutan, el �şç�l�ğ�yle boyutlu g�ys�ler tasarlayan tasarımcı çalışmalarında ana renk olarak
kullandığı s�yahın yanı sıra vurgu yapmak �ç�n beyaz ve kırmızı renklerden faydalanmaktadır.
Koleks�yonlarında genell�kle sun� der�, sahte kürk ve tül kumaşlarla çalışmakta ve kullandığı
s�yahın güçlü etk�s�yle oluşan renk boşluğunu tekn�kler ve tasarım süreçler�yle �fade ett�ğ� yen�l�kç�
yaklaşımlar sunmaktadır. Bu süreçler� lazer kes�m, b�t�m �şlemler�, metal materyaller, örme
yapılar veya kumaşın farklı şek�llerde kıvrılması, katlanması g�b� tekn�klerle detaylandırmaktadır.
Tasarım sürec� der�nl�k ve sürekl�l�k g�b� kavramsal yapılanmalarla formun yen�den ele alınmasına
dayanmaktadır.
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Res�m 11. No�r Ke� N�nom�ya, �lkbahar koleks�yonu, 2016.
Res�m 12. No�r Ke� N�nom�ya, �lkbahar koleks�yonu, 2016.
21. yüzyılda yüzey tasarımlarındak� dokularını 3 boyutlu baskı teknoloj�s� yer�ne t�t�z el �şç�l�ğ�ne
dayandıran tasarımcı N�nom�ya, 2016 �lkbahar koleks�yonunda organze kumaş şer�tler�n� metal
perç�nlerle b�rb�r�ne tutturarak oluşturmuştur. Çoğunlukla s�yah reng� barındıran karmaşık dokulara
sah�p, kullanıcı etrafında yüzer durumda heykels� yapılardan oluşturulmuş bu koleks�yonda şeﬀaf
etk�l� organze, v�n�l kumaş, PVC, parlak saten kumaş kullanılmıştır.
2018 koleks�yonunda PVC yapıları şek�llend�rerek oluşturduğu heykels� formları d�k�şs�z olarak
kend� tekn�ğ�yle üretm�şt�r. Şeﬀaf ve yarı-şeﬀaf etk�l� g�ys�ler PVC, örgü şer�tler, �nce tr�ko
kumaşlardan üret�len bu koleks�yonda ana renk beyaz olarak bel�rlenm�ş ve s�yah renk kontur
ç�zg�s� olarak tasarlanmıştır. Yaygın olarak naylon, PVC, tül, organze g�b� kumaşları kullanan
tasarımcının tasarımları güçlü formlarda güçlü şeﬀaf etk�ler yansıtmaktadır. B�r�mler� b�rleşt�rmede
kullandığı metal parçacıkların yanı sıra geleneksel b�r üret�m tekn�ğ� olan makrame elb�seler� de
oldukça gözenekl�, geç�rgen yapılar �çermekted�r. 2019 yılı koleks�yonunda PVC parçaların yanı
sıra metal�k �pl�kten oluşturulan �nce, parlak kumaş ve tülü b�rl�kte kullanmış şeﬀaf etk�l� yapıda
kırcılı b�r yüzey oluşturmuştur. PVC’ den oluşturduğu yapıları b�rb�r�ne perç�nlerle tutturmuş
büyük boyutlu g�ys�lere dönüştürmüştür. Güz koleks�yonunda �se b�r�mler�n� gül benzer� b�r
formdan elde etm�ş ve d�k�şs�z perç�nleme tekn�ğ�yle haf�f, kafes benzer� veya petek görünümlü
b�r ser� oluşturmuştur.
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Sonuç
Tekst�l yapılarda şeﬀaf etk�ler gel�şen teknoloj�ler�n etk�s�yle materyal ve üret�m tekn�kler�ne
bağlı olarak değ�ş�mler göstermekted�r. Dönemsel olarak çeş�tl�l�k gösteren bu yapılar k�şinin
eğilimleri doğrultusunda k�m� zaman estet�k ve �şlevsel açıdan kullanım nesnes�ne dönüşmekte
k�m� zaman �se duygu ve düşünceler�n aktarımında �fade aracı olarak kullanılmaktadır. Sanat
yapıtının renk, ışık, hac�m, arka planla �l�şk�, mekân �çer�s�nde yaratılan der�nl�k algısı şeﬀaf etk�l�
yapılarla yaratıcı b�r duyarlılık �le �fade ed�lmekted�r. Haute Couture ve Hazır G�y�m olarak �k�
ana başlık altında ele alınan ve moda olgusu �le şek�llenen g�y�m tasarımı alanında �se şeﬀaf etk�l�
yapılar görsel ve �şlevsel özell�kler� bakımından yaygın olarak kullanılmaktadır.
İnsanoğlu eğilim olarak «saydam, şeﬀaf etkili» materyale, sözlükteki tam karşılığı ile «açıkseçik, belirgin» nesnelere ilgi duymuş ve kimi zaman estetik açıdan kimi zaman da işlevsel
açıdan kullanıma yönelik tekstil yapılar elde etmeye çalışmıştır. Çalışma, bu süreç �çer�s�nde
g�ys� tasarımında da yansımaları görülen şeﬀaf etkinin oluşturulmasında kullanılan materyal ve
üret�m tekn�kler� gelenek ve 21. yüzyıl teknoloj�ler� üzer�nden �rdelenm�şt�r. G�ys� tasarımında
şeﬀaf etk�l� yapıların k�m� zaman yüzeyde yanılsama, ışık, elektron�k g�b� teknoloj�k bazı metaları
barındırırken temelde üret�m açısından zanaata sadık kalındığı gözlemlenm�şt�r. Şeﬀaf etk� 21.
yüzyıl g�ys� tasarımlarında der�nl�k algısı, f�z�ksel haf�ﬂ�k, materyaller arası bağlantı, geç�ş ve
zeng�nl�k, oluşturulan görsel etk�lerde denge, katmanların get�rd�ğ� hologram etk�ler, katmanlara
bağlı değ�şkenl�k ve devamlı olarak yen�lenen yüzey algısı g�b� yaratıcı yapıların oluşturulmasına
olanak sağlamaktadır. Bu yapıların mekânla, ışıkla ve bedenle olan etk�leş�m� yen�l�kç� sonuçlarla
çağın g�ys� tasarım algısını değ�şt�rmekted�r. G�ys� tasarımındak� 3 boyutlu yazıcı yöntem�yle
elde ed�len heykels� şeﬀaf etk�ler, ışığa, sese duyarlı �nterakt�f g�ys�ler zanaattan d�j�tale geç�ş�
ve değ�şen tasarım d�l�n� �fade etmekted�r. Tasarımcıların yüksek �şç�l�kle ve yen�l�kç� yapılarla
oluşturulan g�y�m tasarımlarının moda göster�ler�nde sanat performanslarına dönüştürülmes� veya
bu tasarımlarla bel�rl� temalar doğrultusunda çevrec� b�r tutumla kavramların �fade ed�lmes� 21.
yüzyılda g�y�m tasarımının gen�şleyen �çer�ğ�n�n gösterges�d�r. Şeﬀaf etk�l� yapılar bu kavramsal
yaklaşımları �fade etmede güçlü �fade araçları n�tel�ğ�nded�r. Materyaller�n ve üret�m tekn�kler�n�n
olanaklarıyla, sanatla, b�l�mle, �ler� teknoloj�lerle ve zanaatla etk�leş�m hal�ndek� 21. yüzyıl g�y�m
tasarımına a�t şeﬀaf etk�l� üret�mler, şeﬀaf yapıların gelecektek� olanakları hakkında öngörüler
sunmaktadır.
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TEKSTİL TASARIMI BAĞLAMINDA ART NOUVEAU AKIMI
Neslihan Öpöz Gökoğlan1
Özet
İngiltere’de 18. yüzyıldan itibaren yaşanan hızlı makineleşme ile birlikte sosyo-ekonomik ve
kültürel değişimleri de kapsayan Endüstri Devrimi sonrası gel�şen b�r sanat-tasarım hareket� olan
Arts & Crafts (Sanat ve Zanaat) ortaya çıkmıştır. Arts & Crafts b�r çok ülkede farklı �s�mlerde yen�
tasarım hareketler�n�n doğmasına yol açmıştır. W�ll�am Morr�s’�n öncülüğünde gel�şen hareket,
sanat-zanaat b�rl�ktel�ğ�n� savunan ve mak�ney� reddeden b�r sanat/tasarım hareket�d�r. Arts &
Crafts, Avrupa’da Art Nouveau ve Judgenst�l g�b� yen� tasarım hareketler�n�n doğmasına öncü
olmuştur. 20. yüzyılın anlatım d�l�n�n temeller�n� oluşturan bu hareketler, farklı d�s�pl�nlerde
benzer yaklaşımlar �le kend�n� gösterm�şt�r.
Günümüze kadar b�r çok alanda etk�s� süren, modern sanatın oluşumunda öncü hareket olarak
göster�leb�lecek b�r akım olan Art Nouveau, 1800’ler�n sonu 1900’ler�n başlarını kapsayan süreçte
ortaya çıkmıştır. Bu süreç, özgün ifade anlamında bireysel arayışların da yaşandığı geçm�şten
kopuş �le yen�ye yönel�ş�n yaşandığı b�r dönem olarak da b�l�nmekted�r. Art Nouveau’nun tasarım
d�l� olarak yüzeyde ve formda kolaylıkla ayırt ed�leb�l�r karakter�st�k soyutlamalara sah�p olduğu
görülmekted�r. Bu soyutlamalar �k� farklı dönem �ç�nde ele alınmış ve �k� farklı üsluba ayrılmıştır.
Her �k� döneme a�t desenler de tekst�l yüzeyler�ne ve formlarına yansımıştır.
20. yüzyıl ve önces�nde ortaya çıkan sanat tasarım hareketler�, b�r sonrak� yüzyılın sanatçılarını/
tasarımcılarını, b�reysel ve kavramsal anlamda sorgulamalara �terek, estet�k anlayışın ve �fade
b�ç�mler�n�n değ�şmes�ne yol açmıştır. Doğayı takl�t eden ya da �şlevsell�ğ� arka planda tutan
yaklaşımın yer�n�, 19. yüzyılda gel�şen sanat akımlarıyla b�reysel yorumlamalar yapan üsluplar
almıştır. Sanat akımlarından etk�lenerek nesneler�n formlarında ve yüzeyler�nde yapılan
soyutlamalar, sanat-tasarım �l�şk�s�n� öne çıkarmıştır. Yoruma açık özgün soyutlamalar ve
yaklaşımlar sonraki yüzyılların geliştireceği yeni üsluplar için de başlangıç olmuştur.
Bu çalışmanın amacı, tekst�l tasarımı perspekt�f�nden, Art Nouveau akımının, geçm�şten
günümüze gelen tasarımlarının, bugünkü tasarımlara olan etk�ler�n� ve soyutlama eğilimine
katkılarını ortaya koymaktır.
Anahtar Kelimeler: Tekst�l Tasarımı, G�y�m Tasarımı, Art Nouveau

1(Arş. Gör.), İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, neslihanopoz@
aydin.edu.tr.
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Art Nouveau Flow In The Context Of Textile

Abstract
W�th the rap�d mechan�zat�on �n England s�nce the 18th century, Arts & Crafts, an art-des�gn
movement that emerged after the Industr�al Revolut�on, �nclud�ng soc�o-econom�c and cultural
changes, emerged. Arts & Crafts led to the emergence of new des�gn movements �n many countr�es
w�th d�ﬀerent names. The movement, developed under the leadersh�p of W�ll�am Morr�s, �s an
art / des�gn movement that advocates art-craft un�ty and rejects the mach�ne. Arts & Crafts has
p�oneered the b�rth of new des�gn movements �n Europe such as Art Nouveau and Judgenst�l.
These movements, wh�ch form the bas�s of the narrat�ve language of the 20th century, have
man�fested themselves w�th s�m�lar approaches �n d�ﬀerent d�sc�pl�nes.
Art Nouveau, wh�ch has been �nﬂuenced �n many f�elds unt�l today and can be shown as a
p�oneer�ng movement �n the format�on of modern art, emerged �n the process cover�ng the late
1800s and early 1900s. Th�s process �s also known as a per�od �n wh�ch �nd�v�dual searches �n
the sense of or�g�nal express�on are exper�enced, and a departure from the past and a new trend.
It �s seen that Art Nouveau has character�st�c abstract�ons that can be eas�ly d�st�ngu�shed on the
surface and form as the des�gn language. These abstract�ons are handled �n two d�ﬀerent per�ods
and d�v�ded �nto two d�ﬀerent styles. Patterns of both per�ods are reﬂected on the text�le surfaces
and forms.
The art des�gn movements that emerged �n the 20th century and earl�er pushed the next art�st /
des�gners to the �nqu�r�es �n an �nd�v�dual and conceptual sense, lead�ng to a change �n aesthet�c
understand�ng and express�on styles. Styles, wh�ch m�m�c nature or keep funct�onal�ty �n the
background, replaced �nd�v�dual�st�c �nterpretat�ons w�th art�st�c movements that developed �n the
19th century. Abstract�ons made on the forms and surfaces of objects, �nﬂuenced by art movements,
h�ghl�ghted the relat�onsh�p between art and des�gn. Or�g�nal abstract�ons and approaches that are
open to �nterpretat�on have also been the beg�nn�ng for new styles that w�ll be developed �n the
follow�ng centur�es.
The a�m of th�s study �s to reveal the contr�but�ons of the Art Nouveau movement from the text�le
des�gn perspect�ve to the abstract�on style �n text�le des�gns that have surv�ved to the present day.
Keywords: Text�le Des�gn, Cloth�ng Des�gn, Art Nouveau
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Giriş
19. yüzyılın anlatım d�l�ne etk� eden Endüstr� Devr�m�, İng�ltere’de mak�neleşmen�n gel�şmes�
�le doğmuştur. 1760-1840 yıllarında ortaya çıkan Endüstr� Devr�m�; “tarım temel�ne dayalı b�r
ekonom�den sanay� ve t�caret temel�ne dayalı b�r ekonom�ye hızlı b�r geç�ş� göster�r.” (Dölen,
1992:6) Endüstr� Devr�m�’n�n de �t�c� gücü olan tekst�l endüstr�s�, teknoloj�k �lerlemeler �le sürekl�
yen�lenen b�r alandır. 19. yüzyılın gel�şmeler�, 20. yüzyılın anlatım d�l�n� oluşturan etkenlerd�r.
Endüstr�leşme sonucu gel�şen mak�neleşme, önce Avrupa’ya sonra tüm dünyaya yayılmıştır.
Hızla değ�şen dünya, �nsanın yaşam b�ç�m�n�n ve gerçekl�k algısının değ�şmes�nde rol oynarken,
yen� b�r dünya tasf�r�ne de zem�n hazırlamıştır.
Endüstr� Devr�m�’n�n �lk yıllarında mak�nen�n el �şç�l�ğ�ndek� estet�k sev�yeye ulaşamamış
olması Arts & Crafts hareket�n�n doğuşuna yol açmıştır. Bu hareket�n yüksek estet�k algısı �le
Art Nouveau akımına öncülük ett�ğ� söyleneb�l�r. Her �k� sanat hareket�n� de ben�mseyerek,
bugünkü anlamıyla tasarım kavramının doğuşuna öncü olan Bauhaus �se sanat, zanaat ve endüstr�
b�rl�ktel�ğ�n� önerm�şt�r.
19. yüzyılda sanatçılar, eserler�nde yen� b�ç�msel ve tekn�k arayışlarla ‘güzel duyu’yu aşmayı
amaçlamışlardır. Soyutlama eğ�l�m� �le dönemin sanat anlayışını ilk olarak etk�leyen İzlen�mc�ler,
görünen gerçek dünyadan kopuşu tems�l etmekted�r. (Antmen, 2008:18). Soyut Sanat; aynı
dönemlerde ortaya çıkan Küb�zm, Fütür�zm, Sembol�zm, Op/Opt�k Sanat g�b� farklı akımları
kapsamaktadır. Ortaya çıkan bu sanat akımları �le 20. yüzyılda sanat, artık doğayla bağlarını
koparmıştır. Sanatçılar nesnel dünyanın biçimlerine bağlı kalmadan soyutlamanın sınırlarını
zorlayan yeni biçimler oluşturmuşlardır. (Gür Üstüner, 2017:68) Bu dönemde sanat �zley�c�s�n�n
algısı yen�den şek�llenm�şt�r. Tüm bu yaşanan değ�ş�mler, 20. yüzyıl sanatının düşünce ve �fade
b�ç�mler�n� ortaya çıkarmıştır.
1910’lardan II. Dünya Savaşı’na kadar olan sürec�n, günümüz sanat anlayışının ilk izlenimlerini
oluşturduğu yıllar olduğu söyleneb�l�r. 20. yüzyılın �lk yarısında yen� sanat akımlarının doğuşları
�le b�r devr�m yaşansa da II. Dünya Savaşı’yla sanat yaşamı duraklamıştır. Savaştan sonra,
yüzyılın �k�nc� yarısında sanattak� bu değ�ş�m�n artık b�r devr�m n�tel�ğ� taşımadığı, yen� akımların
yüzyılın ilk çeyreğindek� yen�l�kler doğrultusunda gel�şt�ğ� görülmekted�r (İpş�roğlu, 2017:20).
B�r dönem sanat ve tasarımda doğa b�reb�r takl�t ed�lm�şse de 19. yüzyılda temeller� atılan
soyutlama eğ�l�m�, günümüzde de tekst�l tasarımının estet�k anlatım d�l�n� oluşturmaktadır.
Bu çalışmada Art Nouveau akımı, 19. yüzyılda değ�şen sanat ve tasarım d�l� eksen�nde, tekst�l
tasarımındak� soyutlama üslubu üzerinden incelenmişt�r.
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2.Yeniden Doğuş: Art Nouveau
Çağ dönümünü de �ç�ne alarak otuz yıl (1880-1910) devam eden Art Nouveau hareket�, uluslararası
n�tel�kte dekorat�f” süslemec� yapısı �le öne çıkmış yen�l�kç� b�r sanat akımıdır (Bektaş,1992:17).
Romant�k, b�reyc� ve estet�k değerler� ön planda tutan b�r sanat akımı olan Art Nouveau’nun
kurucusu; m�mar V�ctor Horta (1861-1947) kabul ed�lmekted�r (Dempsey, 2007:57-61). M�mar
Henry van de Velde (1863-1957), bu dönemde b�reyselc� üslubu �le yaptığı, tekst�l ve duvar kâğıdı
tasarımları �le akımın öneml� tems�lc�ler�nden b�r� olarak görülmekted�r (Celb�ş 2017:171). Art
Nouveau’nun öne çıkan tems�lc�ler�nden b�r� de Alphonse Mucha’dır (1860–1939). Mucha bu
dönemde akışkan kıvrımlar, st�l�ze ed�lm�ş kadın vücudu, ç�çek yaprak ve saplarını kullandığı
duvar kâğıdı ve af�ş tasarımları �le d�kkat çekm�şt�r. Ayrıca Mucha, bu dönemde t�yatro oyunları
�ç�n de kostüm tasarımları yapmıştır (Balcı,2010:384) (Res�m 1).

Res�m 1. Alphonse Mucha, “Dance”, afiş tasarımı, 1898 (Selvi S,2010:384).
Par�s Dünya Fuarı’nın açılışı �ç�n yapılan Eyfel Kules�’n�n yapımında dem�r kullanılması
ve kulen�n formu, �lk olarak etk�s�n� m�mar�de gösteren bu hareket�n doğuşu olarak kabul
ed�lmekted�r (Jackson, 2002:28). Art Nouveau, Arts & Crafts hareket�nden �lham alarak kend�n�
var ederken, Barok dönem�n�n süslemec� üslubunu 19. yüzyılın sanat anlayışı �le b�rleşt�rm�şt�r.
Art Nouveau’nun, Arts & Crafts hareket�nden endüstr�leşmey� reddetmey�ş� �le ayrılırken,
gündel�k hayatta kullanılan nesneler� temel b�r tasarım f�kr�ne göre ve b�reyselc� yaklaşım �ç�nde
tasarlamayı önermes� yönüyle de Bauhaus’a zem�n hazırladığı söyleneb�l�r. Art Nouveau doğayı,
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doğadak� b�tk� ve hayvan f�gürler�n� kullanarak yarattığı yüzey ve obje tasarımlarını, yen� yüzyılın
sanat anlayışı �le yorumlayarak b�ç�mler� soyutlamıştır.
Akım, etk�s� sürdüğü yıllar �ç�nde (1892-1903) �k� b�rb�r�nden farklı üslupla kend�n� �fade
etm�şt�r. İlk etk�s� ç�çekl� doğal b�ç�mler�n, kıvrımlı hatların ön plana çıktığı desenlerd�r. İk�nc�
�se düzleşm�ş ç�zg�ler ve geometr�k formlar, sade renkler olarak tasarımlarda d�kkat çekmeye
başlamıştır. Modern dönem�n başlangıcını �fade eden Art Nouveau, farklı ülkelerde farklı �s�mler
�le anılmıştır; Fransa’da “Art Nouveau” , “F�n de S�ecle St�l�” , Almanya’da “Jugendst�l” ,
Avusturya’da “V�yana Secess�on”, İng�ltere’de “New Art”, “L�berty”, Türk�ye’de “Yen� Sanat
olarak” adlandırılmıştır (Yıldırım, 2011:110).
3. Art Nouveau Akımının Tekstil Tasarımına Yansımaları
Tekst�l tasarımı, Arts & Crafts ve Aesthet�c Movement hareketler� �le V�ctor�en Dönem’�n
etk� alanından çıkıp rahat, �şlevsel, özgün yorumlamalar oluşturmaya başlamıştır. Bu dönemde
Glasgow’da �lk devlet tasarım okulu olarak kurulan Glasgow Sanat Okulu, b�reysel g�ys� tasarımı
algısını uyandıran ‘sanatsal g�ys�’ �ç�n öneml� b�r nokta olmuştur (Şah�n, 2015:26).

Res�m 2. Marshall & Snelgrove, 1895.
(https://www.vam.ac.uk/art�cles/how-arts-and-crafts-�nﬂuenced-fash�on) (18.01.2020)
(https://www.vam.ac.uk/art�cles/how-arts-and-crafts-�nﬂuenced-fash�on)(18.01.2020).
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B�reyselc� yaklaşımın yükseld�ğ� �lk yıllar olarak da adlandırab�leceğ�m�z 1900’ler, “La Belle
Epoque” (Güzel Çağ) olarak da b�l�nen üslubun ve Art Nouveau akımının etk�s�nde başlamıştır.
Bu �k� akım da g�ys� formlarının ve kumaş desenler�n�n, st�l�ze ed�ld�ğ� yorumlamalar
gel�şt�rm�şt�r. Dönem�n karakter�st�k özell�ğ� olan f�gürler�n uzaması, kadın s�luet�nde de uzun
ve kıvrımlı hatların vurgulanmasıyla d�kkat çeken “S” form g�ys� tasarımlarını ortaya çıkarmıştır.
Bu yaklaşımı, modanın sanatı �zled�ğ�n�n b�r gösterges� olarak yorumlamak mümkündür (Fogg,
2014:196).
Art Nouveau akımı yalnızca tekst�lde değ�l m�mar�de, res�mde, duvar kâğıdında ve takı
tasarımında da etk�l� olmuştur. Akımın en bel�rg�n özell�ğ�, b�ç�mde ya da yüzeyde, ç�çek yaprak
ve saplarının st�l�ze ed�ld�ğ� akışkan kıvrımlar ve benzer� uzatmalar kullanılmasıdır (Res�m 2).
Dönem�n g�ys� ve yüzey tasarımı yapan sanatçısı Son�a Delaunay’ın (1885-1974) tasarımlarındak�
soyutlamalarında, mot�ﬂer�n kıvrımlı yapılarında Art Nouveau akımının etk�s� görülmekted�r.
Delaunay’ın kullandığı canlı parlak renkler, tasarıma get�rd�ğ� soyut geometr�k yaklaşım, kıvrımlı
dallar, tekst�l yüzeyler�n�n hareketlenmes�n� sağlamıştır (Yıldırım, 2010:67).
Art Nouveau akımının Avusturya’dak� adlandırılışı “V�yana Secess�on”, zamanla tasarım d�l�nde
b�r bölünme yaşamış ve m�mar Josef Hoﬀman (1870-1956) ressam ve graf�k tasarımcı Koloman
Moser (1868-1918); sadeleşt�r�lm�ş geometr�k üslubun hâk�m olduğu b�r anlayış �le akımdan
ayrılmışlardır (Celb�ş, 2017:171). Bu durum “Secess�on Hareket” (Ayrılma Hareket�) olarak da
b�l�nmekted�r.
“W�enner Werkstatte” olarak da adlandırılan “V�yana Atölyeler�” bu dönemde kurulmuştur.
Atölyen�n kurucusu Eduard Josef W�mmer-W�sg�rll’�n (1882-1961) g�ys� tasarımlarındak�, farklı
desen ve renk kullanımı, üst üste gelen geometr�k şek�ller�n etk�s�n� güçlend�recek şek�lded�r (
Orsborne, 2013: 237) (Res�m 3-4).
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Res�m 3. Kumaş tasarımı, Dagobert Peche.
Res�m 4. Afternoon Dress. 1913-16, ipek, Dagobert Peche & Eduard Josef
Wimmer-Wisgril tarafından tasarlanmıştır, Metropolitan Sanat Müzesi
Koleksiyonu.
(https://www.metmuseum.org/art/collect�on/search/99562) (12.01.2020).
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Res�m 5. Gustav Kl�mt, “Portra�t of Johanna Staude”, 1917.
Res�m 6. Marta Albert, “Blatter”, kartpostal tasarımı, 1910.
(Barandstatter, (Ed.)2006:225).

Gündel�k hayatta kullanılan ev eşyalarından kartpostallara, g�ys�lere kadar b�r çok şey�n
tasarlandığı bu atölye, b�r serg� �le tanıtılmıştır. Secess�on Hareket�n öncüler�nden ressam Gustav
Kl�mt (1862-1918), Marta Albert’�n “Blatter” adlı kartpostal tasarımından, “Johanna Staude
of Portra�t”� V�yana Atölyeler�’nde yapılmış g�ys� �le resmetm�şt�r (Barandstatter, 2006:225)
(Res�m 5-6). Aynı dönemde Josef Hoﬀmann’ın, “Jagdfake” �s�ml� desen� de hem şablon baskıyla
döşemel�k kumaş olarak basılmış hem duvar kâğıdı olarak kâğıda geç�r�lm�ş, hem de Carl Otto
Czeshka tarafından, “Bava�ra” �s�m� b�r peler�n tasarımına �lham verm�şt�r (Res�m 7-8-9). Bütün
bu örnekler V�yana Atölyeler�’n�n ürett�ğ� desenler� çok yönlü kullandığının b�r gösterges� olarak
kabul ed�leb�l�r.
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Res�m 7. Josef Hoﬀmann, “Jagdfake”, duvar kâğıdı, 1913.
Res�m 8. Carl Otto Czeshka, “Bava�ra”, Peler�n, 1910 c�varı.
Res�m 9. Josef Hoﬀmann, “Jagdfake”, döşemel�k kumaş, şablon baskı, 1910-11
(Jackson, 2002:37).
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Sonuç
Art Nouveau’nın kend�nden önce ortaya çıkmış olan Arts & Crafts akımının zar�f dekorat�f
üslubundan, Barok dönem�n�n süslemec� yaklaşımından ve Sembol�zm akımının soyutlama
çabasından beslenerek kend�n� var ett�ğ�n� söylemek mümkündür. Uluslararası b�r etk� yaratmış
olan Art Nouveau akımının başlattığı soyutlama eğ�l�m�, Bauhaus �le devam ederek dönem�n �fade
d�l�n� değ�şt�rm�ş, modern sanatın referans noktası olmuştur.
Akım aynı dönemde farklı ülkelerde çeş�tl� �s�mlerle anılmış ve kend� �ç�nde üslup bölünmes�
yaşayarak �k� farklı �fade b�ç�m� gel�şt�rm�şt�r. İlk eğilim çiçek motiﬂerinin stilize edilmesi ile
uzun akışkan kıvrımların yer aldığı romantik bir çizgi oluştururken ikinci eğ�l�m �se geometr�k
soyutlamaları �ç�nde barındıran b�r yaklaşım serg�lem�şt�r. Art Nouveau’nun görsel sanatlarda
kend�n� var etmes� neden�yle uygulamalı sanatlarda etk�s� açıkça görülmekted�r. Çiçek ﬁgürlerinin
stilize edilmiş desenler� kadın beden� �le bütünleşmiş “S” form g�ys�lerde kend�n� öne çıkarmıştır.
Tekst�l tasarımında formda olduğu kadar desenlend�rmede de kend�n� öne çıkarmış, kumaş
yüzeyine basķı ve jakar desen� olarak yansımıştır. Akımın b�r d�ğer yaklaşımı olan geometr�k
formlar �se süslemec� üsluptan uzak bir soyutlamaya işaret etmiştir. Bu eksende ortaya çıkan
sadeleşm�ş geometr�k desenler Bauhaus’un desen ve formda yöneleceğ� �fade b�ç�m�ne basamak
oluşturmuştur.
B�reysel yorumlamalar �le özgürleşen akımın k�ş�ye özel tasarım anlayışının da gel�şmes�nde
öncü olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda Art Nouveau günümüze kadar ulaşan �fade
b�ç�mler�n�n temeller�n� atarak sanat-tasarımın etk�leş�m�n�n önemini vugulamış ve kurduğu
V�yana Atölyeler� �le de d�s�pl�nlerarası çalışmalara d�kkat çekm�şt�r.
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HALIS BIÇER’IN GRAFIK SANATINA KATKILARI

Nihan Çıplakkılıç1
Prof. Dr. İsmail Aytaç2
Özet
Bu b�ld�r�de Türk graf�k tasarım sanatında yer alan Prof. Hal�s B�çer’ �n hayatı, sanat anlayışı
ve eserler� üslup açısından ele alınmıştır. Sanatçı, Türk Graf�k Sanatı eğ�t�m�ne, tar�h�ne ve
tasarım açısından gel�ş�m gösterme sürec�nde kend�n� gösterm�şt�r. Bu nedenle graf�k sanatını
gelecektek� nes�llere �let�rken, �nsanın toplumsal ve sosyal çevres�ne a�t olan tasarımları, konuları
aktarmadak� katkıları ele alınmıştır. Türk Graf�k Sanatı’nın sanatsal gel�şmeler� ve değ�ş�mler�n
yanı sıra, kend�ne özgü anlatımıyla değ�ş�k b�r bakış açısı sunmuştur. Prof. Hal�s B�çer’ �n
f�k�rler�n�n, yapıtlarının, Türk Graf�k Sanatı eğ�t�m�ne katkıları ve etk�ler� araştırılarak, sonuçları
ortaya konmaya çalışılmıştır. Sanatçı hakkında yapılan l�teratür taramasının yanında, kend�s�yle
röportaj yapılarak Türk Graf�k Tasarım Sanatı’nı etk�leyen süreçler konuşulmuş ve graf�k
eserler� �ncelenm�şt�r. Sadece graf�k, amblem-logo, yazı, kal�graf� sanatçısı değ�l, bunun yanında
suluboya, yağlıboya, oyma ve fotoğraf g�b� bütün sanat eğ�t�m� üzer�ne her türlü eğ�t�m� almış b�r
k�ş�d�r. N�tel b�r araştırma sonucunda graf�k tasarım sanatı hakkındak� görüş ve düşünceler�, graf�k
sanatına verd�ğ� değer anlatılmıştır. Sanatçı; görsell�k adına kend�ne has tasarımlarıyla, graf�k
sanatındak� özgün düşünceler�yle daha �y� anlaşılmasına sebep olan sanatsal �fade b�ç�mler�n�
kullanan b�r graf�k tasarımcısıdır.
Anahtar Kelimeler: Hal�s B�çer, Sanat ve Tasarım, Graf�k, T�pograf�

1 nihanc17@gmail.com
2 Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim- İş Öğretmenliği, iaytac@firat.edu.tr
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HALIS BIÇER’S CONTRIBUTION TO GRAPHIC ART

Abstract

In th�s paper, Prof. Hal�s B�çer’ s l�fe, art and works are d�scussed �n terms of style. The art�st has
shown h�mself �n the process of develop�ng �n terms of Turk�sh graph�c art educat�on, h�story
and des�gn. For th�s reason, wh�le convey�ng graph�c art to future generat�ons, the des�gns of
human be�ng belong�ng to soc�al and soc�al env�ronment and the�r contr�but�ons to convey�ng the
subjects are d�scussed. In add�t�on to art�st�c developments and changes �n Turk�sh graph�c art,
�t has presented a d�ﬀerent perspect�ve w�th �ts un�que express�on. Professor The contr�but�ons
and eﬀects of Hal�s B�çer’s �deas and works to Turk�sh graph�c arts educat�on were �nvest�gated
and the results were tr�ed to be revealed. In add�t�on to the l�terature rev�ew about the art�st,
the processes aﬀect�ng the Turk�sh graph�c des�gn art were d�scussed and graph�c works were
exam�ned by �nterv�ew�ng h�m. He �s not only a graph�c, emblem-logo, wr�t�ng, call�graph�c art�st,
but also a person who has rece�ved all k�nds of art educat�on such as watercolor, o�l pa�nt�ng,
engrav�ng and photography. As a result of a qual�tat�ve research, h�s v�ews and thoughts about the
art of graph�c des�gn are expla�ned. He �s a graph�c des�gner who uses art�st�c forms of express�on
that make h�m better understood w�th h�s un�que des�gns �n the name of v�sual�ty and h�s or�g�nal
thoughts �n graph�c art.
Keywords: Hal�s B�çer, Art and Des�gn, Graph�cs, Typography
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Giriş
Türk graf�k tasarım sanatında, graf�k tasarım sanatının tar�h�, geleceğ�, sosyo-kültürel yapısı ve
graf�k tasarım sanatında yaşanan sorunlar, Türk�ye’ de ve dünyada graf�k tasarım sanatının tanıtım
aşamaları hakkında ed�n�len b�lg�ler doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Graf�k tasarım sanatını anlatan
genel b�lg�ler ve üret�m tekn�kler� açısından, graf�k tasarım sanatının etk�leş�m �ç�nde olduğu
alanlarla b�rl�kte, graf�k tasarımın temel konularında mevcut sorunlar olduğu görülmekted�r.
Türk graf�k sanatının sanat eğ�t�m�ndek� asıl amacı, tasarım gücüyle b�reysel yorum becer�s�n�
kazandırarak, farklı düşünceler üreteb�lmek ve özgünlük konusunda yaratıcı olmaktır. Bu konuda
dünyayla yarışır hale gelen ülkem�z graf�k konusunda son derece öneml� b�r konumdadır. İy� �şler
üreten, yen�l�klere açık olan ve özgün tasarımlarda estet�k görünümler kazanan graf�k tasarımcılara
sah�pt�r. Türk graf�k tasarım sanatına ve eğ�t�m�ne sorunların g�der�lmes� açısından, hayatını ve
gönlünü sanata veren, graf�k tasarım sanatı üzer�ne yaptığı çalışmalarla, yaşamını ve yıllarını
dolu dolu geç�ren sanatçımız, sanatını en güzel şek�lde �cra etm�şt�r. Prof. Hal�s B�çer, b�rçok
yönüyle kend�n� gösteren b�r graf�k sanatçısı ve aynı zamanda da tasarımcıdır. Aldığı eğ�t�mde
bu yönded�r. Türk graf�k sanatının önem�n� vurgulayarak eğ�t�m�n� sürdürmüş ve yen� nes�llere
örnekler bırakmıştır. Çalışmalarından yararlanacağımız b�r sanat eğ�t�mc�d�r. Türk graf�k sanatına
yen�l�kler katarak, çağdaşlığı, özgünlüğü ve yaratıcılığı ön planda tutan b�r sanatçıdır.
Halis Biçer’in Hayatı (1940- )

Graf�k tasarım sanatçısı Hal�s B�çer, 1940 yılında Nallıhan’da doğmuş, evl� ve �k� çocuğa sah�pt�r.
1946-1958 yılında, Bağlıca Köyü ve Nallıhan İlkokulların da �lkokula başlayan sanatçımız, 19521958’de, ortaöğret�m�n� Ankara Hasanoğlan, Atatürk İlk öğretmen Okulu’nda tamamlamıştır. Daha
sonra 1958-1961 yıllarında yükseköğren�m�n�, Ankara Gaz� Eğ�t�m Enst�tüsü’nde tamamlayarak
Res�m-İş öğretmen� olmuştur.1981-1982 yıllarında �se, İstanbul Devlet Tatb�k� Güzel Sanatlar
Yüksekokulu’n da l�sansını tamamlamıştır.
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İlk tay�n yer� D�yarbakır Erkek İlköğret�m Okulunda göreve başlayan Hal�s B�çer, 196165 yıllarında görev yaptığı bu yerden Adana İmam Hat�p Okulu’na res�m öğretmen� olarak
atanmıştır. Kısa b�r süre sonra Devlet Tatb�k� Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Graf�k Sanatlar
Bölümü as�stanlık sınavını kazanarak İstanbul’a yerleşm�şt�r. 1966-1970 yıllarında İstanbul
Devlet Tatb�k� Güzel Sanatlar Yüksekokulu’n da as�stanlık ve öğret�m görevl�l�ğ� yapmıştır. 19741977 yıllarında Devlet Tatb�k� Güzel Sanatlar Yüksekokulunda graf�k sanatlar bölüm başkanlığı
yapan sanatçımız, 1978-1979 da Güzel Sanatlar Akadem�s� Uygulamalı Endüstr� Sanatlar
Yüksekokulunda öğret�m görevl�l�ğ� yapmıştır. Daha sonra Marmara Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar
Fakültes� graf�k ana sanat dalında öğret�m görevl�l�ğ�, 1970-1982 yıllarında �se İstanbul Devlet
Tatb�k� Güzel Sanatlar Yüksekokulu’n da öğret�m üyel�ğ�ne, 1983 yılında Marmara Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Fakültes� Graf�k Ana Sanat Dalı’n da “Sanatta Yeterl�l�k” alarak, 05.06.1986’da
doçentl�ğe, 04.07.1989 yılında İnönü Ün�vers�tes�’nde profesörlüğe yükselm�şt�r. 1983-1988
yıllarında Marmara Ün�vers�tes� Tekn�k Eğ�t�m Fakültes� Matbaa Eğ�t�m� Bölümü Başkanlığı ve
anab�l�m dalı başkanlığı yapmıştır. Sonrasında Marmara Ün�vers�tes� Uygulamalı Güzel Sanatlar
yüksekokulu ve Açık öğret�m Fakültes� İlet�ş�m Sanatları Bölümler�nde öğret�m üyel�ğ� (2 yıl)
yapmıştır. Marmara Ün�vers�tes� Fen B�l�mler� Enst�tüsü ve Sosyal B�l�mler Enst�tüsü öğret�m
üyel�ğ�, 15.09.1989-1995 yıllarında, Malatya İnönü Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes�, Res�m-İş
Eğ�t�m� Bölümü Başkanlığı yapmış, Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� Meslek Yüksekokulu Ser�graf�
Programı yürütücülüğü ve Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes�nde beş yıl çalıştıktan sonra 1999 yılında
emekl� olmuştur. 2005-2007 yılları arasında Beykent Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�
Graf�k Tasarım Bölümü, öğret�m üyel�ğ� ve dekan yardımcılığı da yapmıştır. Emekl� olduktan
sonra Beykent Ün�vers�tes�, Okan Ün�vers�tes� ve İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar
Fakültes�nde Graf�k Tasarımı �le �lg�l� dersler de verm�şt�r. Sanatçımızın uzmanlık alanları �se,
kal�graf�, yazı tasarımı, graf�k tasarım, fotograf�, grafoloj� ve matbaacılıktır. Sanatçımız �lkokul
yıllarında yaptığı res�m çalışmalarıyla ödül kazanarak, kend�n� �ler�k� yıllarda başarılı b�r graf�ker
sanatçısı olarak gösterm�şt�r.
1.

Halis Biçer’in Eğitim ve Sanat Anlayışı

Prof. Hal�s B�çer, çok yönlü sanatçı k�ş�l�ğ�yle öğrenc�l�k yıllarında başlayan sanat anlayışı
kend�s�n� sanat ortamına hazırlamıştır. Graf�k sanatçısı Prof. Hal�s B�çer’ �n yaptığı tasarımlar
ve açtığı serg�ler üzer�ne kend�s�ne �stek gelmes�n� sağlamıştır. Graf�k sanatı üzer�ne yaptığı
çalışmalarla Türk graf�k tasarım tar�h�ndek� yer�n�, yetenekler�n� ve çalışmalarıyla öne çıkaran
öneml� �s�mlerden b�r�d�r. Graf�k tasarımında çağımızın etk�l� sanatçılarındandır. Her zaman yen�
b�ç�mler yaratma çabası �ç�nded�r. Görsel algıda başarılı bir tasarımcıdır. Graﬁk alanında kend�ne
özgün yen� şekiller ve biçimler üreten kal�graf� sanatçılarımızdandır. Prof. Hal�s B�çer, b�ld�kler�n�
öğreteb�len �y� b�r eğ�t�mc�, branşında deney�ml� ve üretken, yen�l�kç�, �ler�c�, çocukları ya da
gençler� ayırım gözetmeks�z�n seven, sabırlı, sevg� dolu, espr�l� ve çağdaş düşünceler taşıyan
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b�r�d�r. Prof. Hal�s B�çer’ �n meslek� yaşamında tasarımcı b�l�nc�n�n dışında tasarımcı ve sanat
eğ�t�mc�s� olarak sorumluluk duygusu da d�kkat çekmekted�r. B�r tasarımcı, olanakları sağlayarak
çalışan, z�h�nsel ve yetenekl� donanımlara sah�p olmak zorundadır. Aynı zamanda tasarımcının
b�lg� b�r�k�m�ne de önem ver�lmel�d�r. Üretilen graﬁk ürünlerinin Türk kültürünün evrensel tarzına
sahip olması gerektiği konusu üzerinde titizlikle durmuştur. Prof. Hal�s B�çer, tasarımlarında ele
aldığı çalışmalarında kend�ne özgü b�r kal�graf� yazı tarzı gel�şt�rm�ş ve uygulamıştır. Kend�ne
özgü yazı karakter�, amblem, logo tasarımları ve çalışmalarıyla da öncü sanatçılardandır. Graf�k
tasarım �le �lg�l� her konuda tasarım ürünler� olan Prof. Hal�s B�çer, her zaman geleneksel ya da
b�ze a�t olanı evrensel tarzda çalışmıştır. Eserler�ndek� font tasarımlarını el �le yazan Prof. Hal�s
B�çer, t�pograf� konusunda da oldukça t�t�z ve d�kkatl� olduğu gözlerden kaçmamaktadır. Graf�k
tasarımın her alanında özgün ürünler verm�ş olan Prof. Hal�s B�çer, kend�s�nden sonra gelecek
tasarımcılara, graf�k tar�h�m�ze kazandırdığı özgün tasarımlarının farkındalığını sağlamaya yönel�k
çalışmalar yapmıştır. Sanatçı çağdaş tasarımlar üretm�şt�r. Tüm graf�k tasarımlarında gereken
amblem, logo, logotype, font tasarımları, �llüstrasyon g�b� çalışmalar yapmış ve uygulamıştır.
Her türlü yen�l�ğe açık b�r ç�z�m sanatı olan graf�k sanatının tekn�k ç�z�m ve estet�k b�lg�ler�n�n
bütünleşmes�nden oluşan çağdaş b�r sanat olduğunu bel�rten sanatçımız Prof. Hal�s B�çer, tüm
tasarımlarını el çizimi �le gerçekleşt�rm�ş olup, günümüz teknoloj�ler�n�n kullanım açısından
da olumlu yaklaşımlarda bulunmaktadır. B�r graf�k tasarımcısı �ç�n b�lg�sayar teknoloj�s�n�n
kolaylık sağlayacağı görüşünded�r. Yaptığı graf�k çalışmalarında ele aldığı konularda dünyada
gerçekleşt�r�lm�ş tüm örnekler�n detaylarını �nceleyerek b�ze uygun b�ç�m�yle ele almış ve b�z�m
kültürümüze uygulayarak evrensel b�r d�l oluşturmuştur.
Sanatında yaptıkları çalışmalarla, düşündükler�n� geçm�ş kültür b�r�k�mler�yle anlamlandıran b�r
sanatçıdır. Graf�k tasarım sanatında özell�kle özgünlük ve özgün yaratıcılığın savunucularındandır.
Türk graf�k tasarım sanatına ve eğ�t�m�ne sorunların g�der�lmes� açısından, graf�k tasarım sanatı
üzer�ne yaptığı amblem, logo, logotype, yazı karakterler�, kal�graf� ve yapmış olduğu yağlıboya,
suluboya g�b� res�msel konularda da ürünler verm�şt�r. Tasarımını gerçekleşt�rd�ğ� graf�k
çalışmalarında kend�s�n� gösterm�şt�r. Sanata yıllarını verm�ş olan sanatçı, özgün, estet�k ve
çağdaş graf�k değerler barındıran kal�graf� ve t�pograf� çalışmalarıyla b�ze örnekler bırakmıştır.
Prof. Hal�s B�çer’ �n sanatı ve düşünceler�, graf�k sanatında takl�t ve kopyacılığa karşı çıkan,
ulusallık ve evrensell�k düzey�nde adımlar atan, Türk graﬁk sanatını günümüze taşıyan ustaçırak il�şk�s�n� b�zlere öğreten �s�mlerdend�r. Prof. Hal�s B�çer’ �n öncel�ğ� kend� kültürümüzdür.
Köy enst�tüsü mezunu olan sanatçımız, kend� kültürünü ben�mseyerek yola çıkmış, yaptığı
çalışmalarda doğallığı ve �çtenl�ğ� yakalamıştır. Kal�graf� ustası olarak, graf�k alanında kend�n�
gel�şt�ren b�r�d�r.
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2.

Sanatsal Çalışmaları

Prof. Hal�s B�çer, köy enstitüsü eğitimi almıştır. Res�m, graf�k sanatlara, yazıya-ç�z�me merakının,
12 yaşında başladığını ve sürekl� res�m çalışmaları yaptığını bel�rten sanatçımız, 5. sınıfta 60 adet
res�mden oluşan b�r serg� açmıştır. Yapılan b�r yarışmada 1.l�k ödülü almıştır.
2.1. Kal�graf� Çalışmaları
Kaligrafi harﬂer arasındaki boşlukları belli estetik ve tasarım kurallarına göre düzenleyerek kâğıt
üstüne kalem ya da fırçayla güzel ve zarif yazı yazma sanatıdır. Kökeni Yunanca kallos “güzel”
ve graphos “yazı” kelimeleridir. İslam sanatında hat ismi verilir. Ülkemizde genellikle “hat
sanatı” ve “kaligrafi” aynı anlamda anılsa da aslında farklı konulardır. Aslında hat ve kaligrafi
“süsleyerek güzel yazı yazma sanatı” olarak da bilinir. Kaligrafi, Çin’ de ve Japonya’ da fırça ile
yapılırken, Batı’ da da genellikle yazı kalemi ile yapılan süslü yazılardır. (“Sanal”,2018:2)

Res�m 1: Hal�s B�çer, İmzası
İmzasında kullandığı harﬂer�n kend�ne özgü yazılış b�ç�m�ndek�, �s�m ve soyad büyük harﬂe
başlamış ve tek b�r yazı bütünlüğü sağlanmıştır. Aslında ‘’B’’ harf�n�n büyük yazılmış olması �s�m
ve soyadın ayrı ayrı kullanıldığını göstermekt�r. Sanatçı kend�ne özgün bu yazı st�l�n� kullanarak,
harﬂer� ustalıkla b�rleşt�rm�şt�r (Bkz.Res�m 1).

83

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Res�m 2: Hal�s B�çer Kend� Adının Yazım Şek�ller�

B�r tasarım ürünü, estet�k ve �şlevsel olarak tamamlandığında, tasarımcının z�h�nsel ve entelektüel
b�r�k�m sonucu ortaya çıkmaktadır. (Bkz.Res�m 3) Yapılan bu çalışmada, kırmızı bir merkez
etrafında siyah yazıların ahenkli uyumları dikkat çekmektedir. Harﬂerin birbirini engellemeden
bütüncül bir hareket sağlaması ve espas ayarlarının orantısı da gözden kaçmamaktadır. Hal�s
B�çer yazısında b�r denge sağlanarak harﬂer arasındak� b�rb�r�yle uyum içerisinde bağlanmıştır.
Kare �ç�ne alınmış b�r yazı st�l�d�r. S�metr�k yazı tarzı uygulanmıştır. Bu yazı t�p� sanatçının kend�
oluşturduğu b�r yazı st�l�d�r. T�mes news roman yazı st�l�n�n kalın bold hal�nde yazılmış şekl�n�
andıran b�r yazı g�b� görünse de Hal�s B�çer’ �n kend� yazı st�l�d�r.

Res�m 3: Yazı Karakterler�n�n Uyumlu Bütünlüğü
Seç�len odak noktası etrafında dönen graf�ksel bütünlük sağlanmıştır. B�ç�msel, görsel ve estet�k
komb�nasyon açısından görsell�ğ� çok �y�d�r. Espas ayarları yer�nde kullanılmış ve strüktür,
t�pograf�k açıdan düzenleme sağlam yapılmıştır. Kare formda dairesel form hakimdir. Ortada
bulunan yuvarlak form adeta bir gözü anımsatıyor. Sanatçımızın fotoğraf dalında başarılı
olduğunu bu çalışmasından da anlıyoruz. Fotoğraf sanatını kaligraﬁye aktardığı bu çalışmasından
da anlaşılır. Kendi v�zöründen aktarmış g�b�d�r. Sank� merkezde b�r a�le ve çevres�nde koruyucu
b�r ev�n olduğu anlatılan, amblem ve logo �le �ç yapıyla dış yapının örtüşmekte olduğunu bu
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çalışmaya b�r d�nam�zm katmıştır (Bkz.Res�m 4).

Res�m 4: Hal�s B�çer Yazı Tasarımı

Res�m 5: Hal�s B�çer İstanbul Operası Amblem�

Sanatçının yapmış olduğu bu amblem özgün, anlaşılır ve �lg�l� olduğu ürünü tems�l etmel�, d�kkat
çek�c� ve sade olmalıdır. Ayıca yapılan çalışmalar küçültüldüğünde şek�l, font ve espas ayarları
bozulmayacak şek�lde tasarlanmalıdır. Prof. Hal�s B�çer’ �n amblem-logo tasarımlarındak� tüm
özell�kler� çağdaş, anlatımı güçlü, özgün, kullanışlı ve akılda kalıcı çalışmalar olması neden�yle
d�kkat çek�c�d�r (Bkz.Res�m 5).
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Res�m 6: Hal�s B�çer’ �n Kend�ne Özgü Yazı Tasarımı
Sert b�r yapıya hak�m olan bu yazı st�l�nde geometr�k formlar d�kkat çekmekted�r. “a” ve “y”
harﬂer�n�n kesk�n dönüşler� b�rb�r�yle uyumlu ve estet�kt�r. Mor renkl� b�r kare form etrafında
dengel� b�r dağılım sağlanmıştır. Oldukça estet�k b�r görünüm sağlayan geometr�k formlar b�rb�r�n�
tamamlamaktadır (Bkz.Res�m 6).

Res�m 7: Hal�s B�çer’ �n Kend� El Yazısı

Sanatçının kend�ne a�t el yazısıyla yazdığı “Mezura” yazısı çok estet�k ve kıvrımlı b�r yazı st�l�d�r.
Uzunluk ölçü b�r�m�n�n verd�ğ� o �ncel�k anlatılmıştır. M-z ve a harﬂer�n�n kend� �ç�nde dönen
kıvrımlı açılımı oldukça estet�k görünümde olup, ölçü b�r�m�n� tam anlamıyla anlatmaktadır (Bkz.
Res�m 7).
‘’İmge’’ yazılarındak� ‘’e’’ denemeler� h�ç karşılaşmadığımız b�r yazı tarzıdır. Okunurluğu
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arttırdığı g�b� çok farklı b�r gönderme yapmıştır. İmge yazsındak� ‘’E’’ harf�n�n ‘’İ’’ harf�ne
gönderme yapması üçgen b�r kompoz�syon hareket� sağlamıştır. B�rçok eserde gördüğümüz
üçgen kompoz�syonu sanatçı, başarılı b�r şek�lde sunmuştur. İmge yazılarında kullanılan negat�f
ve poz�t�f yazı karakterler� farklı tasarımıyla b�r or�j�nall�k ortaya koymuştur. Farklı amb�yans ve
görsell�k sunan yazı tasarımları estet�k açıdan d�kkat çekmekted�r. Sanatçımızın kend� el yazsısıyla
tasarladığı özgün yazı st�ller� yaratıcılığını ön plana çıkarmıştır (Bkz.Res�m 8).

Res�m 8: Halis Biçer Yazı Tasarımı
Bu çalışmada, d�ğer çalışmalara göre daha sade b�r şek�lde yazılarak net b�r şek�lde okunurluk
sağlamıştır. “Günaydın” kel�mes� sabah saatler�nde söylenen en güzel sözdür. Onun uzunluğunu
“G” ve “N” harﬂer�nde görmektey�z. Reng�n�n güne başlarken �nsan ps�koloj�s�ndek� enerj�
yükünü kırmızıyla verm�şt�r. Sanatçımız, bu reng� ps�koloj�k olarak verm�şt�r. Aç karnına markete
g�d�p, gördüğün kahvaltılıkları almak �sters�n ya, tıpkı bunu b�ze anlatıyor g�b� gösteren, renklerle
göze h�tap edecek şek�lde b�r yazı karakter� oluşturmuştur. Sabahları kullandığımız �lk kel�me
her zaman “Günaydın” dır. Bu yazı karakter� güneş�n doğuşundan kahvaltıya kadar uzanan b�r
maceranın uzantısı g�b�d�r. Tek blokla yazılan ve b�ze vermek �sted�ğ� mesajı anlatan b�r tasarımdır
(Bkz.Res�m 9).
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Res�m 9: Hal�s B�çer El Yazı Tasarımı

İsim ve soyad tek b�r bütün �ç�nde değerlend�r�lm�şt�r. Y ve B harf�n�n b�r blok estet�ğ� �çer�s�nde
b�rb�r�ne yakınlığını h�ç bozmadan kend�ne a�t b�r yazı st�l�yle kıvrımlara estet�k b�r görünüm
sağlamıştır. B�r kes�k d�ğer�n�n üzer�nden geçerken boşluk bırakarak farklı b�r estet�k yapı
oluşturmuştur. Bu yazı espas ayarlarıyla ve estet�k dönüşümler�yle güzel b�r çalışma örneğ�d�r
(Bkz. Res�m 10).
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Res�m 10: Halis Biçer’ in El Yazısı

Resim 11: Halis Biçer’ in El Yazısı
Kend�ne a�t olan bu yazı st�l�n�n m�zanpaj bütünlüğüne ulaşmış, kullanılan estet�k ve yuvarlaklık
yazıya güzel b�r yön verm�şt�r. Bu yazı tasarımında harﬂer b�rb�rler�yle �l�şk�l� ve bağlantı
sıralaması dengel�d�r. Met�n üzer�ndek� görsel vurgu, yazıya estet�k b�r b�ç�m ve tasarım düzen�
sağlamıştır (Bkz.Res�m 11).
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Bu resm�n ayrıntısından alınan parçadan anlaşılacağı üzere, p�stole cetvel� ve rap�donun ustaca
kullanılması da d�kkatlerden kaçmamaktadır. Harﬂerdek� kıvrımların kullanış b�ç�m� ve �ncel�kkalınlık noktasında yazıya estet�k görünüm verm�şt�r. Yazıdak� kıvrımlara bakıldığında k�ş�y�
rahatsız etmemekted�r. O estet�k yapı yazıya or�j�nall�k katmıştır.

Res�m 12: Hal�s B�çer Yazı Tasarımı
İsim ve soyadı büyük harﬂe başlamış ve tek bir yazı bütünlüğü sağlanmıştır. Aslında “A” harﬁnin
büyük yazılmış olması isim ve soyadın ayrı ayrı kullanıldığını göstermektir. Ancak bu yazı
stilindeki birleşim oldukça uyumludur (Bkz.Res�m 12).
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Res�m 13: Hal�s B�çer El Yazı Tasarımı
Sanatçımızın bu tasarımında yazıyı, büyük-orta-küçük boyutta çalışmıştır. B�r graf�k sanatçısının
eser�n�n büyütüldüğünde b�le bozulmadığını ve ters orantı olarak çok küçültüldüğünde dah�
okunurluğunun bozulmadığını b�ze b�r kal�graf�k eser olarak gösterm�şt�r. Bu yazı tasarımı
çok estet�k b�r şek�lde kullanılmıştır. İs�m ve soyadın baş harﬂer� büyük, d�ğer harﬂer küçük
kullanılmıştır. Soyadı büyük başlar ve büyük devam eder. Soyada verm�ş olduğu değerle
büyük başlamış ve okuyucuya rahat okunurluk sağlamıştır. Eğer soyadı da bütün harﬂer büyük
kullanılmış olsaydı, b�r kargaşalık yaşanırdı. Graf�kte sanat eserler�, �zley�c�ye, �stekte bulunan
şahıslara ve ş�rketlere bu şek�lde sunulur. Bu nedenle sanatçının eser�n�n arkasında sımsıkı
durduğunu göstermekted�r (Bkz.Res�m 13).

Res�m 14: Hal�s B�çer Serbest Yazı Tasarımı
Değ�ş�k b�ç�m ve formlarda kullanılan yazı st�ller�ndek� geç�ş gayet estet�k ve yumuşaktır. Kend�ne
a�t olan bu renkl� çalışmalar sanatsal açıdan değer kazanan serbest b�r yazı st�l�n� oluşturmuştur.
Bu renkl� yazı st�l�nde, yazıların alt alta yazılması sonucunda bütün b�r blok hazırlanmıştır. Kend�
�sm�n�n logosunu adeta b�r mühür şekl�nde kompoze etm�şt�r (Bkz.Res�m 14).
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B�r graf�k tasarımcıda olması gereken özell�klerden bazıları; �y� b�r eğ�t�mc� olması, deney�ml� ve
üretken, yen�l�klere açık, �ler� görüşlü, öğrenc�ler�ne değer veren, sabırlı, espr� yeteneğ�ne sah�p,
branşıyla �lg�l� araştıran ve çağdaş f�k�rlere sah�p olmasıdır. Graf�k tasarımında çağdaş olmak
zorundayız. Aslında graf�k tasarım sanatımız çağımızın en etk�l� ve en uygulanab�l�r b�r sanat
dalıdır. Görsel algısı olmayan b�r�s� başarılı b�r tasarımcı olamaz. Res�m ç�zmes�n� b�lmeyen
b�r� yen� şek�ller ve b�ç�mler üretemez. Graf�k �ç�n de bu geçerl�d�r. Ressamlıkla graf�kerl�k aynı
değ�ld�r. Graf�k �ç�n res�m kullanmak �llüstrasyon yapıldığını göster�r, bu da serbest graf�kt�r,
amblemd�r, logodur, kal�graf�d�r.

Res�m 15: Hal�s B�çer Yazı Tasarımı

“Arş�v”yazısındak� “A” harf�n�n alta taşması yazıya değ�ş�k b�r b�ç�m ve farklı b�r kal�graf�k
değer katmıştır. Köşede harf�n dönmes� b�r arap harf�ne benzer (Bkz.Res�m 15).

Res�m 16: Hal�s B�çer’ �n Okan Ün�vers�tes� İç�n Yaptığı Kapı Tabelaları
Bu yazı tasarımın da �se, b�rb�r�ne kaynaşmaması �ç�n “O” harf�n� büyük yazılarak b�r bütünlük
sağlanmıştır. Aralarındak� espas ayarları mükemmeld�r. “O” harf�nde ara boşluk bırakmadan
okuyucuya bırakmış ve espas değer�n� o anlamda mükemmel kullanmıştır. Okan Ün�vers�tes�’
nede kullanılan bu yazı tasarımları oldukça başarılı çalışmalardandır (Bkz.Res�m 16).
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Res�m 17: Hal�s B�çer Yazı Tasarımı ve Okan Ün�vers�tes� İç�n Yaptığı Tabela
Kal�graf� ustası olan sanatçımız, h�çb�r esk�z yapmadan çalışma yapması, günümüz sanatçıların
workshop yapmasıyla aynıdır. “Model” yazısında farklı karakterler kullanarak estet�k b�r
görünüm sağlanmıştır. D�kdörtgen b�r yazı model� kullanılmıştır. “Model” yazısıyla “Atölye”
yazısının bütünlüğü sağlanmıştır. Esnek ve kıvrak hareketler sağlayan harf karakterler� sank� b�r
dans edasıyla karşımıza çıkmaktadır. Espas ayarları mükemmel kullanılmıştır. Okan Ün�vers�tes�
duvarlarını süsleyen bu yazı tasarımları oldukça modernd�r (Bkz.Res�m 17).

Res�m 18: Hal�s B�çer Yazı Tasarımı
Üçlü bir kompozisyon oluşturulan bu yazı tasarımında, “O”, “H” ve “B” harﬂerindeki ara boşluklar
estetik bir görünümdedir. “O” yüksek tutulmuş ve ara boşluğu fazla tutarak espas ayarları
mükemmel kullanmıştır. “H” ve “B” arasındaki ara boşluk az tutulmuş ve espas ayarları bir sanat
eserine dönüşmüştür. Sanatçının kendine ait olan yazı karakteri “Osman Hamdi Bey” “Konferans
Salonu” ile birleştirilerek, izleyiciye bunun tamamını görsel bir yapı eşliğinde sunmuştur. Buz
pateni yapan bir sporcu gibi düşünün. Pisti çok �y� kullanmıştır. Harﬂerdek� modernl�k ve o
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kıvraklık adeta dans eder g�b� müz�ğ�n r�tm�yle hareketlenm�şt�r (Bkz.Res�m 18).

Res�m 19: Hal�s B�çer Ş�rket Tasarım Amblem ve Logo Çalışmaları

2.2. Tasarım Çalışmaları

Tasarım, günümüzde oldukça sık kullanılan, etk�ley�c� b�r sözcüktür. Tasarım, süsleme
yapmak değ�ld�r. B�r tasarım kend� �ç�nde b�r yapıya ve bu yapı arkasında b�r planlamaya
sah�p olmalıdır. Bütün sanatların temel�nde b�r tasarım olgusu bulunmaktadır.
(Becer,2005:32) Batı d�l�nde “Des�gn” olarak geçen sözcüğün d�l�m�zdek� karşılığının
adı tasarımdır. Son günlerde görülen tehl�kel� beğen� düşüklüğü ve yozlaşmaya karşı
kültürümüzü, sanatımızı korumak, yükseltmek zorundayız. Bu aşamada b�l�nçl�,
düzeyl� çağdaş d�l� kullanan araştırmalara, yaratmalara her zamank�nden çok daha
fazla gereks�nmem�z var. (Yurdakul,1989:95) Graf�k tasarım görsel b�r �let�ş�m
aracıdır. B�r mesajı, b�r ürünü ve h�zmet� tanıtmaktır. Graf�k tasarım �se ter�m� �lk
kez 20. yy’ ın �lk yarısında metal kalıplara oyularak yazılan, ç�z�len ve daha sonrada
çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler �ç�n kullanılmıştır. Teknoloj� gel�şt�kçe,
sadece basılı malzemeler değ�l; f�lm aracılığıyla perdeye yansıtılan, v�deo �le ekrana
gönder�len ve b�lg�sayarlar yardımıyla üret�len görsel malzemelerde graf�k tasarım
kapsamı �ç�ne g�rm�ş ve bu ter�m�n anlamı oldukça gen�şlem�şt�r. (Becer,2005:33)
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(Bkz.Res�m 20-21) Sanatçımızın bu tasarımında, �k� blok arasında yan� den�z ve gökyüzü
arasındak� gem�y� anlatmıştır. Açık mav� olarak kullandığı gökyüzü poz�t�f renklerle güçlülüğü
anlatmıştır. Bırakmış olduğu boşluklarla den�z� ve gem�y� b�rb�r�nden ayırmıştır. “Pend�k” yazı
tasarımının eğ�k yazılması kal�graf�k b�r düzen oluşturmuştur. “P” harf�n�n okunurluğu, metal b�r
tekne edası �ç�n �y� b�r d�nam�zm kullanmıştır. Soğuk-sıcak �l�şk�s�yle ortaya çıkmıştır. “Türk�ye
Cumhur�yet�” havayı örnek olarak kullanılmıştır. Orta blok olmasına d�kkat ed�lm�şt�r. Işığın
kırılması güzel b�r etk� verm�şt�r. İstanbul ve den�z sevdalısı olarak bunu graf�k sanatına çok güzel
yansıtmıştır.

Res�m 20: Hal�s B�çer’�n İstanbul Pend�k Tersanes� Logo-Amblem Tasarımı

Res�m 21: Hal�s B�çer’�n İstanbul Pend�k Tersanes� Pul Tasarımı
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Res�m 22: Hal�s B�çer’ �n Pul Tasarımları

Res�m 23: Hal�s B�çer Amblem ve Logo Tasarımı

(Bkz.Res�m 24) Şirket, kurum, kuruluş ve ﬁrma gibi isimlerini taşıyan sözcüğün baş harﬁnin
veya harﬂerinin kullanıldığı amblem ve logolardır. Kullanılan bu harf ve şekillerin yapısında
değişiklikler yapılarak geometrik formlardan da yararlanılarak düzenlenm�ş harﬂerden
oluşmaktadır. D�kkat çek�c� ve akılda kalıcı şek�llerde yapılan amblem, logo ve logotypetan
d�zayn ed�lm�şt�r. T�pograf�k şek�lde oluşturulan amblem ve logolar, sadece tek harften oluşmuşsa
veya yapılan harf alışılmışın dışında b�r forma dönüştürülmek zorundadır. Ayrıca kullanılan bu
harﬂer�n alfabedek� harﬂerden ayrılması ve akılda kalıcı b�r özell�ğe sah�p olmalıdır. Çok fazla
harﬂer�n yan yana gelerek oluşturduğu amblem ve logolar da �se en öneml� özell�k, harﬂer�n
b�rb�r�yle �lg�l� olan espas ayarları, yapısı ve form b�rleş�m� açısından yer�nde kullanılmış olması
gerekmekted�r.
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Res�m 24: Hal�s B�çer Amblem, Logo ve S�mge Tasarımları
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Res�m 25: Hal�s B�çer’ �n Türkçe “Ve” bağlacının, Eomon fontuna uyarlanmış denemes�d�r

98

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

Sonuç
Sonuç olarak Türk graf�k sanatının dünyadak� gel�ş�m� matbaanın bulunuşuyla başlamış, sanat
alanında öneml� �s�mler ön plana çıkmıştır. Anadolu’ dan �se sanat eğ�t�m� �ç�n yurtdışına g�den
sanatçılarımız yurda döndükler�nde, aldıkları eğ�t�m� en �y� şek�lde �cra etm�şlerd�r. Bu nedenle
sanatçılarımızın sanat eğ�t�m�ndek� asıl amacı, tasarım gücüyle b�reysel yorum becer�s�n�
kazandırmak, farklı düşünceler üreteb�lmek ve özgünlük konusunda yaratıcı olmaktır. Bu konuda
dünyayla yarışır hale gelen ülkem�z graf�k konusunda son derece öneml� b�r konumdadır. İy� �şler
üreten, yen�l�klere açık olan ve özgün tasarımlarda estet�k görünümler kazanan graf�k tasarımcılara
sah�pt�r. Bunlardan b�r� de Prof. Hal�s B�çer olmuştur.
Prof. Hal�s B�çer’ �n yaptığı eserler �ncelenm�ş, kend�s�yle çalışmaları ve düşünceler� hakkında
görüşülmüştür.
Prof. Hal�s B�çer, graf�k tasarım, kal�graf�, logotype, fotoğrafçılık, broşür, k�tap kapağı, fotoğraf�k
panolar, gazete ve derg� �lanları tasarımları �le başarılı b�r graf�k sanatçısıdır. Kal�graf� alanında
kend�n� �spatlayan ve b�r�k�mler�yle graf�k tasarıma yön veren b�r tasarımcıdır. Kal�graf�ler�nde,
b�ç�msel formları, görsell�ğ� ve estet�k komb�nasyonu değ�ş�k b�ç�mlerde kullanmıştır.
Yazılarındak� espas ayarları ve t�pograf�k açıdan yaptığı düzenlemeler estetik değer taşımaktadır.
Mesleğ�nde tecrübel�, üretken, yen�l�kç�, sabırlı, sevg� dolu, ve çağdaş düşüncelere sah�pt�r.
Her zaman yen� b�ç�mler yaratma çabası güden, görsel algıda başarılı b�r tasarımcıdır. Graf�k
alanında yen� şek�ller, b�ç�mler üreten graf�k tasarım ve kal�graf� sanatçılarımızdandır. Ayrıca
düşündükler�n� geçm�ş kültür b�r�k�mler�yle anlamlandırmış ve çalışmalarına yansıtmıştır. Graf�k
tasarım sanatında özell�kle özgünlük ve özgün yaratıcılığın savunucularındandır. B�çer, graf�k
sanatında takl�t ve kopyacılığa karşı çıkan, ulusallık ve evrensell�k düzey�nde öneml� adımlar
atan b�r sanat adamıdır. Türk graf�k sanatını günümüze taşıyan usta-çırak �l�şk�s�n� b�zlere öğreten
öneml� �s�mlerdend�r. Ona göre “İyi bir graﬁker olmak için resimden, yazıdan, tasarımdan ve
tabii ki görsel algıdan anlamalıdır. Bu işte en iyi olmak için çaba göstermelidir. Aynı zamanda
çağdaş, bilgili, geleceğe yönelik etkin ve uygulanabilir bir yaratma çabası olmalıdır.” Halis
Biçer’ in önceliği kendi kültürümüzdür. Köy enstitüsü mezunu olan sanatçımız, kendi kültürünü
benimseyerek yola çıkmış, yaptığı çalışmalarda doğallığı ve içtenliği yakalamıştır. Türk graﬁk
sanatının önemini vurgulayarak eğitimini sürdürmüştür. Türk graﬁk sanatına yenilikler katarak,
çağdaşlığı, özgünlüğü ve yaratıcılığı ön planda tutan bir sanatçıdır.
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AVRUPA’DAN AMERIKA’YA GÖÇ EDEN ROMAN TRYTOV
(ERTE), ALEXEY BRODOVITCH, MEHEMED FEHMY AGHA’NIN
MODERNLEŞME SÜRECINDE GRAFIK TASARIM VE DERGI
TASARIMI ANLAYIŞINA ETKILERI
Şule Yılmaz1
Özet
Sanay� Devr�m�yle beraber baskı sürec� hızlanmış ve mal�yet azalmıştır. Bunun sonucunda
okuryazarlık artmış, �ş gücünün yer�n� mak�neler�n almasıyla b�rl�kte boş zaman olgusu ön
plana çıkmıştır. Toplumun sosyal hayatına da etk� eden bu devr�m, graf�k ürünlere ve derg�lere
olan eğ�l�m� arttırmıştır. İçeriksel anlamda b�reyler� etk�leyen ve yönlend�ren derg�ler, tasarım
anlamında da yen�l�kç� b�r tutum serg�leyerek Avrupa modern�zm�n� Amer�ka’ya taşımışlardır.
Avrupa’nın s�yas� karmaşa �çer�s�nde geçen durumundan uzaklaşmak �steyen sanatçılar Amer�ka’ya
göç etm�şler ve böylece modern�zm�n hızlı bir şekilde yayılmasına ön ayak olmuşlardır. Bu
dönemde popüler yayınlardan olan dergilerde, Brodov�tch, Agha ve Erte derg�ler�yle, tasarladıkları
derg�ler de onların �s�mler�yle b�rl�kte anılmıştır. Tasarımcıların Rusya’da yaşamış olmaları
konstrükt�v�zm�n yalın etk�ler�n�, Avrupa’da da b�r süre yaşamış olmaları modern etk�ler� b�r arada
çalışmalarında okuyucuya sunmalarını sağlamıştır.
Avrupa’dan get�rd�kler� tasarım anlayışını Amer�kan kültürüyle harmanlayan tasarımcılar modern
ve eklekt�k anlamda ürünler ortaya çıkararak modern�zm�n ben�msenmes�n� hızlandırmış hem de
derg� tasarımına farklı b�r anlayış kazandırmışlardır.
Anahtar Kelimeler: Graf�k Tasarım, Derg�, Derg� Tasarımı, Modern�zm, Erte, Brodov�tch, Agha.

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, s.suleeyilmaz@gmail.com
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THE INFLUENCES OF ROMAN TRYTOV (ERTE), ALEXEY
BRODOVITCH, MEHEMED FEHMY AGHA’NIN MIGRATING
FROM EUROPE TO AMERIKA ON GRAPHIC DESING
UNDERSTANDING DURING THE MODERNIZATION PROCESS

Abstract

W�th the Industr�al Revolut�on, the pr�nt�ng process has accelerated and the cost has decreased.
As a result of th�s l�teracy has �ncreased, the le�sure t�me has come to the forefront w�th the
mach�nes tak�ng the�r place of work power. Th�s revolut�on also aﬀect�ng the commun�ty’s soc�al
l�fe has �ncreased the tendency for graph�cs products and magaz�nes The magaz�nes that �nﬂuence
and d�rect �nd�v�duals �n a contextual sense have moved to European modern�sm to Amer�ca by
show�ng an �nnovat�ve att�tude �n terms of des�gn.
The art�sts who wanted to move away from the s�tuat�on �n Europe’s pol�t�cal turmo�l em�grated
to Amer�ca and thus paved the way for modern�sm to spread rap�dly. Brodov�tch, Agha and Erte,
and the magaz�nes they had des�gned were ment�oned together w�th the�r names �n the popular
publ�cat�ons of th�s per�od. The des�gners l�ved �n Russ�a and they presented modern �nﬂuences
together �n the�r work as they had l�ved �n Europe for a wh�le, w�th the lean eﬀects of construct�v�sm.
The des�gners who blended the European des�gn concept w�th the Amer�can culture
accelerated the adopt�on of modern�sm by br�ng�ng out modern and eclect�c products
and also gave a d�fferent understand�ng to the des�gn of the magaz�ne.
Keywords: Graph�c Des�ng, Magaz�ne, Magaz�ne des�gn, Modern�sm, Erte, Brodov�tchh, Agha.
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1. Endüstrileşme, I. ve II. Dünya Savaşı ve Amerika’ya Göçün Sebepleri

Ortaçağ’da İng�ltere’n�n coğraf� keş�ﬂer ve sömürgec�l�kle elde ett�ğ� hammadde
bolluğu ve sermaye olanağı, Rönesans ve Aydınlanma sürec�nde ortaya çıkan b�lg�
b�r�k�m� Sanay� Devr�m�’n�n ortaya çıkışını sağlamıştır. Sanay� Devr�m� İng�ltere’yle
b�rl�kte Avrupa’yı da kısa sürede etk�lem�ş, sanatsal faal�yetler�n önce Fransa ve İng�ltere’de yayılıp daha sonra Amer�ka’da ben�msenmes�ne neden olmuştur. Endüstr�leşmeyle b�rl�kte den�z t�caret� önem kazanmıştır. Önceler� s�par�ş sonrası üret�len ve
gem�lerle Amer�ka’ya gelen sanatsal �şler, İng�ltere ve Par�s’te eğ�t�m gören sanatçıların Amer�ka’ya göç etmes�yle etk�nl�k kazanmıştır (Uludağ, 1997) Bu sayede etk�leş�m �çinde olan Avrupa ve Amerika’dak� sanatsal faal�yetler b�rb�rler�n� etk�lem�şt�r.

B�r�nc� Dünya Savaşı yıllarında k�tle �let�ş�m araçlarının yaygın olmamasından kaynaklı olarak
Amer�ka’da af�ş tasarımı ön plandadır. Propaganda aracı olarak kullanılan af�şlerde gerçekç� �nsan
f�gürler�, halkı hoşnut eden ya da suçlayan �fadeler, kadınların seks ve çek�c�l�k unsuru olarak
kullanılan temalar vardır (Bektaş, 1992). Bu dönemde graf�k tasarım araçları savaş ortamına
gerekl� desteğ� oluşturacak b�l�nç ve şek�lde tasarlanmıştır.
B�r�nc� Dünya Savaşı ortamından sonra toparlanmaya çalışan ülkeler, İk�nc� Dünya Savaşı’yla da
büyük b�r çöküş yaşamıştır. Avrupa’nın var olan l�derl�ğ� ve Par�s’�n sanat anlamındak� önderl�ğ�
bu savaşla son bulmuştur. 1930’ların sonuna doğru Naz�ler�n terör eylemler� ve y�ne Naz�ler�n
Bauhaus okulunu kapatmalarıyla Avrupa ülkeler�ndek� sanat kavramı baskı altına g�rm�şt�r ve bu
durum kıtadak� sanatçı ve entelektüel k�ş�ler�n Batı’ya kaçmasına neden olmuştur (Lynton, 2009).
Önceler� Amer�ka’da modern harekete karşı b�r tavır söz konusu olmuştur. 1913’te modernleşme
hareket�n� ben�msemeye çalışan Amer�kalıların New York’ta açtığı “Armory Show” büyük b�r
protestoyla kapatılmıştır. Modern�zme karşı göster�len tutucu tavır sonucunda Avrupa’dak� yen�
ve yaratıcı st�ller�n Amer�ka’yı etk�lemes� engellenm�şt�r. Avrupa’da yaşanan pol�t�k olaylar
sonucunda Amer�ka’ya göç eden sanatçılar Amer�kan modern�zm�n�n başlamasına etk� etm�şlerd�r
(Bektaş, 1992). Sanatçı göçler�n�n başlaması Amer�ka’ da kabullen�lemeyen modern�st hareketler�n
gerçekleşmes� �ç�n �lk adım olmakla beraber değ�ş�k sanat anlayışlarının sentezleneb�leceğ� b�r
ortam meydana get�rm�şt�r. Göçlerle b�rl�kte tasarım ve sanat merkez� Avrupa’dan Amer�ka’ya
kaymıştır.
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2. Amerikan Grafik Tasarımında Modernleşme Süreci
Matbaanın bulunmasıyla b�rl�kte basılı yayın olan derg� Avrupa’da çıkmaya başlamıştır. Baskı
teknoloj�s�n�n gel�ş�m�, okuryazarlık oranının artması, sanay� devr�m�n�n sosyal hayatta yaratmış
olduğu değ�ş�kl�kler, kadının toplumdak� rolü derg�ler�n farklı �çer�klerle evlere g�rmeler�ne neden
olmuştur. Önceler� ahşap kalıplarla basılan ve bu nedenle mal�yet� artan derg�ler mak�neleşmeyle
bu durumdan kurtulmuştur. Endüstr� devr�m�yle beraber ortaya çıkan “boş zaman” anlayışına
karşılık, k�tleler�n �stekler�ne yönel�k derg�ler çıkmaya başlamıştır. Bu dönem derg�ler�n parlak
olduğu b�r dönem olmuştur. 19. yüzyılda derg�ler toplumun b�lg� ed�nme �steğ�ne, hob�ler�ne
cevap vermek üzere, değ�ş�k konularda ve çeş�tl� şek�llerde basılmıştır. Basılan derg�ler bell� b�r
tasarım sürec�nden geçerek okuyucunun karşısına çıkmıştır. (Tuncay, 1998; Şenocak, 2014).
Dönem�n popüler basın yayın organı olan derg�ler var olan sanat anlayışından beslenerek
tasarlanmıştır. Bektaş’ın (1992) kaleme aldığı g�b� 19. yüzyıl sonlarına doğru Endüstr� Devr�m�’n�n
sanatsal karmaşasına zıt tavır olarak ortaya çıkan Arts and Crafts hareket� tasarım ve el sanatlarının
gerekl�ğ�n� vurgulamıştır. Bu dönemde W�ll�am Morr�s’�n Kelmscoott’tak� basımev�nde b�r süre
çalışan k�tap tasarımcısı Bruce Rogers ve Freder�c W. Goudy Amer�ka’da k�tap tasarımı ve t�pograf�ye
yen�den canlılık katmıştır. Arts and Crafts hareket�nden sonra 1890 ve 1910 yılları arasında etk�nl�k
gösteren hareket Art Nouveau’dur. Başlarda Art Nouveau sanatçıları sanay�leşmey� eleşt�r�l�rken,
sunduğu olanaklardan faydalanmaktan ger� kalmamışlardır. Dekorat�f b�r üslup olan Art Nouveau’da
res�ml� af�ş ön plandadır ve “Harper’s” ve “Century” g�b� derg�ler�n tanıtımı �ç�n kullanılmıştır. Art
Nouveau’nun Amer�ka’dak� başlangıcına etk� eden W�ll Bradley af�ş, �llüstrasyon, k�tap basımı, harf
karakter� g�b� b�rçok dalda çalışmış, “The Chap Book” ve “The Inland Pr�nter” derg�ler�nde dönem�n
tasarım anlayışına yer verm�şt�r (Bkz. Res�m 1-2). Bu dönemde derg� tasarımına g�ren yen�l�kler 20.
yüzyıl derg� tasarım anlayışına katkı sağlamıştır.
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Res�m 1. The Chap Book Derg�s�,
W�ll Bradley ,1895

Res�m 2. The Inland Pr�nter Derg�s�,
W�ll Bradley,1895

Y�rm�nc� yüzyıl başlarında Avrupa’da ortaya çıkan Küb�zm, Fütür�zm, Dada, Sürreal�zm, De St�jl,
Süpremat�zm, Konstrükt�v�zm g�b� modern sanat akımları, dönem�n graf�k tasarımını da yakından
etk�lem�şt�r (Becer, 2002). Avrupa’dan Amer�ka’ya göç eden sanatçılar Avrupa’dak� tasarım
anlayışıyla Amer�kan kültürünü harmanlayarak tasarımlarında modern etk�ler� öne çıkarmışlardır.
Dönem�n yüksek traja sah�p olan derg�ler� k�tleler tarafından ben�msenmes� modern hareket�n
etk�ler�n�n derg�lerde tasarım anlamında yansıtılmasına olanak sağlamıştır. Avrupa modern�zm�n�
Amer�kan graf�k tasarımına taşımada öncülük eden �lk üç sanatçı da, Rusya’da doğmuş, Fransa’da
eğ�t�m görmüş ve moda derg�ler�n�n sayfa tasarımında uzmanlaşmış k�ş�lerd�r (Bektaş, 1992).
Bu tasarımcılar genell�kle derg� tasarım anlayışına get�rd�kler� değ�ş�kl�klerle Amer�ka’da
modern anlayışın ben�msenmes�ne ön ayak olmuşlardır ve �şler�nde modern sanat akımlarının
�zler�n� yansıtmışlardır. Derg�lerde genell�kle yen�l�kç� sayfa düzenlemeler� ve alışılagelm�ş�n
dışında kapak tasarımlarıyla modern etk�y� yansıtmaya çalışmışlardır. Sürmel�’ye (2014) göre
derg�ler�n başlattığı modern�st hareket kısa sürede Amer�ka’dak� tutucu tavrı kırmış ve Amer�kan
reklam ş�rketler� ve uluslararası ş�rketler� de etk�lem�şt�r. Modern anlamda değ�ş�m�n merkez�
hal�ne gelen derg�lerde tasarımcıların yen�l�kç� etk�ler� sonucunda Amer�ka’da modern anlayışın
ben�msenmes� hız kazanmıştır.

Amer�ka’ya göç eden sanatçılar derg� tasarım anlayışına yen� b�r soluk get�rm�şt�r. Bu dönemde
tasarımcılar derg�lerle, derg�lerde tasarımcılarla anılmaya başlanmıştır.
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Amer�ka’ya göç eden sanatçılardan b�r� olan Mehemed Fehmy Agha, Rusya’ da b�r Türk a�les�n�n
çocuğu olarak dünyaya gelm�ş, K�ev’de sanat öğren�m� gördükten sonra Par�s’e yerleşm�şt�r.
Önceler� Alman Vogue derg�s�n�n tasarımını yapan Agha, derg�n�n yayımcısının �steğ� üzer�ne
Amer�kan Vogue derg�s�n�n tasarımını üstlenm�şt�r. Vogue ve Van�ty Fa�r derg�ler�n�n kapak
tasarımlarını yapmıştır (Bkz. Res�m 3-4-5). Tasarımlarıyla kısa sürede d�kkat çekmes� üzer�ne
sanat yönetmen� olarak görevlend�r�lm�ş ve Avrupa modern�st tasarım d�l�n� yen�l�kç� tasarım
anlayışıyla Amer�kan derg� tasarımına taşımıştır (W�ll�am, 1991; Bektaş, 1992).
T�pograf�y� ve fotoğrafı etk�l� b�ç�mde kullanan Agha, b�l�msel ve tekn�k becer�ler�yle de sıradan
b�r tasarımcı olmadığını kanıtlamıştır. Tasarımlarındak� estet�k anlayışının ön planda olması
Van�ty Fa�r ve Vogue’un tasarım ek�b�nde l�der olarak söz sah�b� olması sonucunun kaçınılmaz
olduğunu gösterm�şt�r (RIT L�brar�es). Agha dönem�n popüler derg�ler�nde çalışarak yen�l�kç�
tasarım tarzını gözler önüne serm�şt�r.

Res�m 3. Vogue Derg�s� Kapak Res�m 4. Vogue Derg�s� Kapak
Kapak Tasarımı, Mehemed
Kapak Tasarımı, Mehemed

Res�m 5. Van�ty Fa�r
Derg�s�
Kapak Tasarımı, Mehemed

Fehmy Agha, Mayıs, 1932

Fehmy Agha, Ağustos,
1934

Fehmy Agha, N�san, 1932

Derg� tasarımlarında t�t�z b�r çalışma d�s�pl�n� yürütürken dönem�n başarılı sanatçılarıyla b�rl�kte
çalışmıştır. Kapak tasarımları �ç�n genelde Avrupalı sanatçılardan Cassandre, Andre Dera�n,
Marcel Vertes, Saul Stenberg; fotoğraﬂar �ç�n �se Ste�chen, Horst, Weston, Abbot g�b� �s�mlerden
destek almıştır. Alanında başarılı olan �s�mler�n fotoğraf ve res�mler�n� kend� yen�l�kç� tasarım
anlayışıyla b�rleşt�rerek başarılı �şler ortaya koymuştur. Fotoğraf kullanımını sayfa düzen�nde
tasarımın b�r parçası hal�ne get�rm�şt�r. 1936’da Van�ty Fa�r’de hazırladığı “Dans” konulu sayfada,
fotoğraﬂarı b�rb�r� üzer�ne b�nd�rerek ve g�tg�de boyutlarını büyüterek düzenled�ğ� sayfada dansın
d�nam�zm�n� tasarımla yansıtmıştır (Bkz. Res�m 6) (We�ll, 2008).
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Deneysel ve yen�l�kç� tasarım anlayışıyla adından söz ett�rm�şt�r. Agha moda derg�s� alanına yen�
b�r bakış açısı get�rm�şt�r.

Res�m 6. Van�ty Fa�r Derg�s� “Dans” konulu sayfa tasarımı,Mehemed Fehmt Agha,1936
Öztuna (2009) makales�nde değ�nd�ğ�ne göre, Mehemed Fehmy Agha köklü b�r konstrükt�v�stt�r. Genell�kle Van�ty Fa�r derg�s�n�n kapak ve �ç sayfalarında konstrükt�v�zm�n yalınlığıyla Art
Deco’nun kıvrımlı tarzını b�r arada kullanmıştır. T�pograf�y� as�metr�k b�r b�ç�mde kullanmıştır
ve bu durum derg�lerde göze çarpan en öneml� değ�ş�kl�k olmuştur. Genell�kle tasarımlarında
ser�fs�z b�r yazı karakter� olan Futura’ya yer verm�ş, derg�n�n �çer�ğ�ndek� harﬂer arasında açık
espas kullanmış ve başlıklarda da küçük harf kullanmayı terc�h etm�şt�r. Fotoğrafı sayfanın dışına taşırmış ya da tam sayfa kullanarak yen�l�kç� tarzını destekleyen tasarımlar yapmıştır. İlk
sanat yönetmen� unvanına sah�p olan Agha yen�l�kler�yle Amer�kan derg� tasarımının görüntüsü
değ�şt�rm�şt�r. Van�ty Fa�r derg�s�n�n kapağında genell�kle pol�t�k ve sosyal konulara değ�nmek
�ç�n met�nlerle beraber soyut b�ç�mler kullanmıştır (Bkz. Res�m 7). 1943 yılına kadar bu derg�de
sanat yönetmenl�ğ� yapmış pek çok ödül almıştır. Tüm sayfayı kaplayan fotoğraf kullanımı,
ser�fs�z yazı karakter�n� terc�h etmes�, beyaz alan ve d�nam�k as�metr�k sayfa düzen� Agha’nın
derg� tasarımına kattığı yen�l�klerdend�r (Rem�ngton, 2003). Agha modern tasarım anlayışıyla
tasarımcıları etk�lem�ş ve dönem�n derg� tasarımına yön verm�şt�r.

110

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

Res�m 7. Van�ty Fa�r Derg�s� kapak tasarımları, Mehemed Fehmy Agha, 1934.

Derg� tasarımında modern üslubu yen�l�kç� tarzıyla b�rleşt�ren b�r d�ğer �s�m de Alexey
Brodov�tch’t�r. 1898 yılında Rusya’da dünyaya gelen Brodov�tch, Bolşev�k Devr�m�’nden sonra,
a�les�yle b�rl�kte Par�s’e yerleşm�şt�r. Para kazanmak �ç�n Par�s’te Ballet Russes’de sahne tasarımcısı
olarak çalışmak zorunda kalmıştır. Sanata �lg�l� ve yetenekl� genç Brodov�tch’�n, sanatçılar �ç�n
düzenlenen b�r balo �ç�n tasarladığı “Bal Banal” adlı af�şle kazandığı b�r�nc�l�k ödülüyle d�kkatler�
üzer�ne çekm�şt�r (Bkz. Res�m 8). Bu yarışma graf�k tasarımcı olarak kar�yer�n�n başlangıcı
olmuştur. Çeş�tl� af�ş ve reklam çalışmaları yapmıştır. Önceler� Avrupa’da çalışan Brodov�tch,
1930’da Amer�ka’ya eğ�t�mc� olarak çağırılmış ve burada çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde
Harper’s Bazaar derg�s�n�n ed�törünün Alexey Brodov�tch’�n çalışmalarından etk�lenmes�yle onun
derg�n�n sanat yönetmen� olmasını �stem�şt�r. Brodov�tch böylece uzun yıllar derg�lerde sanat
yönetmenl�ğ� yapmıştır (Öztuna, Alexey Brodov�tch, 2009; Tuncay, 1998). Brodov�tch Par�s’te
gördüğü sanatsal n�tel�kler� Amer�kan kültürüyle harmanlayarak modern etk�y� derg� tasarımına
yansıtmıştır.

Res�m 8. “Bal Banal” adlı af�ş çalışması,
Sayfa Tasarımı, Alexey Brodov�tch.

Res�m 9. Harper’s Bazaar Derg�s�
Alexey Brodov�tch,1935.
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Alexey Brodow�ch’�n sayfanın bütününü göz önüne alarak yazı sütunlarını r�tm�k b�r şek�lde
yerleşt�rm�ş ve böylece yazıyı da tasarımın b�r parçası g�b� kullanmıştır. Karşılıklı sayfaları
b�rb�r�n�n devamı g�b� tasarlamış, aralarındak� uyumu gözetm�şt�r (Ayıkol, 2014). Yan yana
gelen sayfaları b�r bütün olarak tasarlamıştır. Boş alanı tasarımın b�r unsuru olarak tasarıma dah�l
etm�ş, met�n ve görseller�n boş alanlarla ön plana çıkmasını sağlamıştır. Genell�kle tasarımlarında
dönem�n modern yazı karakter� olan Bodon�’y� terc�h etm�şt�r. Fotoğraf, t�pograf� ve �llüstrasyonu
kaynaştırarak ve özell�kle de t�pograf�y� görselle bütünleşt�rerek, b�rb�rler�n�n devamıymış h�ss�
yaratarak kullanmıştır (Bkz. Res�m 9). Fotoğraf kullanımında tekrar, croplama, sayfadan taşırma
g�b� etk�lerle derg� tasarım anlayışını yen�den şek�llend�rm�şt�r (Bkz. Res�m 10). Boş alan
kullanımı, kontrastlık ve akıcılık g�b� düzenlemelerle sayfada d�nam�zm� sağlamıştır. Fotoğraf
kullanımı �ç�n kullanmak �sted�ğ� fotoğrafa uygun fotoğraf sanatçılarına başvurmuş ve dönem�n
başarılı fotoğrafçılarıyla çalışmıştır. Tasarım ve fotoğraf alanına pek çok �s�m kazandırmıştır.
Sanat ve tasarım odaklı “Portfol�o” adlı derg�n�n sanat yönetmenl�ğ�n� yapmış ve bu derg�n�n
kapağında alışılagelm�ş�n dışında sadece t�pograf� kullanarak tasarım yapmıştır (Bkz. Res�m 11)
(Öztuna, 2009). Dönem�n ünlü sanatçı ve fotoğrafçılarından aldığı destekle kend�ne özgü deneysel
ve yaratıcı tasarım anlayışını b�rleşt�rerek adından söz ett�rm�şt�r. Avrupa’dak� üslubu Amer�ka’ya
taşımada öneml� b�r rol oynamıştır.

Res�m 10. Harper’s Bazaar Derg�s� Res�m 11. Portfol�o Derg�s�
Kapak Tasarımı Alexey Brodov�tch Kapak Tasarımı Alexey Brodov�tch.
Alexey Brodov�tch ve Mehemed Fehmy Agha g�b� Avrupa’dan Amer�ka’ya göç eden ve derg�
tasarımına modern etk�ler get�ren b�r d�ğer tasarımcı da Erte’d�r. Asıl adı Roman Tyrtov olan,
Roma�n de T�rtoﬀ olarak da b�l�nen sanatçı, 23 Kasım 1892 yılında Rusya’da doğmuştur. 1912
yılında, Fransa’ya yerleşmek üzere Rusya’dan ayrılmış, Par�s’e taşındığı sıralarda adını, baş
harﬂer�n�n Fransızca’dak� telaﬀuzu olan Erte (R.T.) olarak değ�şt�rm�şt�r. Par�s’te “Damsky M�r”
adında b�r Rus moda derg�s�ne tasarımlarıyla katkıda bulunmuştur. 1913’te 21 yaşındayken ünlü
Fransız modacı Paul Po�ret’e elb�seler tasarlamıştır. Bu tasarımlar Bon Ton derg�s�n�n ed�törüne
sunulmuş ve derg�de yayınlanmıştır (Sürmel�, 2014). Derg� tasarımının yanı sıra kıyafet
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tasarımlarıyla da d�kkat çekmey� başarmıştır.
1924 ve 1937 yılları arasında Harper’s Bazaar derg�s�n�n kapak ve moda �llüstrasyonlarını tasarlamakla
görevlend�r�lm�şt�r (Bkz. Res�m 12). Tasarımlarında genell�kle Art Deco üslubunda çalışan Erte,
hazırladığı derg� kapaklarıyla seçk�n b�r tasarım anlayışı oluşturmuştur. Moda tasarımı, dekor,
�llüstrasyon ve graf�k dallarında ürün ortaya çıkaran Erte, genell�kle çalışmalarında st�l�ze ed�lm�ş
görsellerle modern�zme katkı sağlamıştır (Bektaş, 1992). Erte’y� tasarım anlamında Brodow�tch
ve Agha’ dan ayıran en büyük özell�k, tasarımlarında fotoğraf yer�ne genell�kle st�l�ze ed�lm�ş
görseller kullanması olmuştur.

Resim 12. Harper’s Bazaar Derg�s�
Kapak İllüstrasyonu,Erte.

Resim13.“Symphony �n Black”
adlı �llüstrasyon,Erte.

İllüstrasyonlarından en b�l�nen� “Symphony �n Black” �s�ml� çalışmasıdır (Bkz. Res�m 13). 1940 ve
50’lerde yen� sanat akımlarıyla Art Deco’ya �lg� azalmıştır ancak 1960’larda yen�den �lg� görmes�
Erte �ç�n �k�nc� b�r şans olmuştur. Sanatçı, hayatı boyunca tamamı geleneksel Art Deco st�l�nde,
görsel olarak çarpıcı moda ser�graf�ler� ve bronz heykeller tasarlamaya devam etm�şt�r. Ünlü Rus
des�natör ve sanatçı Erte, 20. yüzyıl tasarım st�l� üzer�nde büyük b�r etk�ye sah�p olmuş ve Art
Deco üslubuyla yaptığı başarılı çalışmalar ortaya koymuştur (Sürmel�, 2014). Erte genell�kle
çalışmalarında Art Deco’nun etk�ler�n� vurgulayan tasarımlar yapmıştır.
Erte, Brodov�ch ve Agha Avrupa’da da bulunmaları sonucunda modern akımların etk�ler�n�
tasarımlarında yansıtmışlardır. Amer�ka’ya göç etmeler�yle beraber �se ben�msem�ş oldukları
tasarım anlayışlarını Amer�kan kültürüyle b�rleşt�rerek modern b�r tasarım ortaya koymuşlardır
(Bektaş, 1992). Derg� kültürünün oldukça popüler olduğu dönemde derg� tasarımlarında yen�
üsluplar kullanarak modern�zm�n ben�msenmes�ne katkı sağlamışlardır.
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Sonuç
Avrupa’dak� s�yas� olayların yarattığı karışık ortamdan uzaklaşan sanatçılar, Amer�ka’ya göç
etmeler�yle burada modern hareket�n ben�msenmes�n� sağlamışlardır. Önceler� modern�zme karşı
tutucu tavır serg�leyen Amer�ka, sanatçı göçler�yle beraber Avrupa’dak� modern tasarımdan
etk�lenm�şt�r. Avrupa’dan gelen sanatçılar kend� tasarım anlayışlarını Amer�kan kültürüyle
sentezleyerek çalışmalar ortaya koymuşlardır. Sanatçılar ve tasarımcılar Avrupa’da var olan sanat
akımlarının etk�ler�n� �şler�nde b�reb�r yansıtmışlardır.
Endüstr� Devr�m�’yle beraber basım kolaylaşmış, önceler� uzun sürel� ve mal�yetl� olan baskı
�şler�nde mak�neleşmeyle b�rl�kte hızlı ve ucuz şek�lde baskı yapma olanağı doğmuştur. Bu
dönemde okuryazarlık oranının artması, kadının toplumdak� rolü, �ş gücünün yer�n� mak�neler�n
almasıyla b�rl�kte boş zaman anlayışı oluşmuş ve bunun sonucunda da pek çok graf�k ürün ve
derg� ön plana çıkmıştır. Dönem�n basılı yayını olan derg�ler oldukça popülerd�r, farklı �lg�
alanlarına göre çeş�tl�l�k gösterm�şt�r. Evlere g�ren derg�ler toplumun yaşamını, g�y�m tarzını
kolayca etk�lem�şt�r.
Derg�ler�n ön planda olduğu bu dönemde ed�törler, yapımcılar tasarıma oldukça önem verm�şt�r.
Tasarım anlayışlarını yen�l�kç� buldukları k�ş�ler� derg�n�n tasarımını ve sanat yönetmenl�ğ�n�
üstlenmes� �ç�n görevlend�rm�şt�r. Tasarımcıların derg�lerle, derg�ler�n �se tasarımcılarla
b�rl�kte anıldığı dönemde Avrupa’dan Amer�ka’ya göç sonucu gelen Agha, Brodov�tch ve Erte
derg� tasarımında �s�mler�nden söz ett�rm�şlerd�r. Güzell�ğ�n ve popüler kültürün öne çıktığı
kadın ve moda derg�ler�nde çalışmaya başlayan tasarımcılar Avrupa’da gördükler� tasarım
anlayışlarını Amer�kan kültürüne ve derg� �çer�ğ�ne entegre ederek derg� tasarımına yen� b�r
soluk katmışlardır. Ayrıca Brodov�tch, Agha ve Erte’n�n önceler� Rusya’da yaşamış olmalarının
verd�ğ� etk�yle konstrükt�v�zm�n yalın etk�ler�n�, Avrupa’da da b�r süre yaşadıkları �ç�n modern
etk�ler� tasarımlarında görmektey�z. Tasarımcılar dönem�n popüler yayınları olan derg�lerde
modern tasarımı kullanarak okuyucuların modern�zme aş�na olmasını sağlamıştır. Genell�kle
tasarımlarında geleneksel tarzdan farklı düzenleme, fotoğraf ve t�pograf� kullanımıyla d�kkatler�
üzerler�ne çekm�şler, dönem�n başarılı sanatçı ve tasarımcılarından destek almışlardır. Yaptıkları
�şlerle modern�zm�n ben�msenmes�n� hızlandırmışlardır. Avrupa’dan get�rd�kler� tasarım
anlayışını Amer�kan kültürüyle harmanlayan tasarımcılar modern ve eklekt�k anlamda ürünler
ortaya çıkarmışlardır.
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GRAFİK TASARIM RESİM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA: RAFAL
OLBINSKI
Seda Çilingir1
Özet
Graf�k tasarım, tar�h boyunca çeş�tl� d�s�pl�nlerden beslenerek günümüzdek� mevcut konumuna
ulaşmıştır. D�s�pl�nlerden en bel�rg�n olanının res�m sanatı olduğunu söylemek mümkündür.
Örneğin 19. Yüzyılda KelmScott Basımevi’ni kurarak kitap tasarımına yeni bir soluk getiren
William Morris Ön Raﬀaelloculuk akımından beslenirken, aﬁş tasarımının öncülerinden Julet
Cheret, Sanat ve El Sanatları akımından �lham almıştır. Alman görsel sanatçı John Heartf�eld’�n
fotomontaj çalışmalarında Dada akımının �zler� görülürken, graf�k tasarımcı Robert Mass�n,
çalışmalarında dada�zm ve fütürizm akımından yararlanmıştır. Sanat akımlarından �lham alan
graf�k sanatçısı örnekler�n� çoğaltmak mümkündür. Bu sanatçılardan res�m sanatı ve graf�k
tasarımı �l�şk�s� bağlamında öne çıkan Polonya Af�ş Sanatı tems�lc�ler�nden �llustrator ve graf�k
tasarımcı Rafal Olb�nsk�, çalışmada �nceleme konusu olarak ele alınmıştır.
Sanatçının mensup olduğu Polonya Af�ş Sanatı, 1950’lerden sonra Sovyetler ve Almanya’nın
Polonya’yı �şgal ett�ğ� dönemde oluşmasına rağmen kend�n� yoktan var etmey� başarab�lm�ş ve
uluslarası tanınırlık elde etm�şt�r. Bu ülkedek� sıkı yönetimin dayatmış olduğu sansür, Polonyalı
af�ş sanatçılarının kavramları üstü örtülü bir şekilde anlatmaya olanak tanıyan sürreal�zm
akımından beslenmeye �tm�şt�r.
1943 yılında doğan Rafal Olb�nsk� sürreal�st tabloları andıran çalışmalarıyla öne çıkmıştır.
Çalışmalarında görsel c�naslara (�k� farklı f�k�r ve görsel�n tek b�r görselde b�rleşmes�) yer veren
sanatçı, �zley�c�y� çözmesi gereken görsel bir bulmacaya davet eder. Bu özell�ğ�yle Olb�nsk� �fade
gücü yüksek, etk�leş�ml� ve akılda kalıcı eserlere �mza atmıştır. Olb�nsk�’n�n af�şler�ndek� f�gürler
adeta rüyalar alem�nded�r ve a�t oldukları dünyadan soyutlanmış g�b�d�r. Af�şler�nde genel olarak
mav�, kırmızı, kahvereng�, s�yah renkler�n� ve tonlarını kullanması, arka fonda �se gökyüzü ve
bulutları kullanması onun karakteristik özelliklerindendir. Sanatçının af�ş çalışmalarında �mge
ve t�pograf� b�rb�r�nden bağımsız �k� ayrı unsur olarak değerlend�r�lm�şt�r.. T�pograf� seç�m� �se
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genell�kle ser�ﬂ�,�nce ve el yazısıyla yazılmış yazı karakterler�d�r. Ayrıca t�pograf� b�rçok af�ş�nde
konuyla �l�şk�lend�r�lm�ş ve yen� b�r görsel k�ml�k kazanmıştır. Sanatçı genell�kle 20x30 cm
boyutunda tuval üzer�ne akr�l�k yöntem�yle eserler�n� oluşturmaktadır.
Bu çalışmada res�m sanatı ve graf�k tasarım arasındak� �l�şk� tar�hsel bakış açısıyla �rdelenm�ş
olup, sonrasında Olb�nsk�’n�n sürreal�zm akımından nasıl etk�lenm�ş olduğu ve üslubu eserler�
üzer�nden mercek altına alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Graf�k Tasarım, Rafal Olb�nsk�, Af�ş, Res�m
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THE RELATIONSHIP BETWEEN GRAPHIC DESIGN AND
PAINTING: RAFAL OLBINSKI

Abstract
Graph�c des�gn has reached for present present by feed�ng from var�ous d�sc�pl�nes throughout
h�story. It �s poss�ble to say that the most prom�nent d�sc�pl�ne �s pa�nt�ng. Choos�ng The 19th
Century KelmScott Publ�sh�ng House, wh�ch brought a breath of fresh a�r to the book des�gn,
was fed by W�ll�am Morr�s Pre-Raphael�sm, wh�le Julet Cheret, one of the p�oneers of poster
des�gn, was �nsp�red by the Arts and Crafts movement. Graph�c des�gner Robert Mass�n made
use of the dada�sm and futur�sm trend �n h�s works wh�le he d�splayed the traces of the Dada
movement �n the photomontage works of the German v�sual art�st John Heartf�eld. It �s poss�ble
to reproduce graph�c art�st examples �nsp�red by art movements. Rafal Olb�nsk�, Pol�sh Poster Art
representat�ons related to graph�c bu�lder pa�nt�ng art and graph�c des�gn relat�onsh�p.
Pol�sh Poster Art, wh�ch the art�st belongs to, was used by the Sov�ets and Germany to rule Poland
after the 1950s, but �t destroyed �tself.
Rafal Olb�nsk� was born �n 1943 and one of h�s works resembl�ng surreal�st pa�nt�ngs came out.
The art�st, who �ncludes v�sual c�nemas (two d�ﬀerent �deas and assoc�at�ons �n one v�sual) �n h�s
works, solves the aud�ence. W�th th�s feature, Olb�nsk� has created h�ghly express�ve, �nteract�ve
and memorable works. The f�gures on the posters of Olb�nsk� are almost l�ke dreams and they are
�solated from the world. It �s character�st�c that �t uses blue, red, brown, black colors and shades �n
�ts posters and uses sky and clouds �n the background. In the poster works of the art�st, the �mage
and typography were evaluated as two d�ﬀerent un�quely d�ﬀerent ones. For typography select�on,
�t �s generally collaborated w�th the subject �n the poster �nclud�ng ser�f, f�ne and hand. Also,
typography has ga�ned a new v�sual �dent�ty. Choose your works by acryl�c method on 20x30 cm
s�ze canvas.
Th�s s�tuat�on �s exam�ned from the po�nt of v�ew of the relat�onsh�p between the art of pa�nt�ng
and graph�c des�gn, and �t can be used for th�s.
Keywords: Graph�c Des�gn, Rafal Olb�nsk�, Poster, Pa�nt�ng
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18. ve 19. yüzyılda toplumu kökten değ�şt�ren Endüstr� Devr�m� yaşanmıştır. Endüstr� devr�m�yle
b�rl�kte el-emek gücü yer�ne mak�nen�n gücü gelm�ş; üret�mler ser� üret�m hal�n� almıştır. Endüstr�
devr�m�yle yen� b�r sınıf olan ‘’�şç�’’ sınıfı doğmuş ve bu dönemde yoğun çalışma saatler�, düşük
ücret vb. faktörlerle çalışanların hakları yok sayılmıştır. Endüstr� Devr�m�yle gel�şen sermaye
hırsı, b�rey� �nsanlığından koparmış, adeta b�r mak�neye dönüştürmüştür. Bu mak�neleşmeye
karşı ser� üret�m yer�ne, b�reysel üret�m� koyan ‘’Arts and Crafts’’ adlı sanat akımı doğmuştur. Bu
akım, endüstr� devr�m�n�n b�rey� yok saymasına karşı b�rey�n b�reysell�ğ�n� ön plana çıkartır. Ser�
üret�m�n k�ş�sell�kten yoksun tavrına karşı Art ands Crafts, el sanatlarını yüceltm�şt�r. Bu akımın en
öneml� tems�lc�ls� �se W�ll�am Morr�s’t�r. Ön-Raﬀaelloculuk akımından etkilenen Morris’in ilham
kaynakları kuş, çiçek, yaprak motiﬂeri olmuştur. Son derece detaylı �şled�ğ� tasarımlarla özgün
b�r tarz yaratmış olan Morr�s, ondan sonra gelecek olan tasarımcılara �lham kaynağı olmuştur.
Kurmuş olduğu Kelmscoot Basımev� �le k�tap tasarımını sanat hal�ne get�rm�şt�r. Morr�s k�taplar
�ç�n hazırlamış olduğu bordürler�n yanında t�pograf� çalışmaları da gerçekleşt�rm�şt�r. Özellikle,
tasarlamış olduğu �ns�yal harﬂer �le(paragrafın baş harf�n�n büyük yazılması durumu) t�pograf�ye
yen� b�r soluk get�rm�şt�r. Bu �ns�yal harf tasarımları genell�kle ç�çeklerle bezel� ve Got�k tarzdadır.
Arts and Crafts akımının ardından, Art Nouveau akımı hasıl olmuştur. Art Nouveau, dekorasyonu
temel alan uluslararası, modern b�r üslup yaratma denemes�d�r. Oldukça st�l�ze, akıcı ç�zg�ler�
ve organ�k görünümlü, bitkilerden esinlenilerek yapılan motiﬂeriyle ayırt ediliyordu. (GrahamDixon, Andrew: 2010, 382) Art Nouveau ç�çekler, sarmaşıklar, yuvarlak hatlı şek�ller�n
kullanıldığı dekorat�f b�r üsluptur. Çeşitli Avrupa ülkelerinde V�yana Secess�on st�l�, Jugendst�l
g�b� �s�mlerle adlandırılmıştır. M�mar�, heykel, serma�k, cam, res�m, graf�k tasarıma b�rçok sanat
dalını etk�lem�şt�r.

Görsel 1:Lautrec, Moulin Rouge Aﬁşi, 1891.
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Art Nouveau akımının graf�k tasarım alanındak� en öneml� tems�lc�ler� Jules Cheret ve Lautrec’t�r.
İk� af�ş sanatçısı da af�şler�n� taşbaskı yöntem�yle oluşturmuştur. Bu af�şlerde genell�kle l�tograf�
tekn�ğ� kullanılmış, yazılar b�r resm�n parçası olacak b�ç�mde elle yazılarak yazının bel�rl� ve katı
tekrarını kırmışlardır. (Dağ, 2015: 167) Taşbaskı yöntem�yle k�reçtaşı üzer�ne kalem ve fırçayla
yapmış oldukları af�şler �le �llustrasyonu etk�l� çalışmalar gerçekleşt�rm�şlerd�r. Taşbaskı, üzer�ne
b�rden çok renk vereb�lme özell�ğ� sayes�nde çok renkl� ve k�ş�sel çalışmalar yapab�lmeler�ne
olanak sağlamıştır.
Jules Cheret’�n af�şler�nde genell�kle merkezde kadın f�gürü vardır. Bu kadın f�gürü dans ederken,
çalgı çalarken k�m� zamanda otururken görülür. İllustrasyonların güçlü olduğu af�şler�nde,
�llustrasyon ve t�pograf� yer yer �l�şk� �ç�nded�r. Af�şler�n� genelde büyük boyutlu olarak çalışır.
Yaratmış olduğu özgür kadın t�plemes�yle af�ş tar�h�ne damga vurmuştur.
Art Nouveau akımının b�r başka öneml� tems�lc�s� de Henr� Toulouse Lautrec’t�r. Henr� Toulouse
Lautrec af�şler�nde genell�kle eğlence mekanlarını ve kadınları resmetm�şt�r. Af�şler�nde
�llustrasyon ve t�pograf� �l�şk�s� son derece güçlüdür. Lautrec’ten önce h�çb�r af�ş tasarımcısının
�llustrasyon ve t�pograf� �l�şk�s�n� bu denl� �y� kurmadığı söyleneb�l�r.
Af�ş tasarımına katkısı olan b�r d�ğer akım da Fütürizm olmuştur. Fütürizm ile birlikte serbest
tipografi ve özgürlüğüne kavuşan sözcükler adları altında basılı sayfada yen� ve res�msel n�tel�kl�
t�pograf�k b�r tasarım doğmuştur. (Bektaş, 1992: 44). Dev�ngen ve serbestçe hareket eden t�pograf�k
çalışmalar bu akımın temel�n� oluşturur. Bu akımdan beslenm�ş olan graf�k tasarımcılardan b�r�s�
de Robert Mass�n’d�r. Robert Mass�n Fütürizm’�n yanı sıra, Dada, Konstrukt�v�zm g�b� akımlardan
da etk�lenm�şt�r. 1965 yılında yayımlamış olduğu oyun türünde yazılmış Kel Şarkıcı adlı k�taba
yapmış olduğu t�pograf�k tasarımla t�pograf�ye yen� b�r soluk get�rm�şt�r. Mass�n, Kel Şarkıcı için
tasarladığı tipograﬁnin dinamik yapısını elde etmek için 1964 şartları içinde belki de pek çok
tasarımcıya ders olabilecek enerji ve yaratıcı yöntemlerle sınırları zorlamıştır. (Uçar, 2004: 119).
Mass�n’�n �sted�ğ� şey oyuncuların sahnede yaşadığı tüm nüansları ve bükülmeler� basılı olarak
yansıtab�lmekt�. (Heller, 2004: 243)
B�r d�ğer d�kkatler� üzer�ne çeken çalışması �se Letter and Image’dır (Harf ve İmge). Bu k�tap 15
yılda yazılmıştır. Bu k�tabı harﬂer�n ve �mgeler�n �nsanlık tar�h� �le etk�leş�m� üzer�ne kapsamlı b�r
çalışmadır. (https://creat�vepro.com,2020)
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Görsel 3: Kel Şarkıcı

Görsel 4: Kel Şarkıcı

Af�ş tasarımcılarını etk�leyen b�r d�ğer akım da her şeye başkaldırı n�tel�ğ� taşıyan Dada hareket�yd�.
Dada�zm, I. Dünya Savaşı’ndan çıkan �nsanların kayıtsızlığına karşı tepk� olarak tüm değerler�
�nkar etmek demekt�. Bu kuraltanımaz tavır, deneysel tasarımlar üret�lmes�ne katkı sağlamış ve
graf�k tasarım d�l�n� zeng�nleşt�rm�şt�r. Akımın tems�lc�ler�nden John Heartf�eld naz�zm karşıtı
fotomontaj çalışmalarıyla ünlüdür. Bunlardan b�r�s� de Burjuva Gazetelerini Okuyanlar Kör ve
Sağır Olur adlı fotomontaj çalışmasıdır.

Görsel 5: “Burjuva Gazetelerini Okuyanlar Kör ve Sağır Olur”
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Bu res�mde, gazete parçalarından mumyalanan b�r kafa, kend�s�ne bakanlara alt sağ köşede yer
alan b�r yazıyla; “ben b�r lahana kafayım, yapraklarımı gördünüz mü?” d�ye sorar. Gözler�n�,
ağzını ve kafasını sarmalayan gazete parçalarından dolayı adam kör ed�ld�ğ� ve susturulduğu �ç�n
artık ne göreb�l�r ne de konuşab�l�r, hatta ve hatta �mgen�n ardında s�yah kalın harﬂerle yazılı
“Burjuva Gazeteler�n� Okuyanlar Kör ve Sağır Olur” yazısına göre, duyamaz da. (https://cora.
ucc.�e,2020)
Graf�k tasarımı besleyen b�r d�ğer sanat akımı da Dada�zme tepk� olarak doğan ve soyut kavramları
somut yol �le �fade etmede graf�k tasarımcılara büyük katkı sağlayan surreal�sm akımıdır. Düş,
b�l�nçaltı, rüyalar g�b� öğeler akımın beslend�ğ� temel unsurlardır. 1924 yılında Andre Breton’un
Sürreal�st Man�festosu �le ortaya çıkan akım günümüzde de etk�ler�n� sürdürmekted�r.
1. Olbinski ve Afiş Tasarım
Sürreal�zm akımından �lham alarak eserler�n� oluşturan sanatçılardan b�r� de Rafal Olb�nsk�d�r.
1945 yılında Varşova’da doğan sanatçı, Varşova Teknoloj� Ün�vers�tes� M�marlık Bölümü’nden
mezun olmuştur. Sanatçı Henryk Tomazewsk�’n�n kurucusu olduğu Polonya Af�ş Sanatı’nın
günümüzdek� tems�lc�ler�nden b�r�d�r.Hareket�n kurucusu Henryk Tomazesk� öğrenc�ler�ne
graf�k düşünme b�ç�m�n� ve k�ş�sel görsel d�ller�n� kullanmayı öğret�yordu. (Ürkmez, 2014: 334)
Tomazewsk�’n�n yapmış olduğu af�ş tasarımları ve hocalığıyla Polonya Af�ş Sanatı’na büyük
katkıları olduğunu, Olb�nsk� ve daha b�rçok sanatçıya ışık tuttuğunu söylemek mümkündür.
Bu �lham ver�c� hareket�n ışığıyla �lerleyen Olb�nsk�, sanatsal başarıları �ç�n altın madalyalar
ve gümüş madalyalar olmak üzere yüzell�den fazla ödül almıştır. (http://europe.f�u.edu,2020).
Sanatçının çalışmaları Amer�ka, Japonya, Almanya, Kanada g�b� çeş�tl� ülkelerde serg�lenm�şt�r.
Olb�nsk� �ç�n �mge önemlidir ve tasarımcı için posterin en önemli unsurudur. Olb�nsk�’ye göre
f�kr�n ve yer�nde �mge kullanımıyla her şey sorunsuz akacaktır. (Mount ve Passent, 2003: 5)
İmge, bir tasarımı canlandıran resimsel graﬁk öğeleri ifade eder. (Ambrose ve Harr�s, 2013:
93) İmgeler b�l�şssel ve gösteren anlamların �k�s�ne de sah�p olab�l�r. Örneğ�n ‘’ev’’ b�r b�nayla
�l�şk�lend�rd�ğ�m�z b�r gösterend�r ama aynı zamanda �k�nc�l b�l�şsel anlamları vardır. B�l�ş, b�z�m
algıladığımız, öğrend�ğ�m�z ve akıl yürütüğümüz şeyler� �fade etmekted�r. B�r ev�n resm�, b�r
b�nayı veya yaşadığınız yer� göster�r ama aynı zamanda a�le ve güvenl�k g�b� d�ğer çağrışımları
da vardır. (Ambrose ve Harr�s, 2013: 94) Bu bağlamda Olb�nsk�’n�n �mgeler� b�l�şsel anlamda
kullandığını söylemek mümkündür. Sanatçının af�şler�nde �mge görünen anlamından z�yade
akıl yürütmem�z� �steyen b�l�şsel b�r �şleve sah�pt�r. Sanatçı, anlatmak �sted�ğ� kavramı metafor
kullanarak anlatmaktadır. Metafor b�l�nmeyen�, b�l�nen b�r göstergeye benzeterek anlatmaktır.
(Ertan ve Sansarcı, 2017: 37) Örneğin sanatçı Macbeth af�ş�nde ölümü kılıç �mges�yle, Faust
af�ş�nde �se şeytanı s�yah b�r gölge �le �fade etm�şt�r. Af�şler�n�n çoğunda �k� f�k�r veya görsel�
tek görselde b�rleşt�rm�ş; az tasarım elemanı kullanarak akılda kalıcı ve etk�l� çalışmalar
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gerçekleşt�rm�şt�r. Af�şler�n�n arka planında genell�kle gökyüzü kullanmıştır. Arka fon olarak
gökyüzü kullanmadığı af�şler�nde �se sade b�r arka fon kullanmayı terc�h etm�şt�r. İmgeler�
genell�kle merkeze yerleşt�rmekted�r. T�pograf�y� �se çoğunlukla el�yle serbest b�r b�ç�mde
yazmakta, çalışmalarında tuval kullanarak geleneksel b�r yöntem �zlemekted�r. Sanatçı ancak
geleneksel yöntem kullanarak, k�ş�sel üslubunu yansıtabileceğine inanmaktadır.

Görsel 6: Macbeth Af�ş�

2. Olbinski ve Opera Afişleri
Olb�nsk�’n�n bu af�ş�n�n konusu Gu�seppe Verd�’n�n, Shakespeare’�n Macbeth trajed�s�nden elde
ed�len L�bretto’yu besteleyerek meydana get�rd�ğ� 4 perdel�k Macbeth Operası’dır. (Altar, 1993:
343). Macbeth �kt�dar hırsıyla gözü kör olmuş; önüne engel olab�lecek olan tüm k�ş�ler� öldüren
bir karakterdir. Önce eşinin zoruyla kral Duncan’ı öldürüp yerine geçer. Banquo’nun günün
b�r�nde bütün İskoçya’yı egemenl�ğ� altına alacağının c�nler tarafından söylenm�ş olmasının
ardından Macbeth, Banquo ve oğlu Fleance’n�n öldürülmes� emr�n� ver�r. Banquo öldürülür.
Fleance �se kaçar. (Altar, 1993: 345) Af�şte tamamlayıcı(zıt) renkler olan s�yah ve beyazın
kullanımı hak�md�r. Tamamlayıcı renkler�n güçlü b�r karşıtlığı vardır ve kullanıldıklarında çok
canlı tasarım ortaya çıkmaktadır (Ambrose ve Harr�s, 2013: 127). Macbeth’�n yüzünün ve şatonun
b�rleşt�r�lmes�yle görsel h�caz yapılmıştır. Böylel�kle Macbeth ve şato arasında doğrudan b�r �l�şk�
kurulmuştur. Macbeth’�n başında hükümdarlık sembolü olan taç bulunmaktadır. Macbeth’�n
tacının g�derek kılıca dönüşmes� hem �kt�darı kanla elde ett�ğ�n�n hem de bu �kt�dar hırsının onun
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sonunu get�receğ�n� �mgeled�ğ� söyleneb�l�r. Kara bulutlar, yaşanacak olan kötü olayların haberc�s�
olarak görülmekted�r. N�tek�m, Macbeth oyunun sonunda soylu Macduﬀ tarafından öldürülür ve
tahta Kral Duncan’ın oğlu Malcom çıkar. Af�şte �llustrasyon ve t�pograf� b�rb�r�nden ayrı �k� unsur
olarak değerlend�r�lm�şt�r. T�pograf� b�r kılıç gibi keskindir. Verd� ve Opera Pas�f�c yazılarının
kırmızı yazılmasıyla oyunun konusuyla �l�şk� kurulmuştur. Macbeth yazısı artık kana bulanmıştır
ve bu kan lekes�n�n ölene kadar Macbeth’�n eller�nden çıkmayacağı söylenebilir.

Görsel 7: S�h�rl� Flüt Af�ş�

Olb�nsk�’n�n Sihirli Flüt adlı af�ş�n�n konusu Mozart’ın �k� perdel�k eser hal�nde meydana get�rd�ğ�
Sihirli Flüt Operası’dır. Bu büyük operanın l�brettosunu Johann Sch�kanader hazırlamıştır.
(Altar, 1993: 133). Operada prens Tam�no, Pam�na’nın annes� Gece Kral�çes� tarafından kızını
kurtarması �ç�n görevlend�r�l�r. Sarastro, Pam�na’yı hapsetm�şt�r. Tam�no, Pam�na’yı kurtarmak
üzere Papageno �le b�rl�kte türlü yolculuklara atılacaktır. Yolculuğu esnasında Pam�na da ona
eşl�k edecek; b�rl�kte s�h�rl� ﬂütün de yardımıyla zorlukları aşacaklardır. Sihirli Flüt Operası’nda
Gece Kral�çes� fenalığı, kötülüğü, yan� karanlık f�k�r ve düşünceler�, Sarastro �se �y�l�ğ�, aydınlığı
yan� �nsan hak, hürr�yet ve sevg�s�n� tems�l etmekted�r. Sarastro, �nsanlık tar�h�ndek� büyük d�n
kurucularından b�r� olan Zaroastr(Zerdüş)’tür. Böylelikle Sihirli Flüt Operası, yalnız halkın
�lg�s�n� çeken müz�kl� b�r s�h�r oyunu olmaktan çıkarak, �y�l�k ve kötüğün ve �y�l�ğ�n kötülüğü
mutlaka yeneceğ�n� açıklayan sembol�k b�r hüman�zma eser� olmanın önem�n� elde etm�şt�r.
(Altar, 1993: 136).
Vücudu kuş tüyler�yle kaplı olan Papageno kral�çe tarafından kuş yakalamak �le görevlend�r�lm�şt�r.
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Kend�s�ne ver�lenlerle yet�nen b�r karakterd�r. Kend� düşünce sev�yes� kuş kılığında tems�l
ed�lmekte ve bu role kuş adam da denmekted�r. (Altar, 1993: 137) Bu özell�klerden hareketle
af�ştek� karakter�n Papageno olduğu söyleneb�l�r. Af�şte görülen karakter Papageno t�p�k olarak
canlandırıldığından daha genç görünen rüyalar alem�ndek� b�r çocuk g�b�d�r. (Mount ve Passent,
2003: 18) Papageno, mav� s�yah gökyüzünün altında der�n düşüncelere dalmış g�b�d�r. Papageno
karakter�n�n başıyla güverc�n �mges� b�rleşt�r�lerek görsel h�caz yapılmıştır. Af�şte ağırlıklı olarak
mav� ve tonları kullanılmış; zıt renkler olan s�yah ve beyazın da kullanılmasıyla canlı b�r tasarım
elde ed�lm�şt�r.

Görsel 8: Madame Butterﬂy Af�ş�

Olb�nsk� bu af�ş�nde Pucc�n�’n�n yazmış olduğu üç perdel�k Madame Butterﬂy Opera’sını konu
ed�nmekted�r. Af�şte merkeze operanın ana karakter� C�o San’ı (Madame Butterﬂy) yerleşt�r�r. C�a
San, den�z teğmen� P�nkerton �le evl�d�r. Aradan üç yıl geçer. P�nkerton g�tm�ş, C�o San ondan b�r
daha haber alamamıştır, kaldı k� bu arada b�r de çocuğu olmuştur. Gözü hep l�manda, kocasını
beklemekted�r. (https://www.nkfu.com,2020) Bu af�şte Madame Butterﬂy’ın eş� den�z teğmen�
P�nkerton’un yolunu gözled�ğ� söyleneb�l�r. Arka fondak� den�z manzarasının Madame Butterﬂy’ın
eş� P�nkerton’un mesleğ�yle �lg�l� olarak den�z� �mled�ğ� düşünüleb�l�r. Madame Butterﬂy,
P�nkerton’u beklerken eş� �se başka b�r kadınla b�rl�kte yaşamaktadır. Butterﬂy’ın P�nkerton �ç�n
b�r oyuncak, eğlence aracı olduğu söyleneb�l�r. Fakat Olb�nsk� roller ters�ne çev�rerek P�nkerton’u
oyuncak asker olarak �mled�ğ� görülür. Asker adeta görev�ym�ş g�b� yelpazey� tırmanmaktadır.
(Mount ve Passent, 2003: 36) Madame Butterﬂy yazısı �se Japon alfabes�nde olduğu g�b� yukarıdan
aşağıya doğru yazılmıştır. Arka fondak� dağın Japonya’dak� Fuj� Dağı’nı �mled�ğ� düşünüleb�l�r.
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Af�şte ağırlıklı olarak mav� ve tonları kullanılmıştır. S�yah ve beyaz zıtlığını burada da görmek
mümkündür.

Görsel 9: Faust Af�ş�

Olb�nsk�, Faust adlı eser�nde �se merkeze Meph�sto’yu koyar. Alman yazar Goethe tarafından
yazılan ve bestec� Charles Gounod tarafından l�bretosu oluşturulan eserde yaşlı doktor olan Faust,
gençl�k yıllarının özlem�n� duymaktadır. Gençl�ğ�ne kavuşab�lmek �ç�n Meph�sto (şeytan) �le
anlaşma yapıp ruhunu ona satar. Af�şte Faust’un gençl�k hal�ne duyduğu özlem� başının üstünde
geç b�r adam portres� bulunmasından çıkarab�leceğ�m�z söyleneb�l�r. Arka fondak� şeytan s�lüet�
olayın karanlık tarafının haberc�s� olduğunun �şaret� olab�l�r. İç içe girmiş olan kırmızı ve
siyah rengi ortamdaki kasveti arttırdığı ve af�ştek� Faust yazısının Ortaçağ’dak� got�k fontları
anımsattığı (olay Ortaçağ Almanyasında geçmekted�r) söyleneb�l�r. Faust yazısındak� ‘t’ harf�n�n
haç �şaret�n� �mled�ğ� ,haç işaretinin ters dönmesiyse Faust’un ruhunu şeytana satmasıyla b�rl�kte
kaybetm�ş olduğu �nancına �şaret ett�ğ� düşünüleb�l�r. Af�şte s�yah ve kırmızı renkler�n�n ağırlıkta
kullanıldığını söylemek mümkündür. Bu renkler�n b�r arada kullanımıyla kasvetl� b�r havanın
h�ssett�r�ld�ğ� söyleneb�l�r. F�gür merkeze yerleşt�r�lm�ş ve yan prof�lden görülmekted�r.
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Görsel 10: F�garo’nun Düğünü Af�ş�

Olb�nsk� bu af�ş�nde l�brettosunu Lorenzo da Ponte’n�n yazdığı Mozart’ın dört perdel�k operası
Figaro’nun Düğünü’nü konu ed�nm�şt�r.
Operanın başlıca karakterler� Kont Almav�va, Kontes Ros�na, Kontun uşağı F�garo, Susanna
ve Kontes Ros�na’nın h�zmet�ndek� Cherub�no’dur. Cherub�no, fırsatını bulup kontes�n odasına
g�rm�şt�r. Kontes Ros�na �se Cherub�no’yu oğlu g�b� sevmekted�r. Kıskanç Kont Almaviva, eşinin
onu aldattığını düşünmektedir; üstelik eşinin sadakatsızlıği üzerine bir mektup almıştır. Kont
odaya geldiğinde eşinden başka kimseyi göremeyince eşinden özür dileyip, mektubun suçunu
da Figaro’ya atar. Lak�n ev�n bahçıvanı odadan atlayan b�r�n�n olduğunu görmüştür. Kral
şüphelen�p yaygarayı basacakken, F�garo suçu üstüne alır ve Susanna �le g�zl�ce görüşürlerken
konta yakalanmamak �ç�n ç�çeklere basıp kaçtığını �t�raf eder. Kaçarken düşürülmüş notta �se
Cherub�no’nun saray subaylığına tay�n em�r olduğunu ve Cherub�no’nun bunu kend�s�ne verd�ğ�n�
söyler. Kontes Ros�na ve Susanna kont �le F�garo’nun sadakat durumlarını test etmek �ç�n her �k�s�n�
g�zl�ce randevuya çağırıp; b�rb�rler�n�n kılığına g�r�p randevu yer�ne g�derler. (Altar,1993:118-119)
Randevu yer�nde �se Kont Almav�va’nın Kontes Ros�na’yı Susanna, F�garo �se Susanna’yı Kontes
Ros�na sanıp �lan-ı aşk eder. F�garo yanıldığını anlayıp �ş� şakaya dökerek aynı sahney� oynamaya
devam eder. (Altar, 1993: 119) Bu karmaşıklığa çözüm get�rmek �steyen Kont Almav�va, F�garo
ve Susanna’yı evlend�r�r. Af�şte F�garo ve Susanna b�rb�r�ne sırtını dönmüş, başlarının arkasında
maskeler�yle görülmektedir. F�garo ve Susanna operada b�rb�rler�n� sevmeler�ne ve evlenmeler�ne
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rağmen, burada sadece maskeler� b�rb�rler�ne bakar; yüzler� ve bedenler� b�rb�r�yle �lg�l�d�r ancak
temk�nl� gözükürler. (Mount ve Passent, 2003: 58) Maskeler�n oyundak� b�rb�r�n�n kılığına
g�rme bahs�n� �mled�ğ� düşünülebilir. Susanna’nın Ros�na’nın kılığına g�rmes�, F�garo’nun da bu
durumu farketmes�ne rağmen b�lerek oyunu sürdürmes�, �k�s�n�n de maske taktığının gösterges�
olarak yorumlanab�l�r. T�pograf� ve görsel b�rb�r�nden ayrı �k� unsur olarak değerlend�r�lm�şt�r.
T�pograf�n�n reng� �se pembed�r. Bunun da aralarındak� sevg�y� �mled�ğ� söyleneb�l�r. Af�şte �k� zıt
renk olan s�yah ve beyaz b�r arada kullanılmıştır. F�gürler yan prof�lden resmed�lm�şt�r.

Görsel 11: Carmen Af�ş�

Olb�nsk�, bu af�ş�nde B�zet’�n ünlü operası ‘’Carmen’’� ele almıştır. Operanın konusu kabaca
Carmen, Jandarma çavuşu Jose ve Sev�lla’nın ünlü boğa güreşç�s� Escem�llo’nun arasında
yaşananlardan oluştuğu söyleneb�l�r. Jose, Carmen adında b�r ç�ngene kızını sevmekted�r. Bu kız
jandarma karakolu karşısındak� s�gara fabr�kasında çalışmaktadır. Carmen geç�ms�z ve hırçın b�r
kızdır. Günün b�r�nde çalıştığı fabr�kanın �şç� kızların b�r�yle çatışır ve ona bıçak çeker. Carmen’�
tutuklamak �se Jose’n�n görev� olmuştur. Aşk görev tanımaz ve Jose, sevg�l�s� Carmen’�n eller�n�
b�lerek gevşek bağlar ve genç kızın kolayca kaçmasına �mkan sağlar. O sırada kaçakçıların
konuşmaları duyulur. Kaçakçıların, tasarladıkları karlı �ş� başarma yolunda Carmen’�n yardımını
sağlamaya çalıştıkları sırada Jose görünür. Meyhaneye gelen teğmen Zun�ga, Jose’ye oradan
uzaklaşmasını söyler, hatta ona hakaret eder. Jose o sırada teğmen�ne saldırır. Kaçakçılar,
Zun�ga’yı zorla tutup s�lahını el�nden alırlar. Böylel�kle Jose de suç ortağı olur ve �ster �stemez
onlara katılır. O sırada Jose ve Escam�llo arasında kavga olur. Carmen ve kaçakçılar araya
g�r�p Escam�llo’yu korurlar. Escam�llo bunun şeref�ne herkes� Sev�lla’da yapılacak olan boğa
güreş�ne davet eder. Artık Carmen, Jose’den sıkılmış, Escam�llo’ya gönül verm�şt�r. Carmen Jose
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�le alay eder ve onu sevmed�ğ�n� açıkça söylemekten çek�nmez. Jose, Carmen’� tehd�t ederek
oradan uzaklaşır. Carmen’e Escam�llo’dan vazgeçmes�n� söyler. Tekl�f�n� reddett�ğ�nde bıçağını
çekt�ğ� g�b� Carmen’e saplar ve onu öldürür. Tam o sırada halk, boğa güreş�n� başarıyla b�t�rm�ş
olan Escam�llo’yu selamlamaktadır(Altar,1993: 498-501) Af�şte Carmen ve boğa güreşç�s�
Escam�llo görülmekted�r. Carmen f�gürü Goya’nın ünlü G�y�n�k Maya tablosu’nun yen�den
yorumlanmış hal�d�r. Olb�nsk�, İspanyol Ç�ngene kızı olan Carmen’�, İspanyol ressam Goya’nın
G�y�n�k Maya’sından referans alarak oluşturmuştur. Koltuk ve boğa b�rleşt�r�lerek görsel h�caz
yapılmıştır. Bu yolla b�r�b�r�yle �l�şk�s� olmayan �k� nesnen�n beklenmed�k b�r şek�lde ve ustalıkla
kurgulandığı söyleneb�l�r. Af�ştek� Carmen yazısının �nce ve kırmızı renkte oluşunun Carmen’�n
d�ş�ğ�n� yansıttığı düşünüleb�l�r. Af�şte kırmızı ve tonları kullanılmıştır.

Sonuç
Graf�k tasarım d�ğer d�s�pl�nlerde de �l�şk�s�n�n görüldüğü gibi b�r anda ortaya çıkmadığı
söyleneb�l�r. İlk yıllarında resim disipliniyle iç içe olan graﬁk tasarım, zaman �çers�nde res�m
sanatından koparak kend� karakter�n� oluşturmuştur. Graf�k tasarım kend� k�ml�ğ�n� yaratmadan
önce, b�rçok sanat akımından beslenm�şt�r. Bunlardan b�r�s�n�n de surreal�sm akımı olduğunu
söylemek mümkündür.
Sürreal�zm akımının b�r kavramı veya konuyu b�rçok açıdan ele alarak aynı yapıtta �şlemes� graf�k
tasarımın görsel d�l�n� zeng�nleşt�rm�şt�r. Bu yöntemle, b�r konu veya ürün hakkında ver�lecek
olan mesaj, uzun b�r yazılı açıklamaya gerek kalmadan �zley�c�yle kurduğu doğrudan �let�ş�mden
de yaralanılarak görsel anlatımla gerçekleşt�r�leb�lm�şt�r. (Bektaş,1992:52-53).
Sonuç olarak den�leb�l�r k� Olb�nsk�’n�n sürreal�zm akımından haraketle yapmış olduğu af�ş
çalışmalarıyla kend�ne has b�r tarz yaratarak sey�r zevk� yüksek ve akılda kalıcı çalışmalara imza
attığını söylemek mümkündür.Af�şler�nde kullanmış olduğu görsel h�caz örnekleri onun k�ş�sel
üslubunu oluşturur. Çalışmalarının Magrittevari bir düşsel manzaralardan oluştuğu görülebilir.
Olb�nsk�’n�n b�rb�rler�yle alakasız olan nesneler� b�rleşt�r�p, sey�r�c�y� görsel b�r oyuna davet
ederek, sey�rc�n�n eser üzer�ne düşünmes�n� �sted�ğ�n� söylemek mümkündür. Böylece sey�rc�n�n
af�şe bakarken yalnızca sey�rc� değ�l aynı zamanda özne de olduğunu söylemek mümkündür. Son
olarak bu özell�kler�yle Olb�nsk�’n�n günümüzdek� af�ş sanatçılarını ve �llustratörler�n bakmadan
geçmemes� gereken; çalışmalarıyla zeng�n b�r görsel kaynak sunan b�r graf�k tasarımcı olduğu
�fade ed�leb�l�r.
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SEÇİLMİŞ YAPITLAR ÜZERİNDEN 21. YÜZYIL LİF SANATINDA
ENSTALASYONUN YERİ

Arzu Altınçelik1
Özet
Tar�h�n en esk� zamanlarından ber� var olan tekst�l, bu süreç �çer�s�nde farklı yönlerde gel�şen
ve değ�şen zanaat, sanat, endüstr�, tasarım g�b� alanlarda varlığını sürdüren b�r olgu olmuştur.
20. yüzyılda d�ğer d�s�pl�nler �le etk�leş�m �çer�s�ne g�ren l�f sanatı, daha deneysel ve yen�l�kç�
araştırmaların yapıldığı, duvara yerleşt�r�lmen�n yanında �k� ve üç boyutlu enstalasyon
çalışmalarının ortaya konduğu plast�k b�r sanat alanına dönüşmüştür. Süreç �çer�s�nde teknoloj�k
gel�şmeler�n durmadan devam ett�ğ� ve d�s�pl�nler arası duvarların yok olduğu 21.yüzyılda
tekst�l�n sanat ortamında ve kavramsal boyutta yer�n� sorgulayan yen� �fade b�ç�mler� arasında
enstalasyon çalışmaları d�kkat çekmekted�r. Tekst�l materyaller�n�n yumuşaklık, saydamlık, kolay
şek�l ver�leb�l�rl�k ve taşınab�l�rl�k g�b� f�z�ksel özell�kler�n�n yanında yapıta kattığı kavramsal
değerler ve �lett�ğ� kültürel referanslar, gen�ş b�r malzeme alanını kucaklayan enstalasyon �ç�n
tekst�l�, olanaklarına sıklıkla başvurulan b�r kaynak hal�ne get�rm�şt�r.
Bu çalışmanın amacı, l�f sanatının yapısal n�tel�kler�n�, b�r �fade b�ç�m� olarak kullanan, deneysel
ve yaratıcı yapıtlar ortaya koyan tekst�l enstalasyonların 21. yüzyıl l�f sanatındak� yer�n� seç�lm�ş
yapıtlar üzer�nden değerlend�rmekt�r.
Anahtar Kelimeler: L�f Sanatı, Enstalasyon, 20. Yüzyıl, 21. Yüzyıl.

1Altınbaş Üniversitesi, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, arzu.altincelik@altinbas.edu.tr
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THE PLACE OF INSTALLATION IN THE 21ST CENTURY FIBER
ART VIA SELECTED WORKS OF ART

Abstract
Text�le, wh�ch has ex�sted s�nce the earl�est t�mes of h�story, has been a phenomenon that carr�es
on �n the f�elds l�ke craft, art, �ndustry and des�gn wh�ch have been �mproved and changed �n
d�ﬀerent d�rect�ons �n t�me. F�ber art, wh�ch �nteracted w�th other d�sc�pl�nes �n the 20th century,
has transformed �nto a f�eld of plast�c art where more exper�mental and �nnovat�ve research �s
conducted and two and three �nstallat�on works are presented bes�des be�ng placed on the wall. In
the 21st century, where technolog�cal advances cont�nued non-stop �n t�me and �nterd�sc�pl�nary
walls d�sappeared, �nstallat�on works among the new forms of express�on that quest�on the place
of text�le �n the art env�ronment and �n the conceptual d�mens�on stand out. In add�t�on to the
phys�cal features of the text�le mater�als such as softness, transparency, easy formab�l�ty and
portab�l�ty, conceptual values �t adds and the cultural references �t del�vers to the work of art have
transformed the text�le �nto a source that �s frequently used for the �nstallat�on embrac�ng a w�de
range of mater�als.
The a�m of the study �s to evaluate the place of text�le �nstallat�ons �n the 21st-century f�ber art
v�a selected works of art, wh�ch use th�s as a form of express�on and produce exper�mental and
creat�ve works of art by �nclud�ng the structural qual�t�es and form poss�b�l�t�es of text�le f�bers.
Keywords: F�ber Art, Installat�on, 20th Century, 21st Century.
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Giriş
Tar�hsel süreç �çer�s�nde tekst�l, her ne kadar günlük hayatı kolaylaştıran, estet�k değerlere ve
statüye �şaret eden b�r yere sah�p olsa da zaman �çer�s�nde sanata dâh�l olarak yen� anlamlar ve
�şlevler kazanmıştır. 1960’lı yıllar �t�bar�yle tapestry sanatçılarının geleneksel dokuma tezgâhı
�le ürett�kler� tekst�ller�n zanaata yakın değerlend�r�lmes�, hem tekn�k hem de estet�k açıdan
tatm�n ed�c� bulunmamıştır. Bu durum, tekst�l sanatçılarının kend� tekn�ğ�n� oluşturarak özgün
yaklaşımlar get�rmeler�yle l�f sanatı sürec�n� başlatmıştır. “... lif sanatı (fiber art), doku yapısında
karışık malzeme kullanımını ifade etmektedir” (Özay, 2001:47). L�f sanatının tapestry �le ortak
b�r geçm�şe, geleneğe, yöntem, araç ve malzemelere sah�p, b�rb�r�nden farklı olmalarının
yanında �k�s�n�n de modern res�m �le �lg�l� olduğu düşünülmekted�r. Tapestryler; ünlü ressamların
ç�z�mler�n�n, dokumacılar tarafından üret�len, yüzyıllar �ç�ndek� gelenekler� �zleyen yöntem ve
tutumların sonucudur. L�f sanatı �se sanatçı tarafından tamamen öznel olarak, tezgâh üzer�nde ya
da tezgâhtan bağımsız olarak, düğümleme, örme, tığ �ş� veya d�ğer tekn�kler kullanılarak hayata
geç�r�len yapıtları �çermekted�r. Tar�hsel süreç �ç�ndek� l�f sanatı hareket�ne a�t en bel�rg�n yapıtların
oluşumu 20. yüzyılın �k�nc� yarısında başlayıp günümüze kadar uzanmaktadır. Bu oluşum sürec�
�çer�s�nde yaratıcı ve deneysel b�r yapıya sah�p olan l�f sanatı, b�rçok sanat hareket�nden, okuldan,
geleneksel değerlerden ve zaman �ç�nde sürekl� �lerleyen teknoloj�k gel�şmelerden etk�lenm�şt�r.
Bu sürece paralel olarak Endüstr� Devr�m�’n�n temeller�n�n atılması �le beraber b�ç�m ve
�çer�ğ�nde büyük değ�ş�kl�klere g�den b�rçok sanatsal yaklaşım gel�şm�ş, modern sanat
hareketler�n� b�ç�mlend�ren düşünsel süreçler başlamıştır. Dada akımı �le sanat nesnes�ne yen�den
anlam yüklenerek onun n�tel�ğ�n� sorgulayan yaklaşımlarda bulunulmuştur. Tuval resm�n�n kolaj
ve asamblaj uygulamaları �le �k� boyutluluktan dışarıya taşınmıştır. Tuval resm�ne get�r�len bu
yen�l�k �lerleyen zaman d�l�mler� �çer�s�nde �se enstalasyon olarak adlandırılan yen� b�r sanatsal
prat�ğ�n oluşmasına zem�n hazırlamıştır. Enstalasyon, “Görsel sanatlardaki genel kullanımı,
anlam ve algı düzleminde birbiriyle ve içinde bulundukları mekânla ilişkili nesnelerin bir arada
sergilenmesidir” (Özayten, 1997:1939). Enstalasyonlar çevreden bağımsız b�r sanat nesnes�
�çermey�p, bel�rl� b�r mekân �ç�n yaratılan, mekânın özell�kler�n� kullanıp sorgulayan ve �zley�c�
katılımının temel b�r unsur olduğu sanat yapıtlarıdır. 1960’lardan sonra gel�şen Kavramsal Sanat
sonrası, sanatın nesneye olan yaklaşımının yen�den sorgulanmasıyla, sanat nesnes�n�n t�car� b�r
eşya hal�ne gelmes�n�n redded�lmes� nesneden çok düşünceye önem ver�lm�şt�r. Bu bağlamda
oluşan enstalasyonlarda satın alınmayacak f�kr�n ön planda olduğu çalışmalar ortaya konmuştur.
L�f sanatı sürec� �le aynı zaman d�l�m�n� paylaşarak gel�ş�m gösteren enstalasyon, tekst�l
malzemeler�n�n b�r �fade aracı olarak çağdaş sanatçılar tarafından terc�h ed�lmeye başlanmasıyla
süreç �çer�s�nde l�f odaklı enstalasyon çalışmaları ortaya konmaya başlanmıştır. Tekst�l malzemes�n�n
saydamlığı, yumuşaklığı, ışık gölge oluşturmadak� zeng�nl�ğ�, kolay taşınab�l�rl�ğ�n�n yanında onu
b�r �fade aracı hal�ne get�ren taşıdığı anlamlar ve kültürel referanslar g�b� özell�kler� malzeme
açısından herhang� b�r sınır tanımayan enstalasyon çalışmaları �ç�n �fade olanaklarına başvurulan
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b�r materyal hal�ne geld�ğ� görülmekted�r.
1.

Enstalasyon Perspektifinden Lif Sanatı Süreci

Modern tapestry �le ortak b�r geçm�şe, geleneğe, yöntem, araç ve malzemelere sah�p olan l�f
sanatının 20. yüzyıldak� gel�ş�m sürec� d�ğer görsel sanatlarla paralel olarak �lerlem�ş, aynı sanatsal
akımlardan, teknoloj�k gel�şmeler�n sanata yansımalarından etk�lenm�şt�r. Yen� malzemeler�n
denenmes�yle belk� de en güçlü dönüşümü yaşayan l�f sanatı olmuştur. Sanatçıların yapıtlarında
kullandıkları teknikler, materyaller�n yapılarıyla oluşturdukları �fade b�ç�mler�n�n yanı sıra,
yaratıcılık ve sezg�ler�n� b�r araya get�rerek yapıtlarını gelenekten kurtardıkları görülmekted�r. Bu
süreç �çer�s�nde güzel sanatlar �le dekorat�f sanatlar arasındak� katı sınırlar er�m�ş ve kaybolmaya
başlamıştır. Y�ne bu dönemde geleneksel temellere sah�p olan zanaat hareketler�n�n de çağdaş
sanatsal �fade b�ç�m� olarak kabuk değ�şt�rm�ş olduğu görülmekted�r. Böylece endüstr� devr�m�n�n
etk�s�yle modern sanat hareketler�n� b�ç�mlend�ren düşünsel süreç de başlamış olmuştur. L�f
sanatının temeller�n� oluşturan ortak b�r gelenekten gelen tapestry bu hareket�n merkezlerden b�r�
hal�ne gelm�şt�r.

“Dokuma resim (tapestry) sanatın da en önemli tekstil sanatlarından
biridir. Geleneksel anlamıyla tapestryler, görkemli tarihsel ve resimli duvar
dokumalarıdır. Ortaçağ tekstillerinden baş tacı olarak kabul edilen bu duvar
panoları elle dokunan devamlı atkılı, atkı yüzlü düz dokuma ürünlerdir.
Rahatlıkla söylenebilir ki, bu muhteşem dokuma resimlerin kökeni, kilim ve
ortaçağ gotik anlayışa dayanmaktadır. Tamamlanması uzun yıllar alan, büyük
bir incelikle dokunmuş anıtsal parçalar, sonraları mimari stillerin değişmesiyle
daha küçük boyutlarda dokunmaya devam etmiştir”(Özay, 2001:1).
Endüstr� Devr�m�’yle mak�ne üret�m�n�n, el üret�m�n�n yer�ne geçmes�, oldukça emek �steyen uzun
b�r üret�m sürec� olan ve yüksek mal�yete sah�p tapestery üret�m�n� olumsuz yönde etk�lem�şt�r. Bu
dönem �çer�s�nde yavaş yavaş tapestrylere olan �lg� azalmış, desenler kopya ed�lmeye başlanmış
ya da daha ucuz mal�yete sah�p olan duvar kağıtları terc�h ed�lm�şt�r. Tapestery dokumalarına
azalan �lg�, W�ll�am Morr�s’�n Arts and Crafts hareket� öncülüğünde 1861 yılında İng�ltere’de
kurduğu Marshall and Faulkner �le F�ne Art Workmen ş�rketler� �le tekrar artmıştır. Tasarımda
sanatsal yaklaşımın önem�n� vurgulayan Arts and Crafts hareket�, mak�na üret�m�ne karşı b�r
tutum serg�lem�ş olsa da tapestry dokumalarının tekn�k, desen ve malzeme bakımından ele alarak
tekrar canlanmasını sağlamıştır. Bu süreç de en öneml� gel�şmeler�nden b�r d�ğer� de Bauhaus
okulunun açılması olmuştur. Sanat ve zanaat b�rl�ktel�ğ� sağlayarak el sanatları �le güzel sanatları
b�rleşt�rmey� amaçlayan okul, tapestry geleneğ� �ç�nde tam anlamıyla kırılma noktası olmuş,
mak�ne üret�m� �le tasarım �ç�n, zanaat b�lg�s�n�n gerekl�l�ğ�n� savunmuştur.
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1920’ler�n başından �t�baren l�f sanatı �le ortak b�r gelenek ve kökenden geld�ğ� düşünülen,
Avrupa duvar halılarının devamı olarak görülen tapestry yen� b�r boyut kazanmıştır. Bu yıllarda
�lk deneysel modern tapestryler� hayata geç�rd�ğ� düşünülen Ann� Albers ve Gunta Stölzl g�b�
Bauhaus dokumacılarının çalışmalarına paralel olarak Jean Lurçat’ın Fransa’dak� ünlü Gobel�n ve
Aubusson atölyeler� �ç�n yaptığı çalışmalar tapestry için devr�m n�tel�ğ� taşımaktadır.
“Jean Lurçat, 1962 yılında Lausanne Tapestry Bienali’ni başlatarak, 1920’li
yılların çağdaş tapestry anlayışının yeni bir ivme kazanmasına öncülük etmiştir.
Bu girişim; malzemeler, teknikler ve formlarda yapılan açılımlarla çağdaş lif
sanatının gelişiminde olumlu bir adımdır. 1963 yılında ilk kez New York’ta
Museum of Contemporary Craft’ta düzenlenen Woven Forms başlıklı deneme
ve araştırma sergisiyle olağan dışı, organik tekstil formları sanat izleyicilerine
sunuldu. Bu ilk sergiye katılan sanatçılar Amerika Birleşik Devletleri’nde
yetişen Sheila Hicks, Alice Adams, Lenore Tawney, Dorian Zachai ve Claire
Zeisler’dir” (Acar, 2013:53).
İkinci Dünya Savaşıyla birlikte Avrupa’da bu yeni hareketin temellerini atan, Bauhaus
dokumacılarının Amer�ka B�rleş�k Devletler�’ne göç etmes�yle tapestry geleneğ�nden l�f sanatına
geç�ş sürec�n�n asıl merkez� olmaya başlamış olduğu görülmekted�r.
“Sürecin devamında Amerika Birleşik Devletleri’nin ikinci nesil sanatçılarından
bazıları Bauhaus’lu öğreticilerinden aldıkları ilhamı geliştirerek, malzeme ve
tekniğin sınırlarını zorladılar. Örneğin Lenora Tawney şeritler halinde bölerek
dokuduğu ilikli(slit) tapestry’ler, Sheila Hicks sarılmış ve dikilmiş modüler
parçalar, Ed Rossbach sentetik malzemeler, gazete kağıtları, rafyalarla
sepet örmeler yaparak tapestry dokuma tekniğinin iki boyutlu sınırlarını
aştı. Özellikle Lenore Tawney’in 1960’ta sergilemeye başladığı çift katmanlı
ve doğal liﬂerle birlikte kuş tüyleri kullandığı Shore Bird isimli tapestry
serisi geleneksel resimli anlatım tavrının değişiminde dönüm noktasıdır”
(Constant�ne, 1972:267).
1960’larda artık sanatsal tekst�ller�n, duvar halısı hal�nden kavram ve form olarak tamamen
uzaklaştığı, daha deneysel ve yen�l�kç� araştırmaların yapıldığı b�r sanat alanı hal�ne dönüştüğü
görülmekted�r. Yapıtların, plast�k olanaklarının araştırıldığı, duvara yerleşt�r�lmen�n yanında
tavana asılarak üç boyutlu şek�lde serg�lend�ğ� gözlemlenmekted�r. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında Amerika’da erken örnekler� görülmeye başlanan l�f sanatına, savaş sonrası ülkeye göç
eden sanatçıların etk�s� büyüktür. Bu sanatçılar b�r yandan eğ�t�mc� olarak katkı sağlarken d�ğer
yandan düzenled�kler� b�reysel ve karma sanat etk�nl�kler� �le l�f sanatının Amer�ka’da gel�ş�m�ne
�vme kazandırmıştır. 1960 sonrası �lerleyen teknoloj�, sanatçıların yen� malzeme arayışlarına
cevap verm�ş, kend�ler�n� �fade olanaklarını gen�şletm�şt�r. Magdelena Abakonow�cz’�n tekst�l
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malzemeler�n�n olanaklarını kullanarak hayata geçirdiği kavramsal çalışmaları, l�f sanatı sürec�nde
öncü örnekler olmuştur. Özgürlük kavramının h�ssed�ld�ğ� çalışmalarında sanatçının, 1960
önces�nde daha çok duvar halısı tekn�ğ�n� kullandığı b�l�n�rken, sonrasında duvardan bağımsız
makrame tekn�ğ� �le oluşturduğu üç boyuta ulaşan yapıtlar ortaya koyduğu görülmekted�r. Üç
boyutlu dokuma yapıtlarıyla d�kkat çeken d�ğer b�r sanatçı Yugoslav Jagoda Bu�c’t�r. Abakonow�cz
�le l�f sanatının öncü isimleri arasında yer alan sanatçı, farklı bakış açıları ve üretim teknikleri ile
üç boyutlu yapıtlar ortaya koymuş, dönemin form arayışlarına rehberlik etmiştir. Abakonow�cz’�n
s�sal kullanarak hayata geç�rd�ğ� “Abakan Rouge” çalışmasında olduğu g�b� sanatçı, çalışmalarını
sonrak� dönemlerde açık alana taşıyarak enstalasyon çalışmalarında bulunmuştur. Yapıt �le
�zley�c�y� karşı karşıya get�rerek çevresel sanat yapıtlarını hayata geç�rm�şt�r. Bu gel�ş�m sürec�
�çer�s�nde Cla�re Ze�sler’�n örgü bazlı �şler�nde olduğu g�b� b�rçok etk�ley�c� yapıtlar ortaya
konmuştur. Janer�o ve Larsen ;
“70’li yıllarda profesyonel sanatçıların heykelle bağlantılı anlatımlara
geçişine en iyi örnek Claire Zeisler ve onun serbest düğüm tekniğine dayanan
yapıtlarıdır. Artık yeni görünümde aşılması gereken kısıtlamalar kalmamıştı.
Tekstil hacmi elde etti; tam boyutluluk seyirciye formun etrafında dönerek
onu bütün perspektiﬂerden algılama olanağı verdi. Zeislerin totemik formları
modern sanat objeleri dünyasında yer alırken, onları geçmişle de bağladığını”
(Akt.Yet�k, 2009:13) �fade etm�şt�r.
L�f sanatının bağımsız b�r sanat formu olarak tanınması Lozan B�enaller� �le başlamıştır. Lozan
B�enaller�, uluslararası platformda Duvar Halısı sanatının gel�şmes� ve canlanması adına
gerçekleşt�r�lmes�ne karşın, süreç �çer�s�nde yoğunluklu olarak enstalasyon düzenlemeler�
b�ç�m�nde serbest üç boyutlu formlara ulaşan tekst�l yapıtlarının l�f sanatına doğru, Çağdaş
Görsel Sanatlara paralell�k göstererek evr�lmes�ne daha çok h�zmet ett�ğ� görülmekted�r. Lozan
b�enaller�n�n har�c�nde 1960’ların ortalarında düzenlenen Vened�k ve Sao Paola B�enaller� de l�f
sanatı yapıtlarının serg�lend�ğ�, öneml� uluslararası organ�zasyonlar arasındadır. 1970’l� yıllara
gel�nd�ğ�nde uluslararası organ�zasyonların, sanat galer�ler�n�n ve müzeler�n de etk�s�yle Amer�ka
ve Avrupa başta olmak üzere l�f sanatının �lerlemes�n� olanak sağlayan b�rçok serg� ve etk�nl�k
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Üç boyutlu bell� b�r kavram dah�l�nde oluşturulan sanatsal çalışmaların,
�lerleyen dönem �çer�s�nde d�ğer sanat dalları �le de d�s�pl�nlerarası b�r �let�ş�m hal�ne g�rerek, 21.
yüzyılda plast�k sanatlarda başlı başına yer ed�nd�ğ� görülmekted�r.
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1.1. Seç�lm�ş Yapıtlar Üzer�nden 21. Yüzyıl L�f Sanatında Enstalasyonun Yer�
Teknoloj�n�n ve bu bağlamda ser� üret�m olanaklarının �lerlemes�yle tekst�l ürünler�n�n
daha özell�ks�z hale gelmes�, standartlaşması tekst�l�n sorgulanmasına ve çağdaş toplumun
�ht�yaçlarına cevap vermek adına yen� arayışlar �çer�s�ne g�d�lmes�ne sebep olmuştur. 1980’l�
yıllara gel�nd�ğ�nde artık kap�tal�st düzen tüm dünyada etk�s�n� h�ssed�l�r b�ç�mde arttırmış, büyük
devletler dünyanın farklı bölgeler�nde açtıkları ş�rketler �le b�rleşerek küreselleşme kavramı
ortaya çıkmaya başlamıştır. Y�ne bu dönemde sanata olan bakış açısının değ�şerek b�r yatırım
aracı olarak görülmes� sanat p�yasası olgusunu oluşturarak, Avrupa ve dünyanın b�rçok yer�nde
galer� ve müzeler�n açıldığı görülmekted�r. Bu süreç de kültürlerarası gibi kavramların birçok
alanda kendini gösterd�ğ�, d�s�pl�nlerarası b�r yapılanmanın söz konusu olduğu sanat ve tasarım
alanlarındak� sınırların er�yerek b�rb�r� �ç�nde yer aldığı gözlemlenmekted�r. B�rçok tekn�ğ� �ç�nde
barındıran, çağdaş el sanatlarının en kapsamlı ve melez kollarından b�r� olan tekst�l el sanatlarının
farklı tutum ve b�ç�mler etrafında farklı d�s�pl�nler eşl�ğ�nde uygulandığı görülmekted�r. El
sanatları l�f sanatı �çer�s�nde teknoloj� �le tekrar yorumlanmıştır. İlerleyen teknoloj�n�n sanatçıyı
düşünmeye ve bu doğrultuda farklı üret�m tekn�kler� arayışına �terek, çağdaş b�r rol üstlend�ğ�
gözlemlenmekted�r. Sanatçıların gel�şt�r�lm�ş ve karmaşık yapıdak� malzeme seç�mler� ve
tekn�kler� yen�l�kç� l�f sanatı yapıtları üzer�ndek� etk�s� fazlasıyla h�ssed�lm�şt�r. Boyama, baskı,
kâğıt, tel, nakış, keçe, dokuma, örme, çeş�tl� konstrüks�yon tekn�kler� g�b� b�rçok yöntem, tekst�l
yapısı ve tekst�l dışı malzemey� aynı sanatsal prat�k �çer�s�nde barındıran l�f sanatının sınırları
zorlanarak geleneksel ve yen� olan farklı komb�nasyonlarla b�r arda kullanılmıştır.
21. yüzyıl �le b�rl�kte bazı sanatçılar yapıtlarında sanatın yanında �şlev� de barındırdığı, endüstr�
ve tasarım dünyasının sınırlamalarından sıyrılarak b�reysel yaklaşımlarla daha esnek malzeme
anlayışı �le deneysel çalışmalar ortaya koymuşlardır. Gel�şt�r�lm�ş malzeme ve tekn�kler�n
geleneksel el sanatlarıyla harmanlanması, yen� sanatsal yaklaşımların doğmasına neden olmuştur.
Alanları b�rleşt�rerek gen�şletm�ş, �ler� tekst�ller�n özell�kler�n�n de yapıtlarda var olmasıyla yen�
estet�ksel algı yaratmıştır. (Clarke ve O’Mahony, 1998:166). Bu süreç �çer�s�nde b�rçok çağdaş
tekst�l sanatçısı, sadece büyük ölçekl� alanlarda çalışmakla kalmayıp aynı zamanda gerçek �ç
mekânlarla bağlantı kurmakta ve alana özgü çalışmalar yaratmıştır. Dünyanın her yer�nde, kend�
ortamlarını yaratmak �steyen sanatçıların, güçlü �fadeler ortaya koymak �ç�n galer�ler, müzeler ve
mağazalarla b�rl�kte çalıştığı görülmekted�r.
21.yüzyıl �çer�s�nde tekst�l enstalasyonlarıyla ön plana çıkan en d�kkat çek�c� sanatçılardan b�r�
Japon sanatçı Ch�haru Sh�ota’dır (d.1972). �pl�kler �le dev ağlar örerek tüm galer�ler� ve serg�
mekanlarını lab�rent ortamlarına dönüştüren Sh�ota, çalışmalarına çoğu zaman kişisel eşyaları ve
kendisini de dah�l etm�şt�r. 2015 yılında gerçekleşen Vened�k B�enal�’nde Japonya’yı tems�l etmek
üzere seç�len sanatçı, 2018 yılında İsveç’te bulunan “Gothenburg Museum of Art” da �lk kapsamlı
müze serg�s�n� düzenlem�şt�r. Sanatçı büyük mekânları �pl�kler �le tamamen kaplayarak, anıtsal
aynı zamanda ş��rsel ortamlar yaratmıştır. Çalışmalarında; bellek, geçm�ş�n ve çocukluğun �zler�,
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hayal kurmak, uyku g�b� konuları �rdelem�şt�r (Ch�haru Sh�ota,https://www.des�gnboom.com/art/
ch�haru-sh�ota-l�fel�nes-berl�n-revolut�on-02-10-2019/ :25 N�san 2019).

Res�m 1. Ch�haru Sh�ota, ‘The D�stance’, (https://culture360.asef.org/news-events/swedench�haru-sh�ota-exh�b�t�ons/ :25 N�san 2019).
Konu kapsamında �ncelenen b�r d�ğer öneml� sanatçı, Güney Korel� Do Ho Suh’dur (d.1962).
Mekânsal ve ps�koloj�k göç kavramlarını yoğun olarak �şleyen sanatçı, hem heykel hem de
enstalasyon çalışmaları gerçekleşt�rmekted�r. Yapıtlarında, özell�kle ev kavramı ve bu kavramı
�zley�c�ye �letmek �ç�n kullandığı kumaş d�kkat çekmekted�r. Sanatçı çalışmalarında şeﬀaf
kumaşlar kullanarak a�les�n�n ev�nden ayrıntılar yansıtmakta, kayıp olma ve hafıza h�ss� uyandıran
hayalet görüntüler yaratmaktadır.
Sanatçı, “Sta�rcase-III” (Res�m 2) adlı enstalasyon çalışmasında Güney Kore’de yaşadığı ev�n�,
New York’ta var olan modern m�mar� arasındak� bellek ve mekânsal algılar üzer�nden yen�den
yaratmıştır. Sanatçı yapıtlarındak� bu yaklaşımını �lg�lend�ğ� mekân kavramının, sadece f�z�ksel
değ�l, metafor�k, elle tutulamayan, soyut ve ps�koloj�k b�r kavram olarak �fade etmekted�r (Do Ho
Suh,http://www.tate.org.uk/context-comment/v�deo/tateshots-do-ho-suhsta�rcase-:7 Eylül 2019).
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Res�m 2. Do - Ho- Suh, ‘Sta�rcase-III’, (http://www.tate.org.uk/art/artworks/suhsta�rcase���-t13344 (7 Eylül 2019).
B�r d�ğer sanatçı Mex�co C�ty doğumlu Gabr�el Dawe (d.1973), çalışmalarını geleneksel d�k�ş
�pl�ğ�n� çeş�tl� parlak gökkuşağı renkler�nde, tamamen el �le b�r araya get�rerek oluşturmaktadır.
Çalışmalarını görselleşt�r�rken b�lg�sayarlardan yardım alan sanatçı, yerleşt�r�lecek alana göre
boyut ve renk bel�rlemeler� yapmaktadır. Kullandığı gökkuşağı reng� palet� doğrultusunda, LBGT
hakları hareket� �le s�yas� b�r sembol olarak �l�şk�lend�r�len sanatçı, b�r gökkuşağının ışığı tems�l
ett�ğ�n� ve her şey�n b�r b�rl�k �çer�s�nde olduğunu �fade etmeye çalıştığını d�le get�rm�şt�r. Sanatçı
çalışmalarında; sosyal yapı kavramı, evr�m ve doğanın kend�n� düzenleyen gücü arasındak�
�l�şk�ler�n� �rdelem�ş bu bağlamda mekân düzenlemeler� yaratmıştır (Dawe, https://www.
gabr�eldawe.com/new-page-1: 15 N�san 2019).
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Res�m 3. Gabr�el Dawe, ‘Plexus no.4’, (http://www.condu�tgallery.com/art�sts/gabr�el-dawe :5
Mayıs 2019).
Enstalasyon çalışmalarıyla d�kkat çeken d�ğer b�r öneml� sanatçı Janet Echelman ‘d�r (d.1966).
Sanatçı çalışmalarını şeh�r merkezler�nde hayata geç�rmekted�r. Rüzgâr, su ve gün ışığı g�b�
doğal ve çevresel kuvvetlere yanıt veren anıtsal çalışmalarda bulunmaktadır. Echalman, heykel,
m�mar�, kentsel tasarım, malzeme b�l�m�, yapısal havacılık mühend�sl�ğ� ve b�lg�sayar teknoloj�s�
g�b� pek çok sanatsal ve b�l�msel alanı b�r araya get�rerek d�s�pl�nler arası b�r yaklaşım �çer�s�nde
yapıtlarını oluşturmakta, rüzgar ve ışık yardımıyla �çer�s�nde kaybolma h�ss� yaratan eserler
ortaya koymaktadır. Sanatçı, çalışmalarının �nsanların günlük yaşamları �çer�s�nde yer alarak
onlarla etk�leş�m hal�nde bulunduğunu ve yaratılan ağsı heykel yapıların doğanın güçler�ne cevap
veren ışık, su, rüzgâr g�b� etkenler�n çalışmalarının b�r parçası hal�ne geld�ğ�n� �fade etmekted�r
Janet Echalman, https://www.echelman.com/project/�ns�de-outs�de/ :6 N�san 2019). Echelman,
aram�d elyafından, atom�ze su parçacıklarına kadar olası olmayan materyaller� kullanarak,
S�ngapur, Şangay ve Sant�ago’dan Pek�n, Boston, Yen�’ye kadar beş kıtada kentsel yaşamın odak
noktası hal�ne gelen geleneksel zanaat yöntemler�yle günümüzün teknoloj�s�n� b�r araya get�rerek
enstalasyon bazlı eserler hayata geç�rm�şt�r.
Janet Echelman tarafından b�r araya get�r�len ve yönet�len tasarım ek�b�, büyük ölçekl� sanat
eserler�n�n yaratılmasına odaklanarak kamusal sanatın ve kentsel dönüşümün öncülüğünü
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araştırmaktadır. Kalıcı ve geç�c� projeler olarak hayata geç�r�len çalışmalar geleneksel zanaat
anlayışından etk�lenmekted�r. Teknoloj�y� de çalışmalarına dah�l ederek, doğanın kuvvetler�ne
kullanarak cevap veren, canlı nefes alan çalışmalar hayata geç�rmekted�r. Bu çalışmalar, yaratılan
ortamların yerel k�ml�ğ�n� de �çer�s�nde barındırmak �le beraber, �zley�c�n�n sanat ve mekân arasında
d�nam�k b�r �l�şk� kurmasını sağlamaktadır. Sanatçı, “Ins�de-Outs�de” (Res�m 4) adlı enstalasyon
çalışması �le mekân olgusu üzer�nde durarak �ç ve dış mekân arasındak� bağlantıyı sorgulamakta,
�zley�c� etken�n� de çalışmanın b�r parçası hal�ne get�rerek b�r �k�lem yarattığı görülmekted�r.
Çalışmaların l�ften oluşan yüzeyler� değ�şen rüzgarın etk�s�yle sürekl� olarak form değ�şt�rmekte
ve güneş ışınlarının etk�s�yle desenler�n üzer�nde farklı yansımaların ortaya çıkması �le sürekl�
değ�şen sanat eserler�n�n deney�mlenmes�n� sağlamaktadır. Geceler� �se yapıtlar programlanmış
renkl� led aydınlatma projeks�yonlarıyla ışıklandırılarak gün ışığındak� yapıtın �çer�s�nde gömülü
olarak var olan renk tekrar ortaya çıkartılması sağlanmaktadır (Janet Echalman, https://www.
echelman.com/about, :6 N�san 2019).

Res�m 4. Janet Echelman, ‘Ins�de-Outs�de’,
(http://www.echelman.com/project/�ns�de-outs�de/ :8 N�san 2019).
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D�ğer b�r öneml� sanatçı Kaar�na Ka�kkonen’d�r (d.1952). F�nland�yalı sanatçı çalışmalarında
�nsanlığa da�r mevcut temaları ele alarak çevre olgusu ve kültürel bağlam göz önünde
bulundurulmaksızın her zaman var olan temel �ht�yaçları baz almaktadır. Bu doğrultuda
toplumu vurgulamak adına b�ç�mlend�rmeler ve enstalasyon çalışmaları gerçekleşt�rd�ğ�
görülmekted�r. Çalışmalarında kullandığı esk� kıyafetler �zley�c�s�n� yen� b�r b�l�nmez�n �ç�ne
çekerken aynı zamanda son derece tanıdık ve sam�m� b�r duygu uyandırarak esk� sah�b�n�n
varlığını h�ssett�rmekted�r. Sanatçının çalışmalarında ölüm ve yaşam g�b� temaların somutlaştığı
görülmekted�r. Kraft kağıdı ve �k�nc� el kıyafetler g�b� ger� dönüştürüleb�l�r malzemeler �le çalışan
sanatçının en çok tanınan eserler� arasında ceket �le gerçekleşt�rd�ğ� enstalasyon çalışmaları
yer almaktadır. 2000 yılında Hels�nk� Sanat ve Tasarım Ün�vers�tes�’nden b�r grup öğrenc� �le
gerçekleşt�rd�ğ� Hels�nk� Katedral�’n�n basamaklarına 3000 erkek ceket�n�n yerleşt�r�lmes�yle
oluşturulan “Way”(Res�m 5) �s�ml� enstalasyon çalışması d�kkat çekmekted�r(Kar�na Ka�kkonen,
http://www.galer�eforsblom.com/art�sts/kaar�na-ka�kkonen, :18 Mart 2019).

Res�m 5. Kaar�na Ka�kkonen, ‘Way’, (https://www.env�ronmentalart.net/ka�kkonen/, :7 Mayıs
2019).
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Sonuç
İnsanlık tarihinin en eski yaratılarından biri olan tekstil, tarihsel süreç içerisinde çok farklı alanlarda
gelişim gösteren ve değişen zanaat, sanat, endüstri, tasarım gibi farklı alanlarda varlığını sürdüren
bir olgu olmuştur. Tekstilin sahip olduğu çok yönlü teknik olanaklar ve kolay biçim alabilmesi onu
iki boyutlu rölyefs� anlatımları aşarak üç boyuta ulaşan, sanat mekânlarında çok boyutlu �fadelere
evr�lmes�ne neden olmuştur. Erken dönemlerden günümüze kadar gelmey� başaran farklı kültürlere
referans veren tekst�l yüzeyler�n�n taşıdıkları b�lg�lerle tar�hsel süreçtek� etk�leş�mler� yansıtırken
günümüz teknoloj�s� �le tekst�l�n harmanlanarak yen�den hayata geç�r�ld�ğ� görülmekted�r. Çağdaş
sanatçılar tekst�l aracılığı �le gelenek, anı, etn�k köken, kültür, dokunsallık, geçm�şle kurulan bağ,
statü, meslek, barınma, teknoloj�, �şlev, tasarım, zanaat, yozlaşma, nostalj�, sürdürüleb�l�rl�k ve
daha b�rçok olgu üzer�nden bu etk�leş�m� yen�den üreteb�lmekted�r. Endüstr�yel sürec�n get�rd�ğ�
yen� sanat anlayışı, geleneksel ve endüstr�yel tekst�l ürünler�n� yen� �fade alanları �ç�ne sokarken,
endüstr�n�n ürett�ğ� farklı ürünler� ve sıradan nesneler� sanat yapıtları hal�ne gelm�şt�r. Çağdaş
sanat çok farklı kavramları yansıtarak üretilmekte, tüketilmekte ve günümüz teknolojisinin en son
gelişmelerinden etkilenerek çok boyutlu çalışmaları gündeme getirmektedir. Sanat alanındaki bu
düşünsel değişime katkıda bulunan sanatçıların kendilerini ifade etmek için daha çok enstalasyon
olarak adlandırılan sanat pratiğini kullandıkları görülmektedir. Geçmişten günümüze gelen
tekstil malzemeleri ve teknikleri teknolojiyi de kullanarak sanat yapıtına yeni olanaklar sağlayan
özellikleriyle enstalasyon çalışmalarında kullanılmaktadır. Çağdaş sanat kapsamı içinde geniş bir
araştırma ve uygulama alanı barındıran enstalasyon, sanatçılar tarafından çok sık bir ifade aracı
olarak terc�h ed�lmekted�r. Teknoloj�k gel�şmeler�n durmadan devam ett�ğ� ve d�s�pl�nlerarası
duvarların yok olduğu 21.yüzyılda tekst�l�n sanat ortamında ve kavramsal boyutta yer�n� sorgulayan
yen� �fade b�ç�mler� arasında enstalasyon çalışmaları d�kkat çekmekted�r. Ernesto Neto, Gabr�el
Dawe, Janet Echelman, Ch�r�st�an Boltansk�, Cla�re Morgan, Kaar�na Ka�kkonen, Rebecca R.
Medel, L�ang Shaoj�, Tamar Frank, Y�n X�uzhen, Gal We�nste�n, Jacob Hash�mato, Qu�ntessenz,
Ch�haru Sh�ota, Naoko Ser�no, Do Ho Suh g�b� sanatçılar enstalasyon çalışmalarıyla tekst�l�n
anlamını ve yer�n� sorgulayan, tekst�lle �fade yolu �le �zley�c� �le �let�ş�m kuran, tekst�l üzer�nden
düşünce b�ç�mler� gel�şt�ren ve yapıtlar üzer�nde düşündüren sanatçılar arasında yer almaktadır.
21. yüzyıla gel�nmes�yle beraber mekân kavramının tar�h, bellek, şeh�r hayatı tasarım ve çağdaş
sanat bağlamında sorgulanmasına �l�şk�n süreç yaşanmaya devam etmekted�r. Bu süreç �çer�s�nde
tekst�l� de �ç�nde barındıran güncel �le tar�h� olan arasında yakınlaşmalar kuran yen� b�r bakış
açısı get�ren çalışmalar hayata geç�r�lm�şt�r. Tekst�l�n hem malzeme hem de bağımsız b�r hareket
alanı olarak sanatta yer bulması sanatçının �fade alanını gen�şlet�rken, sanat d�s�pl�nler� arasındak�
sınırların bel�rs�zleşmes�yle gündeme gelen tekst�l enstalasyon; mekan ve yapıt arasında yen�
algılama b�ç�mler� yaratarak güncel sanat �çer�s�nde etk�s�n� sürdürmekted�r.
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BİLİMSEL BULUŞLAR VE GİYİM TASARIMINA ETKİLERİ

Tuğçe Günaydın1
Özet

Günümüzde, geleceğ�m�z�n şek�llenmes�n� farklı b�r alana çeken yapay zekâ gerçeğ� �le
yüzleşmektey�z. Homo-robot ve türevler�n�n ne kadarının, �nsanlığımızın yaşam kal�tes�n� olumlu
etk�leyeceğ� tartışma konusudur. Sanal dünyalar ve nükleer tehl�ken�n yarattığı end�şe, aşılmaz b�r
duvar g�b� karşımızda durmaktadır.
Toplumu etk�leyen keş�ﬂer�n/ buluşların oluşturduğu bu kaygının temel� on sek�z�nc� yüzyıl
başlarına denk gelen Sanay� Devr�m�’ne dayanmaktadır. Buharlı mak�naların günlük yaşantımıza
g�rmes�yle üret�m, gel�şen ulaşım ağlarıyla da tüket�m hızlandırılmıştır. Bu gel�şmeler sonucunda
ortaya çıkan toplumsal sınıf farklılıklarına yansıtılmayan ekonom�k zeng�nl�k ve sonrası yaşanan
�k� farklı dünya savaşının sonuçları bugün dahi düşündürücüdür.
Ancak her alanda yapılan b�l�msel keş�ﬂer ve buluşlar sürekl� b�ç�mde karşımıza çıkmaya devam
etmekted�r. Bu bağlamda çalışmada, her gün ten�m�z �le temas hal�nde bulunan g�ys�ler�m�z ve
çevrem�z� şek�llend�rmede kullandığımız tekst�l malzemeler�nde ortaya çıkan yen� buluşların,
tasarım anlayışına ne g�b� yen�l�kler get�reb�leceğ� konusu �ncelenm�şt�r. Geleceğ� şek�llend�rmekle
yükümlü olan tasarımcıların, yukarıda ver�len olumsuz örneğ�n dışına çıkarak, günümüzde ortaya
çıkan b�l�msel buluşlar ve yen� nes�l tekst�l ürünler� �le neler yapab�leceğ� konusu, seç�len moda/
g�y�m tasarımcılarına a�t b�rkaç örnek �le sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: B�l�msel, Teknoloj�, G�y�m, Tasarım, Moda.

1 İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Görsel Sanatlar Ana Bilim Dalı Görsel Sanatlar, gunaydntugce@gmail.com
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SCIENTIFIC INVENTIONS AND THEIR EFFECTS ON CLOTHING
DESIGN

Abstract
At the present t�me, we are faced w�th the fact of art�f�c�al �ntell�gence that draw the shape of
our future �nto a d�ﬀerent f�eld. It �s debatable how much Homo-robot and �ts der�vat�ves w�ll
pos�t�vely �mpact on the qual�ty of l�fe of our human�ty. The concern created by the v�rtual worlds
and of nuclear danger stands just �n front of us �n a way that as an �nsurmountable wall.
The fundamental of th�s concern that formed of d�scover�es aﬀect�ng soc�ety and of sc�ent�f�c
�nvent�ons date back to the �ndustr�al revolut�on that was �n the early e�ghteen century. Product�on
has been accelerated that w�th the of steam mach�nes �nto the our da�ly l�fe’s. Also consumpt�on
has been accelerated w�th that develop�ng transport networks.
The econom�c wealth that was not reﬂected �n the soc�al class d�ﬀerences that emerged as a result
of these developments and the results of the two d�ﬀerent world wars after �t are st�ll thoughtprovok�ng even today.
However, sc�ent�f�c d�scover�es and �nvent�ons �n every f�eld cont�nue to emerge cont�nuously.
In th�s context, �t has been �nvest�gated how new �nnovat�ons �n the clothes that are �n contact w�th
our sk�n every day and new d�scover�es �n the text�le mater�als we use to shape our env�ronment
can br�ng �nnovat�on to the concept of des�gn.
The subject of what des�gners who are respons�ble for shap�ng the future, by go�ng beyond the
negat�ve example g�ven above, can do �n the face of sc�ent�f�c d�scover�es and new generat�on
text�le products are presented w�th a few examples of selected fash�on-cloth�ng des�gners.
Keywords: Sc�ent�f�c, Technology, Cloth�ng, Des�gn, Fash�on.
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Giriş
Günümüzde �nsanların k�ş�sel �ht�yaçları ve bu �ht�yaçlardan doğan beklent�ler�, teknoloj�dek�
�lerlemeler �le doğru orantıda artmaktadır. Karşılanması �stenen talepler doğrultusunda �lerleyen
b�l�m ve teknoloj�n�n sonucu olarak ortaya çıkan yen� malzemeler �le materyaller, tasarım yoluyla
yen� çözüm arayışlarını gündeme get�rmekted�r.
Özell�kle gen�ş b�r kullanım ağına sah�p olan tekst�l sektörü de artan �ht�yaçları karşılamak
üzere gel�ş�m evr�m�n� devam ett�rmekted�r. Bu doğrultuda temel �ht�yaçlar �ç�n üret�len tekst�l
malzemeler� de gel�ş�me ayak uydurmak zorundadır.
İnsan hayatını etk�leyen doğa koşulları ve bu koşulların etk�s�yle gel�şen beden� koruma �ht�yacı,
zaman �çer�s�nde değ�şerek günümüzdek� moda-g�y�m kavramını oluşturmuştur. Teknoloj�n�n
gel�şmes�yle alt sınıfın yaşadığı yokluk dönemler�n�n yer�n�, çokluk neden�yle seçmekte zorluk
dönem� almıştır.
Tasarlama yöntemler�ndek� kurallar da doğaldır k� b�l�m ve teknoloj�n�n değ�ş�m hızına ve yen�
yüksek teknoloj� ürünler�n formüller�ne uymak zorundadır.

‘Son yıllarda geliştirilen tekstil ve giysi tasarımı ürünleri teknoloji, diğer tüm tasarım ve
üretim alanlarındaki gelişmelerden etkilenerek fikirleri oluşturulan, farklı amaçlar için
geliştirilmiş, birçok malzeme ve teknikten yararlanılarak üretilmişlerdir. Bu bağlamda
tekstil ve moda tasarımı acısından sanat bilimle bütünleşmektedir. Bilgi cağında, ürün
ve malzeme teknolojisine sahip yüksek nitelikli ürünlerin tasarlama biçimleri değiştikçe,
insanların bu ürünlere olan ilgisi arttıkça, performans özellikli, ileri teknoloji ürünlerinin çevremize daha da hâkim olacağı öngörülmektedir’ (Erbıyıklı, 2012).

Doğanın her da�m çalışmakta olan s�stem�ne bir makina gibi vurgu yapan tasarım f�k�rler�n�n,
b�l�msel buluşlar sayes�nde gel�şen teknoloj� ağırlıklı tasarımlar olduğu görülmekted�r. Yapay
zekâ, homo-robot, b�yo-materyeller, nano-teknoloj� adıyla gel�şt�r�len malzemeler�n kullanımı,
geleceğ�n g�y�m anlayışını değ�şt�ren teknoloj�ler olarak görülmekted�r. Yakın gelecekte
tasarımcıların f�z�k, b�yoloj� ve k�mya g�b� farklı b�l�m d�s�pl�nler�yle çalışarak ortaya çıkartacağı
organ�zmalar, l�f ve doku g�b� tekst�l ürünler�n�n kullanımı zorunlu hale gelecekt�r. Bu nedenle
tasarımcılar doğa �le olan �şb�rl�ğ�n� daha güçlü hale get�rerek çalışmak zorunda kalacaklardır.

Çalışma kapsamında kaynak taraması yapılarak gel�şen teknoloj� ve b�l�msel buluşların tasarım
anlayışını nasıl değ�şt�rd�ğ� araştırılmıştır. Bu bağlamda yen�l�kler� tak�p ederek kullandıkları or-
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gan�k ve �norgan�k malzemeler �le g�y�m formunu ve beraber�nde �şlevsel anlayışı da etk�leyen,
değ�şt�ren örnek tasarımcılar �ncelenm�şt�r. Çalışmanın b�r�nc� kısmında, g�y�m, b�l�m, teknoloj�
ve sanat kavramları açıklanarak b�rb�rler� arasındak� �l�şk� �ncelenm�şt�r. İk�nc� kısımda, dünyada
var olan kaynakların g�derek azalması ve ekoloj�k kr�zden dolayı tasarımcıların yen� malzeme
arayışlarına yönelmeler� ele alınmıştır. Son bölümde �se buluşların tasarıma olan etk�ler� ve bununla beraber değ�şen g�y�m anlayışı, b�ld�r� kapsamında özel olarak seç�len örnekler üzer�nden
aktarılmıştır. B�l�msel keş�ﬂer �le ortaya çıkan f�k�rler teknoloj�yle somutlaşarak, yaratıcı f�k�rlere
sah�p tasarımcılar �ç�n �t�c� güç olmuştur. Bu bağlamda alternat�f malzemelerle üret�l�p beden�
saran özel kumaşlar ve benzerler� g�b� tüm b�l�msel buluşların, estet�k görünümle b�rleşerek g�y�m
tasarımında oldukça öneml� b�r etk�s�n�n olduğu anal�z ed�lm�şt�r.

1.

Giyim Bilim ve Teknoloji

Son günlerde b�l�m�n modası hal�ne gelen yapay zekâ, bu alanda buluş örnekler�n�n neredeyse
en �lg� çeken� ve korkutucu olanıdır. Meraklı �nsan, doğası gereğ� bazı olumsuzlukların tehl�ke
boyutlarını göz ardı etmekted�r. Bu merakın geçm�ş�, Yunan m�toloj�s� �ç�nde yer alan b�rçok
kaynak aracılığı �le günümüze kadar gelm�şt�r. Araştırmacı Adr�enne Mayor �ncelemeler�
sonucunda, Yunan uygarlığının kaynağı olan Hepha�stos’un yarattığı bazı karakterler�n, bugünün
�nsansı robotlarının �lk örnekler� olarak kabul etmen�n doğru olacağı f�kr�n� savunmaktadır. Bu
aktarıma göre, altından yapıldığının tanımlandığı h�zmetç�ler günümüzdek� robotların b�r tür
öngörüsü olarak düşünülmekted�r. Uzak ve farklı b�r kültür olmasına karşın Ç�n m�toloj�s�nde de
yazılı olarak kayıtlara geçm�ş dans eden, şarkı söyleyeb�len ve aynı zamanda �nsan görünümüne
sah�p �lk robot aktör tanımlamaları da bulunmaktadır. Ar�stoteles’�n Poet�ka �s�ml� eser�nde yer
verd�ğ� b�r paragrafında mekan�k �nsan tasv�r�n� göreb�l�r�z;

‘Düşünün elimizdeki her alet ya bizim emrimizde ya da ihtiyaç halinde kendi işini yapıyor.
Homeros’un kendi başlarına hareket eden ‘üç ayaklıları’ gibi dokuma tezgahının mekiği
kendi kendiliğinden gidip gelse ve lirin mızrabı kendi kendine çalsa. O zaman ne usta
zanaatkarlar hizmetçiye ihtiyaç duyardı ne de efendiler kölelere’ (Poet�ka, Ar�stoteles).

Daha yakın yüzyılda Leonardo Da V�nc�’n�n şövalye biçiminde insansı robot tasarımlarının yanı
sıra, Osmanlı donanmasına a�t gem�ler� batırmak �ç�n den�zaltı tasarımları olduğu b�l�nmekted�r.
Ana f�k�r bazen var olan �nsan� duyguları gel�şt�rmek, bazen de kötü amaçlar doğrultusunda
kullanılarak baskı yönet�m� oluşturmak olsa da tüm bu hayaller, b�l�m�n, teknoloj�n�n ve sanatın
gel�şmes�nde öneml� b�r rol oynamaktadır.
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İnsanlığın gel�şmes�yle b�rl�kte artan �ht�yaçlarını karşılama zorunluluğu neden�yle ortaya çıkmış,
deney ve gözlem yoluyla formüle ed�lm�ş tıp, astronom�, madenc�l�k, mühend�sl�k ve benzer� g�b�
alanlarda kullanılan b�lg�ler, formüller z�nc�r�ne bilim den�l�r. B�l�m�n ortaya koyduğu sonuçların
sağlamasını yapmak anlamında günlük yaşantıda kullanılan ürünler hal�ne get�rme ve ser� üret�m
yapmayla yükümlü olan alan �se teknolojidir. Bu bağlamda b�l�m ve teknoloj� �ş b�rl�ğ� çerçeves�nde
�nsan ergonom�s�ne uygun �şlevsel formlar yaratmak �se tasarım olarak tanımlanır. Sanat �se,
onu yaratan k�ş�n�n end�şeler�n�, b�r�k�mler�n� taşır. Duygularını estet�k yöntemler �le b�ç�mlere
dönüştürmek, kültürün devamlılığını sağlamakla b�rl�kte teknoloj�k buluşların tasarımına da katkı
sağlamak anlamında toplumsal yaratıcılığı �fade etmek sanat �ç�n önemli bir görevdir.
Bu tanımların ortak noktası �se �nsanlığın �ht�yaçlarına h�zmet etme eylem�d�r. ‘20. yüzyıl
başlarında bilimsel buluşların artması, sanat hareketlerinde görülen yenilikler ve politik
olayların etkisiyle tasarım ve sanat alanında farklı algı biçimleri gelişmeye başlamıştır. 21. Yüzyıl
da tasarım ve sanat ilişkisine teknolojinin yön verdiğini söylemek yanlış olmayacaktır’ (Gönül ve
Bağrışen, 2016).
Her alanda yaşanan bu değ�ş�mler, şüphes�z k� tekst�l ve ondan üret�len ürün olan g�y�m olgusuna
da farklı b�r bakış açısı get�rm�şt�r. ‘Günümüzde tekstil tasarımcıları kumaş ve ürün tasarım
sürecinden farklı uygulama ve bilim alanlarından yararlanmaktadırlar. Bu bağlamda ürünlerine
farklılık kazandırabilme arayışı içinde olan tekstil tasarımının bilinen anlayışı artık değişmekte,
farklı malzemeleri kullanarak yeni ve farklı ürünler üretmek yönünde sürekli gelişen bir eğilime
yönelmektedir. Böylece tamamen farklı amaçlar için geliştirilmiş malzeme ve tekniklerden
yararlanılarak üretilen tekstil ve giysi tasarımlarıyla geleceğin tekstil ürünlerinin ve kullanım
alanlarının çeşitliliği de artmaktadır. Farklı birçok alana yönelerek geliştirilen fikirlerinin
zenginleşmesi, bilim, teknoloji ve sanat alanları arasında yeni iletişim yolları geliştirilmesi ile
günümüz tekstil ürünleri bilinen kumaşlar, desenli yüzeyler ve sıradan giysilerden oluşmamaktadır’
(Erbıyıklı, 2012).

2.

Buluşlar Tasarım ve Giyimde Değişim

D�k�ş mak�nasının �cadı �le b�rl�kte ser� üret�me geç�lm�ş ve beraber�nde baskı mak�nası �le jakar
tezgahının da bulunmasıyla, tasarlanan desenlerle kumaşlar dokunmaya başlanmıştır. Ancak
yen� arayışlar, kumaş l�ﬂer�n�n doğal ham madde sorunu, tekst�l sektöründek� yen� buluşlara
olanak sağlamıştır ve böylece sentet�k l�ﬂer�n önem� artmıştır. ‘1938 yılında DuPont firması
tarafından üretimine başlanan nylon, çelikten daha sağlam ve örümcek ağı kadar ince, mucize
lif olarak tanıtılmıştır. İç giyim için geliştirilmesine rağmen, II. Dünya Savaşı sırasında paraşüt
gibi ürünlerde kullanılması, onun çok amaçlı ve yüksek performanslı tekstil olarak bilinmesine
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sebep olmuştur’ (Akt. G. Üstüner, 2017). Daha sonra b�l�m �nsanlarının, doğada bulunan
canlıların �ç�nde saklı olan b�yo-teknoloj�ler� keşfetmes� �le başlayan süreç de önem kazanmıştır.
Örneğ�n Stenocara böceğ�, N�lüfer Ç�çeğ� ve Lotus yaprağında b�l�msel anlamda nano yapılara
rastlanması ve elde ed�len sonuçlar tasarımcıları heyecanlandırmıştır. B�yom�met�k yan� doğa
taklit bilimi bu süreçte gel�şen teknoloj� olarak karşımıza çıkar. Canlıların doğa karşısındak�
davranışlarından �lham alınarak gel�şt�r�len f�k�rler, daha sonrasında �nsanlığın yararına olacak
somut malzemeler olarak tasarımcılar tarafından değerlend�r�lmekted�r. DuPont f�rması tarafından
gel�şt�r�len Thermol�te l�ﬂer� öneml� b�r örnek olarak karşımıza çıkmaktadır; ‘… kutup ayılarının
kürkünde bulunan, mükemmel bir yalıtım sağlayan, içinde binlerce küçük hava kesecikleri olan
içi boş tüylerden esinlenerek üretilmiştir. İçi boş çekirdekli lif teknolojisi hafif kumaşlarda bile
en iyi ısı tutma özelliği sağlamaktadır. Geniş yüzey alanı sayesinde nemi hızlıca deriden kumaş
yüzeyine aktararak hızlı buharlaşmayı sağlar. Aktif olarak hareketli olunan durumlarda terleme
olayı gerçekleşmektedir. Eğer nem deride kalırsa ya da giysiye geçerek giysinin ıslanmasına
neden olursa üşüme hissedilmektedir. Bu yüzden nemi deriden uzaklaştıracak bir tabaka
olması çok önemlidir. Thermolite tabanlı kumaş̧ bu görevi yerine getirerek kuru ve sıcak bir his
uyandırmaktadır. Özellikle koşu ve bisiklet sporu ile ilgilenen sporcuların tayt kumaşlarında bu
teknolojinin kullanımı yaygındır’ (Akçalı, 2016).
B�r başka örnek olarak, nanocare adı �le b�l�nen kumaşlar da b�l�msel olarak Lotus yaprağı ve
N�lüfer Ç�çeğ�’nden �lham alınarak gel�şt�r�lm�şt�r. B�tk�ler�n yapraklarındak� b�yoloj�k yapıları,
yaprağın ıslanmamasını sağlamaktadır. Bu yüzey�n davranışını takl�t eden kend� kend�n�
tem�zleme, su ve leke tutmama g�b� özell�kler, tekst�l sektöründe h�drofob ve pürüzsüz yüzeyler
olarak gel�şt�r�len nanocare kumaşlarıdır. ‘Köpek balığı der�s�nden örnek alınarak hazırlanan
özel tekn�klerle dokunmuş yen� mayolar, bukalemundan es�nlenerek üret�len renk değ�şt�ren
elb�seler ve traf�k sorununa çözüm bulan çek�rgeler’ (Karahanlar, 2014) g�b� örnekler�n tamamına
baktığımızda, doğanın b�l�m�n konusu ve es�n kaynağı olması açısından öneml� kaynaktır.
Tekst�l sektörü ve g�y�m tasarımcıları yen� nes�l organ�k ya da �norgan�k tekst�l malzemeler�yle
b�rl�kte değ�şen tasarım anlayışına ayak uydurmak zorundadır. Geleceğe yönel�k ürünler üretmek
�ç�n b�lg� ve becer�ler�n� yapay zekâ �le donatılmış b�lg�sayar tasarım programlarını kullanan
n�tel�kl� tasarımcılara �ht�yaç vardır.
Yaşadığımız toplumsal sorunlar, doğal kaynakların hızla azalması ve çevre k�rl�l�ğ�n�n hızlı
b�ç�mde artması, atom bombası tehd�d�n�n devam etmes� b�l�m �nsanları �le b�rl�kte her alanda
tasarımcıların üzer�nde düşündüğü ana sorunlardır. Ortaya çıkan ekoloj�k kr�z�n etk�ler�yle gel�şen
yen� malzeme arayışlarına tekst�l sektörü de uyum sağlamıştır. B�yoloj�, doku ve genet�k alanındak�
b�l�msel araştırmalar sonucu doğa ve çevre dostu alternat�f malzemelerle, çağımızın �ht�yaçlarına
cevaplar aranmaya başlanmıştır. ‘Doğada lif formuna sahip olmayan protein ve selülozun, tekstilde
kullanılabilir lif haline getirilmesi tekstil malzemeleri endüstrisinde yeni bir dönem başlatmıştır.
Organik malzemelerin laboratuvar ortamında üretilmesine, hatta bu malzemelerin üç boyutlu
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yazıcılarda kullanılmasıyla form kazanmasına olanak tanımaktadır. Laboratuvarlarda üretilen bu
malzemelerin estetik ve işlevsel özelliklerinin geliştirilmesi de mümkündür’ (Özkend�rc�, 2018).
Bu bağlamda tasarımcı Suzanne Lee, b�l�m �nsanı Dr. Dav�d Hepworth �le b�rl�kte yaptığı
araştırmalar sonunda Kombucha adı ver�len bakter�, maya ve çayın fermantasyonuyla elde ed�len
bakter�yel selüloz �çer�kl� b�r malzemey� laboratuvar ortamında yet�şt�rm�şt�r. Yüksek saﬂık,
dayanıklılık, kalıp hal�ne get�r�le b�l�nen ve su tutma özell�ğ� bulunan b�r selüloz gel�şt�r�lm�şt�r.
Tasarımın ana malzemes� olan kumaş terc�h�, geleneksel olan kumaş yapısı dışına çıkılarak
laboratuvar ortamında üret�len bakter�ler�n saf selüloza �nce b�r ağ örmes�yle oluşturduğu b�r zar
elde ed�lm�şt�r. Bu zar, gerekl� kalınlığa ulaştıktan sonra kurutulup kes�lerek ve d�k�lerek normal
b�r kumaş görev� görmekted�r.
Moda tasarımcısı Suzanne Lee, kullandığı yen� malzeme �le olan çalışmasını, b�yoloj� ve hautecouture sözcükler�n�n b�rleş�m� olan bio-couture sözcüğü ile tanımlamıştır. (S. Gönül ve Bağrışen,
2016).

Görsel 1. B�o-Couture kumaş oluşturma örneğ�.
Tekst�l sektörüne alternat�f b�r çözüm olarak gel�şt�r�lm�ş ve b�o-couture adıyla hazırlanmış
tasarımlar sonucu gündeme gelen b�yomateryaller ve b�yotasarımlar, b�rçok tasarımcıya da �lham
kaynağı olmaktadır. Bölünme ya da üreme yoluyla çoğalab�len canlı organ�zmaların malzeme
olarak kullanılmasına b�yomateryal, tasarımcıların daha ekoloj�k b�r çevre oluşturmak �ç�n
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b�yoloj�k s�stemler� �t�c� güç olarak kullandığı güncel tasarım d�s�pl�n�ne de biyotasarım (Ch�eza
ve Ward, 2015) olarak denmekted�r.
B�r başka tasarımcı An�ela Ho�t�nk �se mantar kökünde bulunan Mycel�um dokusuyla b�yo
tasarımlar gerçekleşt�rmekt�r. Bu doku beslenerek �nce beyaz �pl�kler hal�nde gen�şlemekted�r ve
tasarımcı bunları l�f hal�nde kullanıp üç boyut teknoloj�s�yle kumaşa dönüştürmekted�r (Vogue
2019).
1959 yılında There’s Plenty of Room at The Bottom adlı b�r konferansta Nobel ödüllü f�z�kç�
R�chard P. Feynman tarafından d�le get�r�len nanoteknoloj� düşünces�, �lerleyen yıllarda gel�şt�r�len
m�kroskoplar ve çeş�tl� b�l�msel çalışmalarla varlığını kanıtlamıştır. ‘Nanoteknoloji, maddenin
atomik-moleküler boyutta mühendisliğinin yapılarak yepyeni özelliklerinin açığa çıkarılması;
nanometre ölçeğindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların anlaşılması, kontrolü ve üretimi
amacıyla, fonksiyonel materyallerin, cihazların ve sistemlerin geliştirilmesidir. Bir başka ifade
ile araçların, malzemelerin ve yapıların moleküler düzeyde işlenmesi, oluşturulması ve manipüle
edilmesi olarak tanımlanmaktadır.’ (Kut ve Güneşoğlu, 2005).
Nanoteknoloj� kullanılarak tekst�l yüzey�ne �şlenen nano sensörler, tasarım anlayışını farklı
boyutlara taşımıştır. Gel�şen �mkanlar doğrultusunda oluşturulan yen� kumaş görüntüler� ve
performans kab�l�yetler�, tasarımcıların sınırsız yaratıcılıkları sayes�nde, �nanılmaz b�r görünüme
kavuşmuştur. Bu görünümün m�marları olan tasarımcılar, çağın gerekt�rd�ğ� teknoloj�ye uyum
sağlamışlardır. Tasarımlarını, geleneksel tekst�l yöntemler�yle oluşturmak yer�ne, farklı alanlardak�
b�l�m �nsanlarıyla b�rl�kte çalışarak gerçekleşt�rm�şlerd�r.
3.
3.1.

Yeni Nesil Tasarımcılar
Francesca Rosella ve Ryan Genz

Francesca Rosella ve Ryan Genz tarafından kurulan Cute C�rcu�t markası, akıllı tekst�llerden
(Herhang� sıcaklık, ışık, basınç, ses, hareket, vb. g�b� etk�ler� ya da değ�ş�kl�ğ� nano sensörler
�le algılayab�len, değerlend�r�p tepk� verme özell�ğ�ne sah�p olan tekst�l malzemeler�) oluşan
materyaller� tasarımda kullanan ve elektron�k g�y�leb�l�r ürünler tasarlayan b�r markadır. Hugsh�rt
ve Galaxy Dress g�b� b�rçok ödüllü tasarımları bulunan marka, �ş�tme engell� �nsanlar �ç�n ürett�ğ�
Sound Sh�rt tasarımıyla �lg� çekmekted�r. Akıllı kumaş teknoloj�s� kullanılarak tasarlanan özel
t�şört �le müz�ğ�n t�treş�mler� �nsan beden�nde h�ssed�l�r. Bunun �ç�n t�şörtün kumaşına gömülü
m�kroç�pler sayes�nde değ�şen yoğunluklardak� t�treş�mlere dönüştürülen ses s�nyaller�, gerçek
zamanlı olarak dokunma duyumlarına dönüştürülmekted�r. Bu şek�lde ses t�treş�mler� vücudun
farklı bölümler�nde (kemanlar kolda, alt teller m�dede g�b�) h�ssed�l�r. İş�tme engell� olan �nsanın,
gövdes� boyunca her şey� h�ssetmes�n� sağlayarak tamamen sürükley�c� müz�k deney�m� yaşatan
özel t�şörtün �ç�nde kablo yoktur. G�ys� �ç�ndek� tüm �let�m, dokuma �çer�s�ne �şlenm�şt�r ve
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tasarım oldukça esnek b�r yapıya sah�pt�r.

Görsel 2. Cute C�rcu�t markasının ‘Sound Sh�rt’ tasarımı.

3.2.

Pauline Van Dongen

Termoelektr�k jeneratörler� ve nanoteknoloj�n�n b�r arada kullanılmasıyla mümkün hale gelen
beden hareketler�nden veya vücut ısısından k�net�k enerj� üret�m�ne, Paul�ne Van Dongen’�n
tasarımlarında rastlamaktayız. Wearable Solar Dress ve Solar Sh�rt g�b� kend� enerj�s�n� üreten
tasarımlarının yanında 2017 yılında yaptığı Issho adlı tasarımıyla teknoloj�n�n, �nsan ve dünya
arasındak� �l�şk�y� nasıl şek�llend�r�p etk�led�ğ�n� somutlaştırmayı amaçlamıştır. Akıllı b�r den�m
ceket olan Issho, �letken �pl�kler�n den�m kumaşa dokunmasıyla oluşmaktadır. İletken �pl�kler,
ceket�n dokunmat�k sensör görevindedir.
Akıllı malzemeyle yapılan tasarım dokunmaya karşı, üst sırta haf�f vuruşlar yapar ve kullanıcıyı
mevcut andan daha fazla haberdar olmaya davet ederek cevap ver�r. Bu cevap g�tt�kçe hızlanan
dünyada kullanıcıya b�r sak�nl�k anı yaratmak, kend�n� güvende ve korunmuş h�ssetmes�n�

166

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

sağlamak amacındadır. Paul�ne Van Dongen’�n Issho tasarımı, g�y�leb�l�r teknoloj� kategor�s�nde
kullanıcıya ne yapıyor ya da üret�yor sorusunun yer�ne, kullanıcıyı ne yapmaya teşv�k ed�yor
sorusunun cevabını vermekted�r. Böylece teknoloj�k b�r ürünün, �nsan davranışı ve perspekt�f�n�
nasıl değ�şt�rd�ğ�n� göstermes� beklen�lmekted�r.

Görsel 3. Paul�ne Van Dongen’�n ‘Issho’ tasarımı.

3.3.

Anouk Wipprecht

G�ys�ler�n, �nsanın kend�s� ve çevres�yle etk�leş�m�n� arttırıp kolaylaştırmasını �steyen tasarımcı
Anouk W�pprecht, mühend�sl�k, b�l�m ve teknoloj� komb�nasyonuyla tekst�l alanını b�rleşt�ren b�r
tasarımcı olarak karşımıza çıkar.
Geleceğ� şek�llend�receğ� öngörülen teknoloj�k g�ys�ler�n m�marı, yapay zekâ s�stemler�n�
kullanarak oluşturduğu etk�ley�c� tasarımlar �le �nsan vücudunun etk�leş�m hal�nde olmasını
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda g�ys� malzemes�ne yerleşt�r�len nano sensörler �le, �nsan
vücudunun stres sev�yes�nden kalp atışlarına kadar olan her tepk�s� kontrol ed�lmekted�r.
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K�ş�n�n kalp atışlarına göre daha mat ya da saydam hale gelen Int�macy Black g�ys�s�, çevreye
karşı önlem alarak g�yen�n k�ş�sel alanın sınırını oluşturan aynı zamanda g�yen� korumakla
görevlend�r�lm�ş Smoke Dress ve Robot�c Sp�der Dress g�ys�ler� yen� yüzyılın malzeme ve tasarım
anlayışına öneml� b�r örnekt�r.
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Sonuç
Gel�şen teknoloj� ve b�l�msel buluşların etk�s�yle değ�ş�me uğrayan yaşam b�ç�m�ndek� karmaşa
seçme güçlüğünden kaynaklanan doyumsuzluk g�b� modern dünya sorunu hal�ne gelm�şt�r.
İnsanların bu gel�şmelerden doğan beklent�ler�, tasarım anlayışı ve oluşan yen� bakış açısı,
tasarımcıların kullandığı geleneksel malzeme ve materyallere de yansımıştır. Bu sonuç tekst�l
sektöründe farklı b�l�m dallarıyla ortak çalışmaya �tm�ş ve sürdürüleb�l�r ham madde araştırmalarını
hızlandırarak ortaya çıkan sonuçları tasarımcıların kullanımına sunmuştur.
Gerçekleşen b�l�msel buluşlar ve �lerleyen teknoloj�ler yaşam koşullarının değ�şmes�ne neden
olmaktadır. Yen� yaşam koşulları, g�y�m-moda sektörünü de etk�leyerek tasarımcıların yen�
buluşlarla sınırlarını zorlamasını ve farklı formlar oluşturmaya yönlend�rmekted�r. Tekst�l
üret�m�ne get�r�len yen� soluklar, toplumun b�rb�rler�nden bağımsız özgür tasarımları tüketmeye
yönelme trend�n� doğurmuştur.
Her alanda geleceğ� şek�llend�rmekle yükümlü olan tasarımcıların, günümüzde ortaya çıkan
b�l�msel buluşlar ve yen� nes�l tekst�l ürünler� karşısında neler yapab�leceğ� konusu, seç�len modag�y�m tasarımcılarına a�t b�rkaç örnek �le sunulmaktadır.
Sonuç olarak, bütün bu gel�şmeler �le b�rl�kte geleceğe yönel�k beklent�ler de artmaktadır. Artık,
�nsanların beden ölçümler�n�n tarama yoluyla alınab�leceğ� ve ona özel basılan, üret�len b�r g�ys�ye
sah�p olab�leceğ� ya da organ�k malzemeler �le kullan-at g�ys� yöntem�n� öngörülmekted�r. Aynı
zamanda sanatçı ve tasarımcılar, gel�şen teknoloj�yle b�rl�kte her da�m güncel b�r d�l oluşturarak
yaşadıkları toplumun değerler�n� geleceğe taşıma sorumluluğu da ağırlaşmaktadır.

169

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Kaynakça
Dergiler
Akçalı K (2016). Spor Tekst�ller� Üret�m�nde Kullanılan Farklı Kumaş Yapılarının İncelenmes�,
Internat�onal Journal of Sc�ence Culture and Sport, 4(3): (830-842).
Bağrışen, Y. ve Sabanuç Gönül, İ. (2016). 20.yy.dan Günümüze G�y�m Tasarımında Deneysel
Yaklaşımlar, İdil Dergisi, 6(28): (91-105).
Erdem İşmal, Ö. ve Yüksel, E. (2016). Tekst�l ve Moda Tasarımına Teknoloj�k B�r Yaklaşım:
Akıllı ve Renk Değ�şt�ren Tekst�ller, Yed�: Sanat, Tasarım ve B�l�m Derg�s�, (16): (87-98).
Gür Üstüner, S. (2017). Tekst�l Tasarım Tar�h�ne Genel B�r Bakış, Sanat ve Tasarım Derg�s�, (8):
(49-56).
Gürcüm, B.H. ve Öneş, A. (2018). Bakter� ve M�kroalgler�n Tekst�l Boyacılığında ve Baskıcılığında
Kullanım Olanakları, İdil Dergisi, 7(46): (701-709).
Özkendirci, B. (2018). Bilimsel Çalışmaların Geleceğin Giyim Tasarımına Olası Etkileri, İnönü
Ün�vers�tes� Sanat ve Tasarım Derg�s�, 8(18): (67-81).
Vogue Derg�s� (Mart, 2019).
Kitaplar
Ar�stoteles (2011). Poet�ka, çev: Furkan Akder�n, İstanbul: Say Yayınları.
Kut, D. ve Güneşoğlu, C. (2005). Nanoteknoloj� ve Tekst�l Sektöründek� Uygulamaları,
Tekst�l&Tekn�k, (224-230).
Mayor, A. (2018). Gods and Robots: Myths, Mach�nes, and Anc�ent Dreams of Technology,
Prınceton; Oxford: Pr�nceton Un�vers�ty Press.

Bildiriler
Ch�eza, N. and Ward, J. (2015). Des�gn �n the Age of L�v�ng Technology, In: Proceed�ngs of the
2nd B�enn�al Rese- arch Through Des�gn Conference, 25-27 March 2015, Cambr�dge, UK.

170

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

Erbıyıklı, N. (2012). Tekst�l ve Moda Tasarımı Acısından Sanat ve B�l�m, 1. Uluslararası Moda ve
Tekst�l Tasarımı Sempozyumu B�ld�r� K�tabı, (48-50).
Tezler
Karahanlar, Ü. (2014). Dokuma ve Örme Tekst�ller Üzer�nde Akıllı Uygulamalar, Yüksek L�sans
Tez�, İstanbul: Hal�ç Ün�vers�tes�, Sosyal B�l�mler Enst�tüsü.
İnternet Kaynakları
http://www.anoukwipprecht.nl/#intro-1/ (28.12.2019).
Görsel Kaynaklar
Görsel 1. B�oCouture malzemes� (http://r�sekult.com/focus-on/sammy-jobb�ns-wells-b�ocouture).
Görsel 2. Soundsh�rt Tasarımı (https://www.coolwearable.com/sound-sh�rt/).
Görsel 3. Issho tasarımı (https://www.forbes.com/s�tes/k�ttyknowles/2018/04/20/paul�ne-vandongen-des�gn�ng-future-fash�on-f�t-for-ph�l�ps-electron�cs-skyn-condoms/#5325155c71db).

171

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

172

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

SİNEMA’DA KOSTÜMÜN ÖNEMİ: HANS RUDOLF GİGER

Selin Dilekci Ünlü1

Özet
Yed�nc� sanat s�nema. B�zlere gel�şt�rd�ğ� teknoloj�s� ve anlatım d�l�yle oluşturduğu farkı estet�k
gerçekler�n kurgulanmış hayaller� karşısında saygı duymaya �tmekted�r. Yıllar önces�nde b�r
kafen�n duvarına yansıtılan �lk hareketl� görüntüler�n �zley�c� üzer�nde bıraktığı o heyecan ver�c�
büyülü etk�s�, günümüzde devam etmekted�r. S�nema sanatının �ç�nde barındırdığı d�s�pl�nler
arası tasarım anlayışı ve sanat, bu saygının temel�n� oluşturmaktadır. Senaryonun bel�rled�ğ�
sınırlar çerçeves�nde �ç ve dış mekân kullanımından ışığa, ışıktan oyunculuğa, m�mar�ye, müz�ğe
kadar farklı sanat dalları s�nema sanatının �ç�nde rahatlıkla yer bulmaktadır. Doğaldır k� tıpkı
t�yatro ve benzer� sahne sanatlarında olduğu g�b� s�nema sanatı da kostüm tasarımını bünyes�ne
katarak beyaz perdeye yansıyan o büyüsüne kostüm tasarımları �le katkıda bulunmaktadır. Tar�h�
f�lmlerden, müz�kal yapımlara, çocuk f�lmler�nden b�l�m kurgu s�nema türüne kadar gen�ş b�r
yelpaze �ç�nde yer alan kostüm tasarımları �çer�s�nden d�kkat çeken ve b�l�m kurgu s�neması
alanında sıçrama tahtası sayılab�lecek sıra dışı b�r ressam ve tasarımcı olan Hans Rudolf G�ger’ a
a�t s�nema, kostüm tasarımları sunum konusu olarak seç�lm�şt�r.
Anahtar Kelimeler: Kostüm, S�nema, Hans Rudolf G�ger

1 Koleksiyon Danışmanı ve Moda Tasarımcısı, İstanbul Aydın Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, selindilekci@yandex.
com.
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THE IMPORTANCE OF COSTUME IN CINEMA: HANS RUDOLF
GIGER

Abstract
Seventh art cinema. The diﬀerence that it creates with its technology and expression language
pushes us to respect the ﬁctional dreams of aesthetic realities. The exciting magical eﬀect of the
ﬁrst moving images projected on the wall of a café years ago remains on the audience today. The
interdisciplinary understanding of design and the art of cinema is the basis of this respect. Within
the limits determined by the scenario, diﬀerent branches of art, from indoor and outdoor use to
light, light to acting, architecture, music, can easily be found in the cinema art. Naturally, as in
theater and similar performing arts, the art of cinema adds costume design and contributes to its
magic reﬂected on the white screen with its costume designs. Hans Rudolf Giger, an extraordinary
painter and designer who can be regarded as a springboard in the ﬁeld of science ﬁction cinema,
which draws attention among the costume designs in a wide range from historical ﬁlms, musical
productions, children ﬁlms to science ﬁction cinema genre, presentation of costume designs. has
been selected as the subject.
Keywords: Costume, C�nema, Hans Rudolf G�ger
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Giriş
Ortaya çıktığı andan �t�baren �zley�c�ler� şaşırtmaya devam eden s�nema günümüzde de aynı
büyüsünü gel�şt�rd�ğ� özgün teknoloj� �le devam ett�rmekted�r. Makalede ele alınan konu; ışık,
mekân, oyunculuk, müz�k g�b� ögelerin görsel anlamda sinemaya sanat n�tel�ğ� kazandırmasının
yanında temel� t�yatro sanatına kadar dayanan kostüm tasarımının s�nema yapıtı üzer�nde yarattığı
önemli etk�n�n �ncelenmes�d�r.
Günümüzde f�lm kostümü tasarımı kend� �ç�nde yen�lenen ve gel�şen b�r sektör hal�ne gelm�şt�r.
Oscar törenler�nde ‘Kostüm Tasarımı’ dalında ödüller�n ver�lmes� bunun en öneml� göstergeler�nden
b�r�d�r. S�nemada kostüm, tar�h� f�lmlerden müz�kal yapımlara, çocuk ﬁlmlerinden bilim kurgu
s�nemasına kadar gen�ş b�r yelpazey� �ç�ne almaktadır. Bu bağlamda modern anlamda öneml�
derecede d�kkat çeken ve b�l�m kurgu s�nemasının sıra dışı, aynı zamanda f�lm kostüm tasarımcısı
olan Hans Rudolf G�ger’a a�t çalışmalar kapsamını oluşturmaktadır.

1.

Tiyatrodan Sinemaya Kostüm

S�nema �le kostüm �l�şk�s� başlamadan önce metne (senaryo) ve yönetmene bağımlı, mekânı
tamamlayan kostüm anlayışı �lk kez t�yatro sahneler�nde ortaya çıkmıştır. Kostüm �le günlük g�ys�
arasındak� farkı tek kel�me �le açıklayacak olursak; sahne üzer�nde b�r senaryoya bağlı kalınarak,
oyunu ve oyuncuyu tamamlayan, g�y�len her şey kostümdür tanımı doğru olacaktır. Ancak
tekn�k anlamda saç, makyaj ve aksesuarları da kapsayan, gerekt�ğ�nde b�r dönem� �ç�ne alan ya
da dramat�k kurguya d�rekt katkı yapan g�ys�ler ve aksesuarlar bütünü olarak da tanımlanab�l�r.
Sahne üzer�nde sunulması düşünülen kostümler� tasarlayan, kalıp hazırlayan, d�ken ek�p sahne
�le b�rl�kte oyunun temel yorumunu değerlend�r�rken, da�ma aktörün kostümüyle olan ruhsal
�l�şk�s�n� de düşünmek zorundadır. Bu nedenle oyuncu ve kostüm görsel etk�y� kuvvetlend�rmes�
açısından b�rb�r�nden ayrılmaz �k� tamamlayan olmaktadır.
Günlük yaşam �ç�nde tükett�ğ�m�z moda kavramı dışında kalan g�y�m anlayışının har�c�nde
t�yatro sanatında kostüm, oyuncunun gerek f�z�ksel, gerekse ps�koloj�k k�ml�ğ�yle, kılığına ve
ruhuna büründüğü oynanan rol-k�ş� arasında doğal b�r taşıyıcı görev�n� üstlenmekted�r. S�nemanın
sunduğu gerçekl�k duygusu, t�yatrodan daha farklıdır. Rolün tekrarı, kameranın hareketler� ve
detayları göstermes� bakımından �zley�c�y� farklı arayışlara �tmekted�r. Bu anlamda s�nemada
kostüm tasarımı �ncelend�ğ�nde sahne sanatlarından farklı ama aynı anlama h�zmet ederek
tasarlanmaktadır. Günümüzde b�lg�sayar teknoloj�s�n�n de katılımıyla �zley�c�ye düşünemeyeceğ�
kadar büyüklükte görsel b�r şölen sunan s�nema alanında kostüm tasarımı kend�ne özgü b�r sektör
hal�ne gelmek zorunda kalmıştır.
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2.

Kostüm-Renk İlişkisi

Kahvereng�, gr�, lac�vert, s�yah g�b� renkler ve kend�ne özgü tekn�ği �le çalışmalarında buğuluürkütücü b�r hava yaratmıştır. Kullandığı f�gürler�n tenler�n�n soluk oluşu onların ölü insanlar etkisi
yaratmasını sağlamaktadır. H. R. G�ger’ın res�m ve f�lm tasarımlarına yansıttığı s�yah tonlamaları
ve beyaz ışığa yaptığı vurgu dikkat çekicidir. Bu vurguyu eserler�nde bulunan f�gürler�n her yer�n�
ışıl ışıl yapmayıp tek b�r noktasındak� ışığa algıyı yönlend�rerek çalışmalarındak� b�l�m kurgu
karakterler�n� ve atmosfer�n� tanımlamaktadır.

Res�m 1: Hans Rudolf G�ger ‘An�ma M�a’ (Ruhum) 1980.
(https://l�stem�ne.com/news/h-r-g�ger-k�md�r)

H. R. G�ger, ‘An�ma M�a’ adlı eser�n� (Res�m 1) 1980 yılında Al�en f�lm� �ç�n yapmıştır. İtalyanca
kökenli olan ‘An�ma M�a’ kel�mes� Türkçe’de ‘Ruhum’ anlamına gelmekted�r. Eserde, pek
çok erot�k ve korku f�gürü yer almaktadır. G�ger bu �k� konu �le sanatseverler� zıtlık üzer�ne
düşündürmeye sürüklemekted�r. Resm�n sol tarafında bulunan kadın ve resm�n merkez�ndek�
kılıç, ortada görülen f�gürün yüzünü tam ortasından böldüğü görülmekted�r. Her f�gür başka b�r
anlam �fade ederek, s�mgelenm�şt�r.
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Mustafa Sözen’�n renkler�n sembol�k anlamları üzer�ne yaptığı araştırmaya baktığımızda,
G�ger’ın çalışmalarında çoğunlukla kullandığı kahvereng�, gr� ve s�yah renkler�n�n sembol�k
olarak anlamlarını;

“… kahverengi, insanoğlunun ilk evi olan tahtanın rengidir. Ağaç
rengi olarak ele alındığında; tahta mobilyalarla döşeli mekanlar hem sıcak
ve insanı sarıp sarmalayan görünümler vermekte hem de loş, hüzünlü, eskimiş
ve yaşanmış mekanlar duygusu uyandırarak farklı anlamlar yaratabilmektedir.
Bu nedenle etkisi ne kaba ne de vahşidir. Bu rengin sahip olduğu güçlü yananlamlar, çok da eskilere gitmeyen, yaşanmış bir geçmiş zamanı ona ait anılar
ve duygulardır” (Sözen, 2003:93-94).

S�yah ve beyazın karışımı �le oluşan gr� renk, durgun, soluk, suskun ve ölümden korkma g�b�
ürkütücü anlamları �fade etmekted�r. Sözen aynı çalışmasında;

“Kendine özgü hiçbir özelliği olmayıp, ne beyaz gibi olasılıklarla
dolu, ne de siyah gibi pasiftir. Hiçbir şey açığa vurmayan, devinimi olmayan
ve etkin hiçbir gücü içinde barındırmayan yapısıyla bu renk; enerji eksikliği,
kararsızlık ve nötr olan ruh durumunun ifadesi olarak kullanılır. Bu nedenle
bitip tükenmek bilmeyen bir duvarı veya dipsiz, sonsuz bir delik gibi,
devinimsiz bir direnişi sembolize eder (…) Tüm renkleri içine çekerek emen ve
içinde barındıran bu renk; sefalet, umutsuzluğun, sonsuza dek lanetlenmenin,
cehennemin ve ölümün sembolü olarak kabul edilir” (Sözen, 2003:93-101).
H. R. G�ger’ın f�lmler� ve res�mler�n�n temel�nde s�yah renk; korku, end�şe, çares�zl�k, yalnızlık ve
aklın kaybının tems�l� olarak kullanılmıştır. Bütün renkleri içerisinde barındırır.
3.

Giger ve Film Kostümleri

Sanatçı ve kostüm tasarımcısı Hans Rudolf G�ger’ın f�lm kostümü tasarımlarına bakıldığında,
yüzeysel ve üç boyutlu çalışmalarda �nsan ve mak�ne öğeler� üzer�nde düşünmekted�r. H. R.
G�ger’ın tasarlamış olduğu özell�kle ‘Al�en’ f�lm ser�ler� detaylı �ncelend�ğ�nde, b�l�nçaltının
etk�ler�, doku, renk ve ışık kullanımı g�b� özell�kler olarak karşımıza çıkmaktadır. Uyku
bozukluğunun onda bıraktığı ruhsal bozukluklardan hareket ederek res�mler�ne tema olarak
yansıtmaktadır. Örneğin; paslanmış çarklar, d�şl�ler, mak�nalar, �nsan f�gürler� sürekl� b�r tekrar ve
r�t�m �çer�s�nded�r. Res�mler� el değmem�ş g�b�d�r; fırça �zler�n� bel�rtmeyecek b�r b�ç�mde tuval�
boyama tekn�ğ� kullanmaktadır.
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G�ger: “Kendi özgün evrenini kendi yarattı. Organik ve inorganik yapıların biyokimyasal bir
estetikle şekillendiği, insan ve makine diyalektiğinin; et ve kemiğin, balede olduğu gibi sinerjik bir
şekilde magmaya ve metale dönüştüğü bir evren ortaya koydu” (https://www.b�l�mkurgukulubu.
com/genel/�nceleme/karanl�k-ruhlu-b�r-deha-h-r-g�ger/, 03.09.2019).

Resim 2: H.R. G�ger “Spec�es” f�lm� �ç�n çizdiği karakter tasarımı (1994).
(GIGER, H. R. (1995). Species Design, London: T�tan Books. ISBN: 1852866608.)
Res�m sanatı �le b�rl�kte mekân anlayışına farklı bakan ve heykels� kostüm tasarımlarını b�l�m
kurgu s�nemasına aktarırken �nsan beden�n� taşıyıcı olarak kullanan öneml� kostüm tasarımcılarının
başında Hans Rudolf G�ger gelmekted�r. Mak�ne-�nsan �l�şk�s�n� mükemmel şek�lde yansıtan
sanatçının çalışmalarında, kadın vücudu ön plandadır. Sanatçının hayal gücünde ne varsa onu
estet�k b�r açı �le b�l�nçl� b�r bel�rs�zl�k �çer�s�nde karşı tarafa yan� beyaz perdeye yansıttığını
görülmekted�r. Eserler�ne bakıldığında korkutucu b�yon�k varlıklar yer alsa da, resm�n sak�n
ve canlılığını y�t�rm�ş olmasına rağmen, �zley�c�ye farklı b�r enerj� vermes� �lg� çekmekted�r.
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Mak�nelerle c�nsel b�rleşmeden dolayı mutasyona uğramış �nsanlar, bu temaslar sonucu
vücudunun bazı yerler�nde mak�neleşme başlamış f�gürlere sıklıkla rastlanmaktadır. Erot�zm�n
sınırlarını zorlayan H. R. G�ger res�mler�nde her türlü erot�k unsuru çek�nmeden kullanmaktadır.
İlk bakıldığında bir anlam ifade etmeyen, ancak resmin anlatımına girildiğinde karışık sembollerin
her yerde olduğu görülmekted�r. Salvador Dal� ve real�st ressam Ernst Fuchs’ın düşüncelerinden
ve eserlerinden çok etkilenmiştir.

Resim 3: Hans Rudolf G�ger ‘Spec�es Des�gn’ k�tap kapağı.
(GIGER, H. R. (1995). Species Design, London: T�tan Books. ISBN: 1852866608.)
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Resim 4: H. R. G�ger, ‘Spec�es’ karakter� tasarım aşamaları.
(GIGER, H. R. (1995). Spec�es Des�gn, London: T�tan Books. ISBN: 1852866608.)

Yukarda ver�len Res�m 4 örneğ� Spec�es/Tür f�lm�nden b�r kostüm tasarım örneğ�d�r. Malzeme
olarak s�l�kon kalıp kullanılmıştır.
Endüstr� çağı ve sonrası gel�şen teknoloj�n�n �nsan yaşantısı üzer�ndek� korkutucu yanları üzer�nde
duran G�ger, mak�naları, ürkütücü fabr�ka görünümler�n�, hurdalık mekân algısını h�ssett�r�r.
Karanlık alanları ağırlıkla kullanması, �lk n�şanlısı L� Tobler’ın �nt�har etmes� sonucu kend�s�nde
bıraktığı ruhsal etk�ye dayanmaktadır. Bu nedenle eserler�nde karanlık, puslu b�r görünüm
hak�md�r k� ‘L�’ ser�s� (Res�m 5) örnek olarak gösterebiliriz.
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Resim 5: H.R. G�ger, L� I.
(https://frpnet.net/haberler/h-r-g�ger-aram�zdan-ayr�ld�)

Resim 6: 1979 ‘Al�en’ f�lm� set çalışması. H.R. G�ger (sol üstte), R�dley Scott (ortada
eğ�lm�ş).
(https://www.b�l�mkurgukulubu.com/genel/�nceleme/karanl�k-ruhlu-b�r-deha-h-r-g�ger/)
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Yüzyılın res�m, heykel ve tasarımcılarından sayılan H. R. G�ger, yönetmenl�ğ�n� R�dley SCOTT
tarafından yapılan ‘Yaratık’ f�lm�ndek� Al�en/Yaratık (Res�m 6) karakter�n� bu end�şeler�
doğrultusunda tasarlamıştır. Senaryo gereğ� gerçekleşt�r�len atmosfer doğrultusunda oyuncu
olarak seç�len �nsan beden� üzer�ne farklı malzemeler� b�r araya get�rerek oluşturduğu ve monte
ett�ğ� bu �lg�nç g�y�m/kostüm tasarımı kend�s�ne Oscar ödülü kazandırmıştır. B�l�m kurgu, ger�l�m
ve korku türünde ele alınan ‘Yaratık’ f�lm� toplam altı ser�den oluşmaktadır. 2

Resim 7: Hans Rudolf G�ger, ‘Al�en’ karakter�.
(https://al�en.fandom.com/pl/w�k�/Ksenomorf)

2 Yaratık (1979), Yaratık - II (1986), Yaratık - III (1992), Yaratık: Diriliş (1997), Prometheus (2012), Yaratık: Covenant
(2017).
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Sonuç
Senaryo gereğ� dekor, ışık, müz�k g�b� tamamlayıcı sanat dallarının b�r araya gelmes�yle b�rl�kte,
s�nemada kostüm tasarımı da farklı malzemeler ve uygulamalarla b�rçok yapımda karşımıza
çıkmaktadır. Özell�kle H.R G�ger tarafından tasarlanmış Spec�es/Tür, Al�en/Yaratık, Al�en ser�ler�
ve Al�en vs Predator g�b� f�lmler kullanılan, kostüm uygulamaları �zley�c�n�n karşısına etk�ley�c�
şek�lde çıkan önemli f�lm kostüm tasarımının en önemli örneklerdir. Seyirci, kostüm tasarımcısının
başvurduğu estetik ve tasarım ögeleri olan; renk, çizgi ve doku gibi unsurların oluşturduğu
atmosferle beyaz perdeye kilitlenmektedir. Günlük yaşantı ya da tarihi konu alan ﬁlmlerde bu
etki, tasarımcının seçmiş olduğu başta tekstil malzemesi olan kumaş özellikleri, dikiş tekn�kler�
g�b� yöntemlerle sağlanır. Ancak gerçeküstü, b�l�nçaltı g�b� hayal� senaryolar doğrultusunda tekst�l
malzemes� dışında kalan farklı malzemeler deneysel çözümlemelerle b�rçok f�lmde şok etkisi
yaratacak kostüm tasarımları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hans Rudolf G�ger’ın tasarladığı
s�nema kostümler� g�b�. Y�ne de s�nema sanatı açısından bakıldığında, “… filmler başlangıçta
olduğu gibi izleyen üzerinde duygusal bir iz bırakmayı (bir izlenim, bir renk veya ruh hali olarak)
başarmakta, ama onların eski yıllardaki filmlerdeki gibi giyim, tarz konusunda izleyiciyi harekete
geçirmesi giderek zorlaştırmaktadır…” (Çeliksap, 2011).
Sonuç olarak sey�rc� kend�ne a�t önceden sah�p olduğu deney�m ve b�lg�ler doğrultusunda hayat
görüşü ve b�lg�s� dah�l�nde f�lm �zlemeye gelmekted�r.
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SANAL GERÇEKLİK BAĞLAMINDA CANLANDIRMA ÜRETİMİ,
DİSNEY POSEVR ÖRNEĞİ

Burak Dervişoğlu1
Özet
Canlandırmanın gel�ş�m süreçler�ne baktığımız zaman, canlandırma üret�m�n�n tar�h boyunca
teknoloj� �le aynı paralelde evr�m geç�rd�ğ� görülmüştür. Bu gel�şmeler farklı canlandırma
türler�n�n doğmasına neden olmuştur. Mağara duvar res�mler�nden başladığı varsayılan
canlandırmanın yaklaşık 150 yıldır üret�m tekn�kler�nde öneml� yen�l�kler ortaya çıkmıştır.
B�lg�sayar teknoloj�s�n�n �lerlemes�ne bağlı olarak, sanal gerçekl�k teknoloj�s� de gel�şt�r�lm�şt�r.
Sanal gerçekl�k uygulamalarının sanat eser� üretme amacında gel�şt�r�lmes�yle çeş�tl� uygulamalar
ortaya çıkarılmıştır. B�rçok küresel ş�rket�n sanal gerçekl�k uygulamalarına yatırım yapmasıyla,
farklı d�s�pl�nler �ç�nde kullanılmaya başlanmıştır. Sanal gerçekl�k ortamında canlandırma f�lm
üret�m� yazılımları da mevcut olup halen gel�şmeye devam etmekted�r. Canlandırma f�lm üret�m
endüstr�s�n�n öne çıkan ş�rketler�nden D�sney An�masyon stüdyoları, gel�şen sanal gerçekl�k
teknoloj�s� �ç�n ön hazırlık yapmaktadır. Bu b�ld�r�n�n amacı canlandırma f�lm üret�m�n�n zaman
�ç�nde evr�mleşmes�n�n ve D�sney’�n PoseVR adını verd�ğ� sanal gerçekl�k programıyla değ�şen
canlandırma üret�m�n�n �ncelenmes�d�r.
Anahtar Kelimeler: An�masyon, Canlandırma S�neması, Canlandırma Tekn�kler�, Sanal
Gerçekl�k, Sanal Gerçekl�kte Canlandırma.

1 (Arş. Gör.), İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Araştırma Görevlisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Grafik Tasarım Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi, burakdervisoglu@stu.aydin.edu.tr
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THE EVOLUTION OF ANIMATION, DISNEY POSEVR EXAMPLE

Abstract

When we look at the development processes of an�mat�on, �t �s seen that an�mat�on product�on has
evolved �n parallel w�th technology throughout h�story. These developments led to the emergence
of d�ﬀerent types of an�mat�on. S�gn�f�cant �nnovat�ons �n the product�on techn�ques have emerged
for about 150 years �n the an�mat�on, wh�ch �s supposed to start from the cave wall pa�nt�ngs.
Depend�ng on the advancement of computer technology, v�rtual real�ty technology has also been
developed. Var�ous appl�cat�ons have been created by develop�ng v�rtual real�ty appl�cat�ons
for the purpose of produc�ng artworks. W�th many global compan�es �nvest�ng �n v�rtual real�ty
appl�cat�ons, �t started to be used �n d�ﬀerent d�sc�pl�nes. An�mat�on f�lm product�on software
�s also ava�lable �n the v�rtual real�ty env�ronment and �s st�ll develop�ng. D�sney An�mat�on
stud�os, one of the lead�ng compan�es �n the an�mated f�lm product�on �ndustry, are prepar�ng
for the develop�ng v�rtual real�ty technology. The purpose of th�s paper �s to exam�ne an�mat�on
f�lm product�on evolv�ng over t�me and D�sney’s v�rtual real�ty program called PoseVR, wh�ch
changes an�mat�on product�on.
Keywords: An�mat�on (An�mat�on C�nema), An�mat�on Techn�ques, V�rtual Real�ty, An�mat�on
�n V�rtual Real�ty.
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Giriş

Günümüz s�nemasında “An�masyon” veya “Canlandırma S�neması”; nesneler�n, cansız
objeler�n veya b�lg�sayar ortamında yapılan ç�z�m ve modellerle canlıymış g�b� hareketlend�rme
tekn�ğ�d�r. An�masyon yaratıcılarından Norman McLaren an�masyonu hareket eden ç�z�mler�n
değ�l, ç�z�lenler�n hareket� sanatı olarak tanımlamıştır. Bu tanımdan yola çıkılarak canlandırma
�ç�n “kareler arasında (yer alan) görünmeyen aralıklar oluşturma sanatıdır” (Aydın 1989:28) da
den�leb�l�r.
Canlandırma s�neması teknoloj� �le gel�şt�kçe yapım tekn�kler�nde evr�mleşmeler meydana
gelm�şt�r. Günümüzde canlandırma üret�m� büyük b�r oranla b�lg�sayar programları �le yapılsa da
b�nlerce yıl önce toplumlar olayları ve gördükler�n� anlatmak �ç�n mağara res�mler�, h�yerogl�f g�b�
ç�z�mlerle anlatmak �sted�kler�n� haraketl� ç�z�mlerle �fade etm�şlerd�r (W�ll�ams, 2002: 11-12).
Canlandırma sadece anlatılmak �stenen konuyu an�masyona dönüştürmek değ�l, bas�t ç�z�mlerle
de anlatılmak �stenen konuya dev�n�m kazandırmaktır. Bu çalışma, �nsanoğlunun anlatmak �sted�ğ�
olaylara dev�n�m vererek anlatma �ht�yacından kaynaklanan canlandırma tekn�kler�n�n, hızlı b�r
şek�lde evr�mleşmes�n� ve teknoloj�ye öncülük etmes�n� örneklerle anlatır. D�sney an�masyon
stüdyolarının canlandırma s�nemasına öncülüğü, teknoloj�n�n gel�şmes�ne neden olması kes�tlerle
sunulmuştur. Canlandırma stüdyolarının öneml� b�r �sm� olan D�sney, kurulduğu 1923 yılından
günümüze canlandırma sektörüne yaptığı, farklı toplumlardan kültürel f�lmler sayes�nde d�ğer
stüdyolardan daha hızlı b�r şek�lde büyüme gösterm�şt�r. D�sney günümüzde sadece canlandırma
s�nemasında değ�l, çeş�tl� f�lm stüdyolarını satın alarak küresel b�r etk� oluşturmuştur. D�sney, P�xar
an�masyon stüdyolarını da satın alarak, b�lg�sayarlı an�masyon alanında da öncülük etmekted�r.
Gel�şen sanal gerçekl�k teknoloj�s�, farklı d�s�pl�nlerde kullanılmaya zem�n hazırlamaktadır.
Sanal gerçekl�k platformu �ç�n özel olarak gel�şt�r�len tasarım uygulamalarıyla b�rçok alanda
eser üretmeye �mkan vermekted�r. Sanal gerçekl�k teknoloj�s�n�n canlandırma yapımında da
kullanılab�leceğ�nden ve b�rçok ş�rket canlandırma üret�m�ne uygun programlar gel�şt�rd�ğ�nden
dolayı D�sney, ‘PoseVR’ adı verd�ğ� b�lg�sayar programını gel�şt�rmekted�r.
1.

Canlandırma

B�nlerce yıl önce Neanderthal �nsan toplumları çeş�tl� r�tüeller�n� aktarmak �ç�n yaşadıkları
mağaralar da duvar res�mler� ç�zm�şt�r. Bu duvar res�mler�nde çeş�tl� leke oyunları ve fazladan
eklemlerle ç�z�len objelere dev�n�m katarak hareketl�ym�ş g�b� gösterm�şlerd�r. Mağara res�mler�
arasında b�l�nen en esk�s� “Altam�ra Mağarası’nın duvarlarında görülen res�mlerde koşan b�r
yaban domuzunun görüntüsü �ç�n toplam sek�z ayak ç�z�lm�ş ve domuzun dev�n�mler� ver�lmeye
çalışılmıştır” (Hünerl�, S. 2005: 2).
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Roma, Mısır g�b� meden�yetler�n kend� r�tüeller�n�, kültürler�n� aktarmak �ç�n, el yazmaları, duvar
res�mler�, ç�zg� romana benzer k�tap süslemeler� yaptıkları b�l�nmekted�r. Mısır duvar res�mler�nde
çok f�gürlü r�tüel canlandırmalar görülürken, bas�t mekan�k aletler�n gel�şmes� �le Ç�n’de de opt�k
�llüzyonların yapıldığı görseller� hızlıca göster�lerek haraketl�ym�ş g�b� algılanmasına sebep olan
opt�k oyuncaklar gel�şmeye başlamıştır. Opt�k oyuncakların çoğunlukla şenl�kler veya çocuklar �ç�n
yapıldıktan sonra �lk canlandırma denemeler�ne başlandığı görülmekted�r. Eadweard Muybr�dge
haraketl� görüntünün oluşmasında öneml� katkılar sağlamıştır. “İng�l�z fotoğrafçı haraketl� nesne,
hayvan ve �nsanları bazen çok kısa aralıklarla yerleşt�rd�ğ� fotoğraf mak�neler�yle bazen de o
günün teknoloj�s�n�n elverd�ğ� hızlarda arka arkaya çekerek görüntülem�şt�r” (Can�kl�g�l, İ. 2007:
2) Muybr�dge’�n, b�r atın koşma anını yakalayarak elde ett�ğ� haraketl� görüntüler alanda �lk
çalışmalar olarak görüleb�lmekted�r.

Res�m 1: Eadweard Muybr�ge, Koşan Atların Fotoğraﬂanması
1900’lü yılların başlarında s�nema sektörünün gel�şmekte olması, canlandırmanın da kend�
�ç�nde gel�şmes�ne olanak sağlamıştır. Yapılan canlandırma denemeler�n�n ardından an�masyon
stüdyoları kurulmaya başlanmış, 1920’l� yıllarda Walt D�sney tarafından D�sney An�masyon
Stüdyosu kurulmuştur.
1979 yılında Lucas F�lm stüdyolarının kend� �çler�nde b�lg�sayarla f�lm efektler� üretme
denemeler�nden gel�şt�r�len �lk üç boyutlu kısa ve uzun metraj canlandırma f�lmler yapılmıştır
(Wh�tehead, M. 2012: 125-126). Lucas F�lm �ç�nde olan bu departman Steve Jobs tarafından satın
alınarak P�xar an�masyon stüdyoları olarak adlandırılmıştır. P�xar’ın f�lmler�nden sonra b�lg�sayarlı
canlandırma üret�m� �lerleme gösterm�şt�r. D�j�tal Çağ olarak da adlandırılan �lk çeyreğ�nde
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olduğumuz 2000’l� yıllarda �se ağırlıklı olarak canlandırma f�lmler b�lg�sayar programları �le
yapılmaktadır. Canlandırma halen gel�şmes�n� sürdürmekte, yen� çıkan teknoloj�lerle kend� �ç�nde
tekn�kler�n� güncellemekted�r.

2.

Sanal Gerçeklik Teknolojisi

Sanal gerçekl�k ded�ğ�m�z zaman b�lg�sayar ortamında yapılan an�masyonların veya 360 derece
v�deo çeken kameralar g�b�, hazırlanan v�deoların sanal gerçekl�k gözlükler� �le 360 derece
oluşturulan mekândaymış g�b� �zlenmes�d�r.
“Alternat�f gerçekl�ğe daha der�n b�r şek�lde dalmanın formülü olan VR, kend� Rönesans’ını Soğuk
Savaş yıllarında yaşamaktadır. 1955 yılında çalışmalarına başladığı; deney�m t�yatrosu ve/veya
geleceğ�n s�nema deney�m� olarak n�telend�r�len Sensorama �le Morton He�l�g Vr teknoloj�s�n�n �lk
örneğ�n� ortaya koymaktadır” (Arıcı A. ve Bayçu, S. 2019: 34). Sensorama’dan sonra b�lg�sayar
s�stemler�n�n gel�şmes� �le b�rl�kte ortamları s�mule eden gözlükler gel�şt�r�lm�şt�r.
“Tüm bu gel�şmeler yaşanırken 1932 yılında �lk sanal gerçekl�k konferansı Seattle’da
gerçekleşt�r�lm�şt�r. B�r d�ğer büyük sanal gerçekl�k konferansı olan ve 1989’da gerçekleşt�r�len
SIGGRAPH’da �lk defa k�ş�sel kullanım �ç�n üret�lm�ş olan VR CAD s�stem� tanıtılmıştır. Bu
konferans sanal gerçekl�k teknoloj�s�n�n kullanıcı tabanlı, k�ş�sel b�lg�sayarlarda da kullanılab�len
sanal gerçekl�k teknoloj�s� gel�ş�m�n�n önünü açmıştır” (Yeng�n D. 2017: 94-95).
Günümüzde �se graf�k kartı g�b� teknoloj�k c�hazların ucuzlaması, yaygınlaşması ve yazılım
gücünün gel�şmes� �le sanal gerçekl�k teknoloj�s� b�reysel kullanıcıya h�zmet etmeye başlamıştır.
360 derece v�deo kayıt eden kameralar �le b�reysel kullanıcıların kayıt ett�ğ� spor görüntüler�,
f�lmler g�b� v�deoları sanal gerçekl�k gözlükler� �le �zlemek mümkünken sanat, tıp, d�j�tal oyun
g�b� b�rçok alanda kullanılan sanal gerçekl�k gözlükler� sanat eser� üret�m�nde de kullanılmaktadır.
Sanal gerçekl�k platformunda, üç boyutlu d�j�tal heykel, �llüstrasyon ve canlandırma g�b�
sanatsal tasarımlar üret�lmekted�r. Teknoloj�k gel�şmelerde önce olan ş�rketler sanal gerçekl�k
uygulamalarına yatırım yapmaktadır.
2016 yılında Google ş�rket� tarafından p�yasaya sunulan ‘T�lt Brus’ adlı sanal gerçekl�k
uygulaması �le sanal gerçekl�k platformunda 360 derece �llüstrasyonlar ve heykeller yapılma
�mkânı sağlanmıştır ve Google b�rçok sanatçıya uygulamasını kullandırarak eserler yaptırmıştır
(Google).
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2.1. Sanal Gerçeklikte Canlandırma
Sanal gerçekl�ğ�n sadece yapılan f�lmler� �zlemek �ç�n değ�l, sanal gerçekl�kle beraber çıkan
konsolların aynı gözlükle 360 derece res�m yapab�lme veya d�j�tal oyun oynayab�lme özell�ğ�
gel�şt�kçe farklı alanlar �ç�nde uygulamalar gel�şm�ş ve ç�z�m uygulamalarının sanal gerçekl�ğe
uyarlanması �le sanal gerçekl�k üzer�nden sanat eser� yapımına başlanmasıyla benzer uygulamalarla
canlandırma üret�m� mümkün hale gelm�şt�r.
Facebook ş�rket� 2014 yılında sanal gerçekl�kte öncü f�rmalardan olan Oculus ş�rket�n� satın
alarak sanal gerçekl�k teknoloj�s� �ç�n kend� yatırım gücünü kullandı. Facebook kend� alt yapısını
ve yazılım gücünü kullanarak gel�şt�rd�ğ� ‘Qu�ll’ adlı sanal gerçekl�k uygulamasını gel�şt�rd�.
Oculus alt yapısıyla desteklenen qu�ll uygulaması �le klas�k canlandırma tekn�ğ�nde olduğu g�b�
ç�z�len ç�z�mler� her kare �ç�n teker teker ç�zerek veya b�ç�m�yle oynayarak canlandırma yapmak
mümkün hale geld� (Qu�ll, 2020). Qu�ll dışında sanal gerçekl�kte �llüstrasyon ve canlandırma
yapılan farklı uygulamalar da gel�şt�r�lm�şt�r, ancak Qu�ll’�n farkı sanatçıları destekley�p kend�
uygulamaları �le eserler yaptırmasıdır (Qu�ll, 2020). Qu�ll �le eser yapan sanatçılardan olan Goro
Fuj�ta kend�s�n� sanal gerçekl�kte eser üretmeye ve bunun eğ�t�m�n� vermekted�r (İamag, 2020).
3.

Disney PoseVR

Canlandırma s�nemasının öncü �s�mler�nden D�sney, gel�şen sanal gerçekl�k teknoloj�s� �ç�n
PoseVR adını verd�ğ� sanal gerçekl�k donanım set�n� ve yazılımını gel�şt�rd�. PoseVR; sanal
gerçekl�k gözlükler� ve yardımcı konsolları �le 360 derece ortamda an�masyon üretmeye dayalı
b�r uygulamadır (Vrscout, 2018). PoseVR, üç boyutlu sanal karakterler�n, kuklaymış g�b� sanal
gerçekl�kte hareket ett�r�l�p canlandırmasına dayalı karma b�r canlandırma uygulamasıdır. D�sney
PoseVR �ç�n “geleceğ�n potans�yel an�masyon uygulamasıdır” �fades�n� kullanmıştır (Product�on
Technology and An�mat�on Teams, 2017). Bunun neden�, klas�k canlandırma veya d�j�tal
canlandırmanın verd�ğ� yapay hareketlend�rme yer�ne an�matörler d�j�tal karakterler�n� kuklaymış
g�b� tutup poz vereb�lmekted�r. B�r d�ğer dey�şle, “Kullanıcılar, VR kulaklığını taktıktan sonra
hemen el�n� uzatıp 3D karakter�n� yakalayab�l�r ve sanal ortamda farklı pozlar koyarak vücudunun
herhang� b�r parçasını man�püle etmeye başlayab�l�rler. Ayrıca bu model, eller�n kullanılmasına
�mkan tanıdığı �ç�n mouse veya kalem g�b� tek b�r g�r�ş aygıtını kullanmaktan çok daha doğal b�r
h�s vermekted�r (Zumre, 2018).
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Res�m 2: D�sney PoseVR Çalışma Ekranı
D�sney PoseVR uygulamasını kullanarak cycles adlı deneysel kısa canlandırma f�lm� yapmıştır.
Bu f�lmle D�sney PoseVr �le canlandırma üret�leceğ�n� kanıtlamakla beraber deneysel çalışmaların
canlandırmanın üret�m�ne olumlu etk� edeb�leceğ�n� gösterm�şt�r.
Sonuç
Canlandırma f�lm üret�m� tekn�kler� halen kend� �ç�nde evr�mleşmekted�r ve yakın d�s�pl�nler
�le etk�leş�m hal�nded�r. Günümüzde 3 boyutlu yazıcıların kukla yapımında akt�f b�r şek�lde
kullanıldığı g�b� sanal gerçek gerçekl�ğ�n de canlandırma f�lm üret�m�nde akt�f b�r şek�lde
kullanılacağı ön görülmekted�r.
Buna göre elde ett�ğ�m�z sonuç, P�xar kurucularından ve �lk üç boyutlu b�lg�sayarlı canlandırma
üreten k�ş�lerden Ed Catmull D�sney �ç�n, an�matörler�n�n uygulamalı teknoloj�n�n en ön saﬂarında
yer aldığını ve mevcut metotları kullanmak yer�ne kend� tekn�kler�n� ürett�kler�n� bel�rtmekted�r
(2016: 28).
Sanal gerçekl�k programları canlandırma f�lm üretme �mkânın doğması, canlandırmanın halen
evr�mleşt�ğ�n�n örneğ�d�r. Sanal gerçekl�k platformu, canlandırma üret�m�ne farklılık katmaktadır,
üç boyutlu modeller� �k� boyutlu ç�z�mler g�b� ç�zeb�lmek ve an�masyon hal�ne get�rmek sanal
gerçekl�k �le mümkün hale gelmekted�r.
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D�sney’�n, sanal gerçekl�kte canlandırma yapılması �ç�n PoseVr’ı gel�şt�rmes�yle beraber d�j�tal
canlandırma üret�m�nde köklü değ�ş�kler�n olacağı söyleneb�l�r. PoseVR uygulaması da b�r
b�lg�sayarlı canlandırma olduğu �ç�n canlandırma sektörünün teknoloj� �le evr�m�n� sürdüreceğ�
düşünülmekted�r.
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TEKNOLOJİK SANATLARDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Esra Özkan1

Özet
Sempozyum kapsamında; teknoloj�n�n gel�şmes� �le b�rl�kte yapay zekanın etk�s�n� d�j�tal sanatlar
alanında sanatçılar ve eserler� üzer�nden ele alarak teknoloj� ve sanatın b�rleş�m�ndek� sanatsal
deney�mler� ve bu bağlamda “deney�m” üzer�nden b�l�şsel b�l�mler (cogn�t�ve sc�ence) ve felsefe
temel�nde �lerleyerek d�j�tal sanatlardak� algı ve deney�m� konusunu aktarıyor olacağım.
Günümüzde sanatçı, stüdyosundan çıkarak kend�n� b�r b�l�m �nsanı g�b� gören ve teknoloj�y�
keşfetmeye yönel�k araştırmalar yapan, tek başına çalışmaktan z�yade farklı d�s�pl�nlerden gelen
k�ş�lerle çalışan, deney�m sürec�ne dah�l olan, felsef� ve sosyal sorunları yen� b�r d�l üzer�nden ele
alan; laboratuvar ortamında mercek altında çözüm arayan; yapay zeka, canlı s�stemler, k�net�k,
robot�k g�b� alanlarda yen� perspekt�ﬂer üreten hem bugünü hem de geleceğ� kurgulayan b�r k�ş�d�r.
Kurguladığı düzen de yıkıp yen�den �nşa ederek ve �nşa sürec�nde yen� �zlen�mlerle yola çıkarak
�dealar ortaya koyar, z�hn�ndek�ler� zaman ve mekan �çer�s�nde yer ed�nerek kend�n� konumlandırır.
Zamansız ve ansızın durumların keşfed�lme süreçler�nde �se akışa geçerek keşfed�lmeye merak
ed�lmeye açık olan b�r lab�rent sunar. Bu lab�rent “İç�nde yaşadığımız “post – d�j�tal” dönem ve
bu dönem�n �çer�s�ndek� d�j�tal anın her geçen gün yen�den şek�llenmes�n�, enformasyon akışının
teknoloj� �le b�rl�kte hızla �lerlemes� d�nam�k ve düşünsel parad�gmaları sektörün farklı çalışma
alanlarında �novat�f f�k�rlere dönüşmes�n� sağlamaktadır.
Sempozyum kapsamında d�j�tal sanatlar üzer�nden �zley�c� ve eser arasındak� bağı aktaracağım.
Üzer�nde duracağım konular �se; Post- d�j�tal dönem ned�r? D�j�tal sanatlarda deney�m nasıl
başlıyor? Sanat ve tasarımın en güncel örnekler�nde yapay zeka nerelerde kullanılıyor? D�j�tal
sanatlar temel�nde �zley�c� ve sanatçı algısı nasıl oluyor? sorularının cevaplarını sunacağım.
Anahtar Kelimeler: teknoloj�, yen� medya, d�j�tal sanat, ver� sanatı, deney�m

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Bölümü, esraozknn@gmail.com
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CONTEMPORARY APPROACHES ON TECHNOLOGIC ART

Abstract
W�th the development of technology, I focus on the art�st�c exper�ences �n the comb�nat�on
of technology and art by address�ng the eﬀects of art�f�c�al �ntell�gence through art�sts and
the�r works �n d�g�tal arts. I w�ll be address�ng the percept�on and exper�ence �n d�g�tal
arts by progress�ng on cogn�t�ve sc�ence on the bas�s of ph�losophy �n technology and art.
Today, the art�st �s def�ned as someone who leaves h�s stud�o, and cons�ders h�mself as a sc�ent�st
and makes researches to explore technology; works w�th people from d�ﬀerent d�sc�pl�nes rather
than work�ng alone; gets �nvolved �n the exper�ence process; addresses ph�losoph�cal and soc�al
�ssues w�th a new language; seeks solut�ons under the lens at a laboratory env�ronment; del�vers new
perspect�ves �n art�f�c�al �ntell�gence, l�v�ng systems, k�net�cs and robot�cs f�elds, and bu�lds both today
and future. The art�st d�srupts and re-construct the order that he/she has bu�lt; del�vers �deas based on
new �mpress�ons dur�ng the construct�on phase; pos�t�ons h�mself/herself and places what �s on h�s
m�nd w�th�n the boundar�es of t�me and space. The art�st steps �nto act�on �n explorat�on processes
of t�meless and abrupt s�tuat�ons and oﬀers a labyr�nth that �s open to explorat�on and cur�os�ty.
Da�ly reshap�ng of today’s “post - d�g�tal“ era and of the hyper-dynam�c d�g�tal moments �n th�s
per�od and �ncred�bly fast pace of �nformat�on ﬂow w�th technology un�te dynam�c and �ntellectual
parad�gms w�th art by transform�ng them �nto �nnovat�ve �deas �n d�ﬀerent f�elds of the sector.
The content of the sympos�um w�ll convey the l�nk of the aud�ence and works through d�g�tal
arts. My ma�n top�cs; What �s post-d�g�tal era? Can a form cons�st�ng of a ser�es of po�nts create
a destruct�on? How does exper�ence beg�n? What �s the use of art�f�c�al �ntell�gence �n art and
des�gn?
Keywords: technology, new med�a, d�g�tal art, data art, exper�ence
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Giriş
B�r hazır–yapıtın sanat eser� olab�lmes� tartışmalarının Marcel Duchamp’tan günümüze kadar
ev�r�lerek gelmes� ve artık b�r hazır-yapıtın sanat eser� olmasından z�yade, b�lg�sayar g�b� b�r hazır
nesnen�n estet�k kaygılar güderek eser üretmes�, sanat mıdır? sorusunu karşımıza çıkarmaktadır.
Bunlara ek olarak yapay zekanın özney� koşullandırdığı ve ona deney�m sunduğu noktada özne
ve nesne arasındak� bağı �nsan ve mak�naya �nd�rgeyerek; �nsanın deney�mler�n� ve z�hn�n�
sorgulatmaktadır. Bu çalışma, Kant’ın kategor�ler�n� temel alarak Marcel Duchamp’ın hazır-yapıtı
üzer�nden günümüzde üret�len d�j�tal sanat eserler� arasında bağın F�chte üzer�nden özne ve nesne
olma kavramını da ele almaktadır.
“Yapıt b�r anlam üretme mak�nes�d�r.”
Marcel Duchamp, Octav�o Patz
Günlük hayatımızda çevrem�zdek�ler� algılama şek�ller�m�z� nesnelerden etk�lenerek
oluşturduğumuz duyarlılıklarımızla gerçekleşt�ğ�n� �fade eden Kant’a göre; nesneler� kavrama
şek�ller�m�z dolaylı veya doğrudan düşünceler�m�zde yer alması sezg�lerle �lg�l�d�r.
Kant’ın görünümün formu olarak ele aldığı formlar, kavramsal sanatın kurucusu Marcel
Duchamp’ın ortaya koyduğu hazır-nesne �şler�yle benzerl�k gösterd�ğ�n� düşünmektey�m.
Duchamp, görüntüler�n değ�l görünümler�n sanatını yapmaya koyulmuştu ve hazır-yapıtlarını bu
çatı altında temellend�rmekle b�rl�kte aynı zamanda hazır nesney� b�ç�m olarak anlamını ortaya
çıkararak, b�ç�m�n anlam üretmes� üzer�ne yoğunlaşıyordu. Bu bağlamda Duchamp’ın anlam
üretmes�n� Kant bakış açısından ele alacak olursak; nesney� duyum yoluyla �l�şk�lend�rd�ğ�m�z
sezg� �le amp�r�k deney�m� nasıl elde eder�z? Kant’a göre b�r ham madde vardır ve b�z bu ham
madde üzer�nden b�lg� üret�r�z, ürett�ğ�m�z b�lg�ler�n duyularımızı uyararak (st�müle ederek)
“representasyonları” ortaya çıkarır. Representasyonların kend�ler� b�rer b�lg� değ�l çünkü
bu noktada understand�ng ded�ğ�m�z b�r faculty devreye g�rer. N�tek�m representasyonlar
understand�ng tarafından b�rb�rler�yle �l�şk�len�r ve ortaya b�l�şsell�k (cogn�t�on) çıkar. Kant’ın
yargısında representat�on olmadan b�lg� mümkün değ�ld�r. Dış dünyada var olan şey b�z�m
z�hn�m�zde olan şey değ�ld�r ancak k�ş� dış dünyada zaman ve mekânı temel alırsa, �nsan z�hn�nde
representat�on oluşur.
Kant b�lg� yargısını �k�ye ayırır. A pr�or� olan b�lg�n�n zorunlu, a poster�or� b�lg� �se evrensel
olan ve �ç�nde �st�sna barındırmayan b�r b�lg� türüdür. Sonrasında �se a pr�or� yargıları
pure ve non-pure olarak �k�ye ayırır. Burada �k� temel kr�ter üzer�nde durarak tüm aşkın
anlamdak� tems�ller� duyuma a�t b�r şeyle karşılaşmayacak şek�lde adlandırır ve ona
göre saf formların genel olarak akılda apr�or� olarak karşılaşmasını man�foldların bel�rl�
�l�şk�lerde sezg�sel olduğunu �fade eder. Bu saf duyarlılık formunun kend�s�nde saf sezg�s�d�r.
B�r nesnen�n formu, tasarımı özne �le kurduğu �l�şk� öznen�n arzulama yet�s� doğrultusunda

204

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

kend�n� gerçek kılar ve özne kurduğu bu �l�şk�de nesneye haz duyar. Bu haz öznen�n nesne
üzer�ndek� terc�h�n� bel�rleme koşulu kılarak onu var eder. Ancak bu durum sadece nesnen�n
tasarımına bakarak haz mı, acı mı vereceğ� ya da herhang� b�r duygu ver�p vermeyeceğ� apr�or�
olarak bel�rlenemez. Dolasıyla k�ş�n�n terc�h�n� bel�rleyen neden deneysel olmak zorundadır. Haz
b�r nesnen�n varlığına olan bağıyla öznen�n de ondan haz alma yet�s�n� oluşturur ve b�r tasarımın,
nesnen�n gerçekl�ğ�nden k�ş�n�n bekled�ğ� hoşlanma duygusunun arzulama yet�s�n�n bel�rled�ğ�
kadarıyla prat�kt�r. Bu noktada k�ş�n�n terc�h�n� bel�rleyen durum öznen�n merkeze kend�n�
koyarak forma olan duygusu-sevg�s� ondan aldığı haz ya da kend� mutluluğudur.
Understand�ng, Kant’ göre yargıları oluşturuyor. B�r representat�on var ve b�z ona b�r
kavramer�yoruz fakat representat�on’ın z�hn�m�zde olması �ç�n algı gerekl�d�r. İnsan z�hn�n�n
algılaması �ç�n zaman ve mekân yargısında en temelde yer almaktadır ve zaman/mekânı a pr�or�
olarak ele alır. Temel sebeb� �se amp�r�k olarak gerçek transandal olan �deal’d�r çünkü b�z zamanı
gerçek olarak algılıyoruz ama �nt�tuat�onların gerçekleşmes� transandal b�r formdur.
Uzay, ver�len sonsuz büyüklük olarak tems�l ed�l�r. Genel b�r alan kavramı (b�r ayak ve b�r z�l �ç�n
ortaktır) büyüklük açısından h�çb�r şey bel�rleyemez. Sezg�n�n �lerlemes�nde sınırsızlık olmasaydı,
onunla h�çb�r �l�şk� kavramı sonsuzluğunun b�r �lkes�n� bel�rl� b�r sonsuz büyüklük olarak tems�l
edemezd�. Genel b�r alan kavramı (b�r ayak ve b�r z�l �ç�n ortaktır), büyüklüğü açısından başka b�r
şey bel�rleyeb�l�r. Sezg�n�n �lerlemes�nde sınırsızlık olmasaydı, h�çb�r �l�şk� kavramı beraber�nde
sonsuzluklarının b�r �lkes�n� get�remezd�.
“Dış sezgiler olarak her şey uzayda birbirinin yanındadır, “o zaman bu kural
evrensel olarak ve sınırlama olmaksızın geçerlidir. Bu nedenle açığa çıkmaları,
bizden önce dışarıdan bir nesne olarak gelebilecek her şeyle ilgili olarak
mekanın gerçekliğini (yani nesnel geçerliliğini) öğretir, aynı zamanda kendi
içinde akıl yoluyla ele alındıklarında şeylerin idealliğini öğretir, duyarlılığımızın
kurallarını dikkate almadan. Bu nedenle uzayın ampirik gerçekliğini (tüm olası
dış deneyimlerle ilgili olarak), aynı zamanda onun aşkın idealliğinden emin
olmak için, yani tüm deneyimlerin olasılığını ortadan kaldırır atmaz hiçbir
şey olmadığından emin olur ve şeyleri kendi içinde temellendirdiğimiz bir şey
olarak kabul ederiz. (Kant,1999: 160)

1. B�r D�z� Noktadan Oluşan Form, B�r Yıkım Oluşturab�l�r M�?
Değ�ş�mler�n, kend� dönemler� �çer�s�nde b�r yıkıma yol açması ve teknoloj�n�n gel�şmes� “sanat
ve tasarım dünyası sürekl� değ�ş�m karşısında nasıl devam edeb�l�r?” sorusunu gündeme get�rerek
tartışmalara alan açıyor. Bu noktada avangard, tüm d�s�pl�nler� �ç�ne alarak “tüm zamanların
avangardı” olmayı kapsıyor ve değ�ş�m� canlı tutuyor. Yıkım olarak adlandırdığım nokta konu
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�t�bar�yle aslında Duchamp’ın hareket�n resm�n� yapmasından z�yade yarattığı akımın b�r hareket
olmasıyla �lg�l�d�r. Zamanı bölmek, anı bölüyor olmak, hızın çözümlenmes�n� ve parçalanmasını
sağlamıştır. Başa b�r açıdan da ele alacak olursak tuvaller�nde zamanı bölen, parçalayan Duchamp,
hazır nesneler�yle de dönem�ndek� yıkımı gerçekleşt�rerek; zamanın hazır nesnes�ne, aynı zaman
d�l�m� �ç�nde başka anlamlar yükleyerek yen� tartışmalar açmıştır. Duchamp eserler�nde zaman
algısıyla ve hareketle oynayan b�r sanatçı olarak duyularımızla yakaladığımız ve y�ne onlar
vasıtasıyla kaybett�ğ�m�z formlar �ç�n; görüntüyü görünümün b�r an �ç�n aldığı formlar olarak
�fade eder.
Kant �ç�n görü duyusaldır fakat görünün formları arasında beş duyumuz yoktur çünkü amp�r�k
olan beş duyumuz k�ş�den k�ş�ye değ�ş�r ve �spatlama �mkânı yoktur. Mekân ve zamanı
gözümüzün formu olarak görüyoruz, gördükler�m�ze yükled�ğ�m�z anlam mekân ve zamanın
dışında yükled�ğ�m�z formlarla var oluyor. Dolasıyla zamansallığı b�z var ed�yoruz ve zaman
sayes�nde ard arda sıralıyor, mekân sayes�nde �se anlarımızı gruplayab�l�yoruz. Kant yargılarımızın
nesnes�n�n olduğunu ve onların deney�mle var olduğu söylüyor ve eğer deney�m bana nesne
olarak görünüyorsa kategor�lerde rolü olduğunu savunarak yargıya ulaşmak �ç�n kategor�lerden
yararlanıyor.
“Kararların dört temel mantıksal özelliği vardır: nicelikleri veya konu
terimlerinin kapsamı; içeriği gerçekler ve olumsuzluklar olan yüklem
terimlerinin kalitesi; ilişkileri ya da sadece bir özne ile yüklem arasında ya da
iki ya da daha fazla özne yüklemi arasında bir ilişki öne sürüp istemediklerini;
modaliteleri veya olası, gerçek veya gerekli bir gerçeği öne sürdükleri. Bu
on iki mantıksal olasılığa karşılık olarak, Kant, nesnelerin niceliği, kalitesi,
ilişkisi ve modalitesini kavramak için on iki temel kategori bulunduruyor”
(Kant, 1999)
Duchamp’ın hazır-yapıtı üzer�nden bu kategor�ler� ele alacak olursak; n�tel�ğe göre olan
yargılarımız b�r objeye ya da tasarıma olan haz, güzel olarak bel�rled�ğ�m�z objen�n varlığından
çok b�r karşılık beklemeks�z�n duyduğumuz salt b�r hoşlanmadır. Hazır nesne, sanatçının nesney�
bel�rlemes� ve onu sanat yapıtına dönüştüren ve anon�mleşt�ren nesnelerd�r. Dolasıyla hazır b�r
nesney� b�r galer� mekânında gördüğümüzde kend� varlığının anlamını yıkarız. Duchamp’ın
p�suarını ele alacak olursak; N�tel�ğe göre olan yargının �ç�ndek� quantity; bu p�suar beyazdır,
olumsuz nitelikte; bazı p�suarlar beyaz değ�ld�r, infinite yan� sonsuz yargıda �se bu b�r p�suar
olmayandır önermeler�nde bulunab�l�r�z. Yan� p�suar dışında her şey�n olab�leceğ� yargı, aslında
Duchamp’ın tam da anlamları yıktığı yargıya örnekt�r.
Aynı hazır-yapıtı Kant’ın n�cel�k yargısı yönünden ele aldığımızda karşımıza a piori olan
evrensell�k kavramı karşımıza çıkıyor. Bu noktada b�r genellemeye g�derek objeden haz almanın
ondan hoşlanmanın ve güzel demen�n yargısının herkeste bulunmasını savunuyor. B�r hazır
nesney� Duchamp’ın bakış açısına göre ele alırsak; hoşlanma ned�r? zevk ned�r? sorusunu
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sormamız gerek�yor. Duchmap’a göre “modern sanatlar “ret�nal” b�r özell�k taşır ve bu ret�nal
özell�k yargısı değ�şkend�r. Zamanın değ�şmes�, anların değ�şmes� öznen�n b�r esere bakarken
aldığı hazın neden� kes�n b�r b�lg�ye dayanmadığı g�b� aldığımız haz açısından evrensel olması
modern sanatta söz konusu değ�ld�r.” (Duchamp, 2017) Modern sanatlardak� res�mde haz
alma durumu öncel�kl� olarak �lk durumda b�r duyuma �nd�rgemekte fakat sonrasında resm�n
gerçekl�ğ�n� aramaktadır. Hazır-yapıtta �se “anlam, b�ç�m ortaya çıkarır, b�ç�m, b�r anlam üretme
aygıtıdır. Fakat “ret�nal” sanatın başlattığı anlam üretme süreçler� b�r anlam �fade etmez.” Bunlar
sadece �zlen�mler ve duyumlar yaratır, salgılara ve boşalmalara neden olur.” (Duchamp, 2017)
Hazır- yapıt bu anlamsızlığın karşısında kend� nötürlüğünü, anlam üretmey�ş�n� koyar. Bu nedenle
de güzel, hoşa g�den, �t�c� ya da hatta �lg� çek�c� b�r nesne olamaz” (Duchamp, 2017)
Kant’ın modal�te yargısında �se poss�b�l�ty ve �mpos�b�ty temel�nde ele alarak b�r hazır-yapıt
sanat eser� olab�l�r veya bu b�r sanat eser� değ�ld�r yargılarını ele alab�l�r�z. Bunların oluşmasıyla
yargılar ortaya çıkmakta, b�lg�de yargılardan üret�len b�r şeyd�r ve b�lg� olması �ç�n bu durumda
özne ve yüklem olması gerekl�d�r.
İl�şk� kategor�s�nde �se tek yönlü b�r �l�şk� olarak neden-sonuç �l�şk�s�n� görüyor ve karşılıklı
etk�leş�m olarak yan� çok yönlü olarak community �l�şk�s� karşımıza çıkıyor ve substantia- yan�
özüne a�t olmayan b�r �l�şk� görüyoruz. Bu bağlamda tek yönlü �l�şk� olarak hazır nesnen�n
sanatçısı tarafından eser�n anon�mleşt�r�lmes�n� ele alab�l�r�z. Sanatçısı anon�m değ�ld�r fakat eser
anon�mleşm�şt�r. Buradak� nedensell�k Duchamp’ın yapmış olduğu jestt�r.
Teknoloj�n�n Duchamp’tan bu yana hızla gel�ş�m� günümüz dünyasının, doğasını, ruhunu,
b�ç�mler�n� yen�den oluşturarak formları algılama, takl�t etme ve anlamaya çalışma şek�ller�m�z�
farklılaştırmıştır. Tasarım ve sanatın er�yen duvarları d�s�pl�nler�n kend� arasında kurduğu bağın
yanı sıra aralarındak� ayrımların da ortaya çıkmasını ve yen� tanımların oluşmasını sağlamıştır.
B�rb�rler�n�n sınırlarını er�ten bu alanlarda üret�m yapan sanatçılar artık hazır-yapıtı b�r mak�na
yardımıyla res�msel �fade �le ortaya koymaktadırlar. D�j�tal sanatlarda ve tasarımda anlamı
yıkmak ve yen�den �nşa etmek �ç�n mak�naların ürett�ğ� b�r hazır nesneden çok mak�naların ürett�ğ�
res�mler�, heykeller� ve tasarımları ortaya çıkartmaktadır. Artık mak�naların ortaya çıkarttığı
nesnelerden z�yade mak�nalar anlam üretmekted�r. Bu s�stem�n �çer�s�nde �se kend� kend�ne
hareket eden b�r düzen söz konusudur. B�zler�n ortaya koyduğu düşünceler ve bu düşünceler�n
çıktılarının oluşturulduğu b�r s�stemd�r.
Bu bağlamda 2017 yılında Ars Electron�ca Fest�val�’nde serg�lenen Dragan Il�ć (Il�c, Dragan,
2017, A3 K3) örnek olab�lecek projeden sadece b�r�d�r. Yüksek teknoloj� �le üret�len b�r Kuka
Robotu’nun b�r b�lg�sayar arayüzü tarafından kontrol ed�lerek b�r tuval üzer�nden d�key ve yatay
şek�lde �zley�c�n�n tuvale boya sürmes� deney�m�n� ele alıyor. Temel amacı �se yapay zeka s�stem�
�le �nsan arasında etk�leş�m� arttırarak �nsanların sanat yapmalarını sağlamaktır.
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Görsel 1: Dragan Ilić, A3 K3. Kaynak: www.arselectronica.art (Er�ş�m Tar�h�: 22 Ek�m 2019)
Yapay zekâ, mak�nalar ve �nsanların oluşturdukları s�stem�n �çer�s�ndek� Ben’�, yaratıcı olanı,
sanatçıyı ele alacak olursak; F�chte dünyayı kend�s�n�n yan� Ben’�n yarattığını söylerken Kant
kend� deney�mler�m�z� yarattığımızı �fade ed�yor. Kant’ın dünyasında presentat�onlar vardır ve
b�z bunu deney�me dönüştürerek representat�on hal�ne get�r�yoruz. En temel�nde bunu yaparken
zaman ve mekân üzer�nden kend� deney�m�mden ortaya çıkarmakta ve z�hn�ne bırakmaktadır.
F�chte �se dünyayı ben yaratıyorum d�yor ve Ben=Ben’� ortaya koyuyor. Bu bağlamda nesne
ve öznen�n �k� farklı şey olduğunu, öznen�n nesneden kend�ne döndüğünü bunun yet�s�n�n �se
soyutlama olduğunu �fade eder. Ona göre bu b�r “Act” olab�l�r ancak “Fact” olamaz çünkü “fact”
koşullu b�r yargı, “act” �se koşulsuzdur.
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D�j�tal sanatlar alanından çalışan sanatçıları ve teknoloj�y� F�chte’n�n bakış açısından ele
aldığımızda; Öncel�kl� olarak sanatçı eser� üretmek �ç�n b�r koşullu yargı ortaya koyuyor. Bu koşullu
yargı karşımıza �lk aşamada konsept olarak daha sonrasında �se b�lg�sayara verd�ğ� kod üzer�nden
�lerleyerek koşullu yargılar oluşturuyor. Tıpkı Dragan Il�ć projes�nde olduğu g�b�. Bunların çıktısı
�se koşullu b�r şek�lde esere dönüşüyor. B�r başka açıdan �se yapay zekâ kullanılarak ortaya çıkan
ver� sanatı veya yen� medya sanatı üzer�nden ele aldığımıza �se; tekrardan konsept bağlamında
oluşturulan koşullu b�r yargı ve bu yargı çevres�nde yapay zekaya öğret�len ve tanımlanan kodların
serbest bırakılarak öznen�n müdahales� olmadan çıkan sonucun hem Act olarak hem de Ben=Ben
artık b�lg�sayar olarak karşımıza çıkıyor.
Ben=Ben’�n �ç�nde olmayan ben, günümüzde artık yapay zekâ konumundadır. Bu noktada
ben olmayan özne ve nesne b�rl�ğ� amp�r�k ve transandal olarak ayrılab�l�r. Ortaya çıkan eser�
deney�mleyen olarak ben hem �çer�k hem form açısından eser� ele alab�l�r veya sadece formun
deney�m� olarak yan� Act olarak ele alab�l�r ya da sadece �çer�k olarak ele alab�l�r�m. Örnek olarak;
b�r bestec�n�n besteley�p çaldığı b�r parçanın yapay zekaya öğret�lmes� ve yapay zekanın aynı
bestec�s� g�b� onu çalıyor olması Ben=Ben’�n �ç�nde olmadığımız sanatçının kend�s�nden bağımsız
olarak eser�n�n başka b�r nesne tarafından aynı şek�lde çalınmasına karşılık gel�yor. Eğer ben bu
eser� deney�mleme durumumu koşulsuz olarak gerçekleşt�r�yorsam bu b�r deney�m olab�l�r m�?
Eğer b�r eylem hal�ndeysem ve kend�m� eylem �çer�s�nde var eden ben�m dolasıyla bu oluşturulan
d�j�tal deney�m�n �ç�ndey�m. Fakat eğer bunları koşullu olarak gerçekleşt�r�yorsam? Schell�ng
eğer koşul varsa b�r koşullanan da olması gerekt�ğ�n� söylüyor. Buradak� koşullu ve koşulsuz olma
deney�m�n� bana eser ver�yorsa yan� eğer eser� deney�mlemem gerek�yorsa eser bana b�r koşul
ver�yor. Örneğ�n sensör �le çalışan b�r eserse ben önünden geçmeden o eser hareket etmeyecekt�r.
Dolasıyla hareket etmes�n�n ön koşulu Ben’�n onu harekete geç�rmes�d�r. Son olarak, nesnen�n
ben� hala bel�rled�ğ� ben=ben durumunda �se ben�m dışımda tanımlayamadığım b�r şey varsa ve
ben ona hak�m değ�lsem kend�m� özgür sanıyor olab�l�r�m.
Konu �le �lg�l� olarak b�r başka örnek �se; 2017 yılında Ars Electron�ca Fest�val’de serg�lenen
(author)r�se projes�d�r. Yapay zekanın b�r yazarın düşünceler�n� yazması �ç�n, el�n b�r taşıyıcı
görev� gördüğü b�r el yazısı s�stem� oluşturarak yapılan projede, kalem�n ucu kâğıdın altındak�
b�r ç�z�c� üzer�ndek� b�r mıknatıs tarafından hareket ett�r�yor. Temel amaç �se b�r k�ş�n�n yazmaya
başlaması ve kısa süre sonra mak�nen�n kalem�n hareket�n� kontrol altına alarak el yazısıyla k�ş�n�n
yer�ne yazması ve bel�rs�z �lerleyen yazlarını b�r süre sonra anlamlı şeyler yazmaya başlamasıdır.
B bağlamda, Ben=Ben’� deney�mled�ğ�m�z sırada b�r mak�nanın Ben=Ben’�n �ç�nden ben�
kopararak nesne hal�ne get�rmes� ve özne olarak kend�s�n� ortaya koymasını görüyoruz.
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Görsel 2 Harsh�t Agrawal, Jun�ch� Yamaoka, Yasuak� Kakeh� (2017). (Author) r�se project.
https://ars.electron�ca.art/a�/de/author-r�se/ Er�ş�m Tar�h�: 22 Ek�m 2019
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DİJİTAL OYUNLARIN İÇ MİMARLIK TASARIM EĞİTİMİ ALAN
Y VE Z KUŞAĞI ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ TERCİHLERİNE
ETKİSİ

Sena Tomak1
Özet
Oyun tasarım sürec� b�rçok farklı d�s�pl�n� ve uzmanlığı b�r arada bulunduran ortak b�r çalışma
arka planı gerekt�rmekted�r. Örneğ�n oyunun türüne, yapısına ve konsept�ne göre; oyun
tasarımcıları, pedagoj� uzmanları, �çer�k uzmanları, yazılım mühend�sler�, graf�k tasarımcılar,
m�marlar, �ç m�marlar ve ses uzmanları g�b� b�rçok farklı d�s�pl�n uzmanlığı uyumlu b�r ek�p
ruhuyla ve profesyonell�ğ� �le ortak hareket etmek durumundadır. Bu b�rl�ktel�ğ�n b�r sonucu
olarak tasarlanan d�j�tal oyun mekânları da oyuncuların büyük b�r tutku ve heyecanla oyunun
zorlayıcı engeller�nden yılmadan deney�mleyeb�ld�ğ� yaratıcı, olağanüstü gerçekl�kte ve şaşırtıcı
görsell�kte büyüley�c� sanal ortamlar sunmaktadır. Oyundak� sanal mekân yaratıları, oyun
karakterler�n�n �ç�nde bulunduğu ve yalnızca dekorat�f ya da görsel amaçlı ortamlar olmaktan
çıkıp, kullanıcı ps�koloj�s�ne ve yaratılmak �stenen oyun atmosfer�ne doğrudan etk� eden, poz�t�f
katkı sağlayarak duyguları kuşatıcı profesyonel b�r mekânsal deney�m sunan ortamlara da
dönüşmekted�r. D�j�tal ortamdak� mekân-�çer�k �l�şk�s� �le oyuncu deney�m� g�b� kavramların,
oyun mekânlarının tasarımında doğru ve uygun şek�lde kullanılması �ç�n m�mar ve �ç m�marların
da oyun tasarım sürec�nde akt�f rol üstlenmeler�; d�j�tal oyunlarda onlar tarafından tasarlanan
mekânların, y ve z kuşağı �ç�n mekânsal yen� algılama ve deney�mleme b�ç�mler� sunab�leceğ�, bu
konularda kullanıcıların farkındalık ve estet�k beğen� düzeyler�n� gel�şt�reb�leceğ� öngörüsünü de
beraber�nde get�rmekted�r.
Anahtar Kelimeler: D�j�tal oyun, �ç mekân tasarımı, Y ve Z kuşağı.

1 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü İç Mimarlık Anasanat Dalı, senatomak@hotmail.com
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THE IMPACT OF DIGITAL GAMES ON VOCATIONAL
PREFERENCE OF Y AND Z GENERATION STUDENTS WHO TAKE
EDUCATION ABOUT INTERIOR ARCHITECTURE DESIGN

Abstract
The game des�gn process requ�res a common work background that comb�nes many d�ﬀerent
d�sc�pl�nes and expert�se. For example, accord�ng to the game’s type, structure and concept; Many
d�ﬀerent d�sc�pl�ne spec�alt�es, such as game des�gners, pedagog�sts, content experts, software
eng�neers, graph�c des�gners, arch�tects, �nter�or des�gners and sound experts, have to act �n un�son
w�th a harmon�ous team sp�r�t and profess�onal�sm. Des�gned as a result of th�s collaborat�on,
the d�g�tal game spaces oﬀer a creat�ve, extraord�nary real�ty and stunn�ng v�rtual env�ronments,
wh�ch players can exper�ence w�thout d�ﬀ�culty from the challeng�ng obstacles of the game. At
th�s po�nt, v�rtual space creat�ons �n the game are transformed �nto env�ronments that conta�n
the characters of the game and are not only decorat�ve or v�sual purposes, but d�rectly aﬀect
the user psychology and the game atmosphere des�red to be created, prov�d�ng a pos�t�ve spat�al
exper�ence by mak�ng a pos�t�ve contr�but�on. Arch�tects and �nter�or des�gners also take an act�ve
role �n the game des�gn process �n order to use the concepts such as the space-content relat�onsh�p
and the player exper�ence �n the d�g�tal env�ronment �n the des�gn of the game spaces correctly and
appropr�ately; It br�ngs together the pred�ct�on that the spaces des�gned by them �n d�g�tal games
may oﬀer new forms of spat�al percept�on and exper�ence for the generat�on y and z, and that they
can �mprove the level of awareness and aesthet�c apprec�at�on of users on these �ssues.
Keywords: D�g�tal game, �nter�or des�gn, generat�on Y and Z.
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Giriş
B�l�ş�m teknoloj�ler�ndek� gel�şmeler, hem elektron�k c�hazların endüstr�yel ve yazılım olarak
güncellenmes�n� eş zamanlı kılmakta hem de kullanıcılarına yen� b�r kültürlenme olanağı sunarak
onların deney�mlenmes�ne yardımcı olmaktadır. İnternet �le b�rl�kte yoğun olarak kullanılan
b�lg�sayar, cep telefonu, telev�zyon, oyun konsolu ve tablet g�b� c�hazlar, fonks�yonel ve s�mgesel
özell�kler�yle pek çok yönde olduğu g�b� ps�kososyal ve teknokültürel açıdan da b�reysel ve
toplumsal düzeyde artık e-yaşama etk� etmekted�r. İnternet ve web teknoloj�ler�n�n gel�ş�m� �le
daha önce f�z�ksel akt�v�teler �ç�n sokaklarda, parklarda, oyun alanlarında gerçekleşt�r�len sosyal
etk�nl�k ve eğlenceler, günümüzde sanal ortamlar ve d�j�tal mekanlarda b�reysel ya da kümülat�f
olarak etk�leş�ml� ve etk�leş�ms�z gerçekleşt�r�lmekted�r. Günümüz elektron�k c�hazlarıyla
b�reyler�n �nternete bağlı kalarak ya da bağlanmadan, b�r ekran ve arayüz tasarımı aracılığıyla
etk�leş�me geçerek oynadığı b�rtakım oyunlar bulunmaktadır. Bu oyunlar v�deo oyunları, telefon
ve tablet g�b� taşınab�l�r c�hazlarda oynanan mob�l oyunlar ve b�lg�sayarda oynanan oyunlar
oldukları �ç�n “d�j�tal oyunlar” olarak adlandırılmaktadırlar. D�j�tal oyun; “oyuncunun elektron�k
b�r s�stem veya b�lg�sayarla kurduğu etk�leş�m net�ces�nde oluşan sonucun, ekran veya benzer� b�r
görüntü s�stem� aracılığı �le göster�lmes�d�r” (www.tudof.org). D�j�tal oyunlar, b�l�ş�m teknoloj�ler�
ve çeş�tl� yazılımlar aracılığıyla tasarım öğeler�n�n b�r arada kullanıldığı, etk�leş�ml� eğ�tlence
ortamları sunab�len sanal alanlardır. Bu d�s�pl�nler arası yönüyle hem yazılım hem de tasarım
olarak konumlandırılab�l�r. Güncel yaşantıda zaman geç�rmek ve eğlenmek amacıyla oynanan
d�j�tal oyunlar; çevr�m �ç� (On-l�ne: İnternete bağlı olarak b�lg�sayar, tablet ya da cep telefonları
�le oynanan oyunlar), çevr�m dışı (Oﬀ-l�ne: İnternete bağlı olmadan oyun konsolu, b�lg�sayar,
tablet ya da cep telefonları �le oynanan oyunlar) olarak tek oyunculu (s�ngle player), çok oyunculu
(mult�player) ya da yapay zekâya karşı oynanab�lmekted�r.
D�j�tal oyun sektöründe oyuncular; �nternet ve web teknoloj�ler�ndek� gel�şmeler yanında
cep telefonlarının artan rekabet p�yasasında yüksek tekn�k özell�klerde uygun f�yatlarda satın
alınab�lmes� neden�yle oyun konsolları ve b�lg�sayarlar aracılığıyla oynanan oyunlar yer�ne,
�sten�ld�ğ� zaman ve mekânda oyun oynanab�l�r kolaylıkta ve er�ş�leb�l�rl�kte olması ves�les�yle
mob�l c�hazları daha çok terc�h etmeye başlamışlardır.
D�j�tal oyunlar, kap�tal�zm ve kültürel hegemonyanın b�r gereğ� olarak kend�s�ne yapılan yatırımlar
�le endüstr�s� ekonom�s�ne dönüştürülerek geçm�şten günümüze artan b�r hızda ve farklı türlerde
gel�şt�r�l�p, yayınlanıp, l�sanslanıp pazarlanarak öneml� m�ktarlarda oldukça yüklü gel�rler�n elde
ed�ld�ğ� kârlı ve dev b�r sektör hal�ne gelm�şt�r. “Çok küçük yaşlardan �t�baren başlamak üzere, her
yaş grubu tarafından oynanan d�j�tal oyunlara �l�şk�n yürütülen araştırmalar dünyada yaklaşık her
altı k�ş�den b�r�n�n bu oyunları oynadığını, Türk�ye’de �se d�j�tal oyun oynayanların sayısının 2016
yılı �t�bar�yle 30 m�lyona ulaştığını göstermekted�r” (D�j�tal Oyunlar Raporu, 2017).
D�ğer taraftan “oyun sektörünün pazar büyüklüğü 2008 yılında dünya genel�nde 35,3 m�lyar
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Euro’yken 2014 yılında bu büyüklük 47,7 m�lyar Euro’ya ulaşmıştır. 2018 yılında �se oyun
sektörünün pazar büyüklüğü yaklaşık 138 m�lyar Euro �ken 2021 yılında bu oranın 180 m�lyar
Euro olacağı öngörülmekted�r” (Gül, 2019: 454).
D�j�tal oyun endüstr�s�nde ağırlıklı olarak çocuklar ve gençler�n elektron�k c�hazlarla oyun oynama
gerekçeler� araştırılmakta ve güçlü rekabet ortamında bu oyun türler�ne �l�şk�n artan b�r çeş�tl�l�k
ortaya çıkab�lmekted�r. D�ğer taraftan b�reyler�n ve oyuncuların sosyokültürel b�r�k�mlere, b�l�şsel
ve duyuşsal özell�kler�ne, eğ�t�m düzeyler�ne, c�ns�yetlere, �lg� alanlarına ve beklent�ler�ne bağlı
olarak oyun türler�nde de farklılığa g�d�leb�lmekted�r. D�j�tal oyun sektöründe, kültür endüstr�s�n�n
b�r meta değer� olarak oyunun türü konusunda kullanıcının b�lg�lend�r�lmes� ve böylece onu satın
alması ya da oynamaya terc�h etmes� gerekmekted�r. D�j�tal oyun türü, “b�r anlatıdak� aynı �çer�ğ�,
görsel st�l� ve oyun aks�yonunu �fade eden sınıﬂandırmalardır (Moore, 2007: 61). “D�j�tal oyunlar
sek�z temel türe ayrılırlar ve bu türler bütün oyun platformlarına uyarlanab�lmekted�r: Aks�yon,
bulmaca (adventure), rol oynama, stratej�, s�mülasyon, araç, spor ve b�lmece. Bu türler de alttürlere ayrılab�l�r ve her alt tür oynar k�tleye değ�ş�k oyun deney�mler� �le bunlarla bağlantılı
olarak değ�ş�k hazlar tem�n eder” (B�nark vd., 2008: 61).

Şekil 1: M�rror’s Edge Catalyst oyunundan b�r �ç mekân tasarımı.
Bu oyun türler�ne �l�şk�n beklent�, talep ve terc�hler kullanıcı türüne ve d�ğer etkenlere göre de
yüzdel�k olarak değ�şkenl�k göstereb�lmekted�r. Örneğ�n, “öğrenc�ler tasarımı �y� olan, güncel
ve gerçek yaşama yakın oyunları terc�h etmekted�rler. (…) Bu noktadan hareketle ün�vers�te
öğrenc�ler�n oyun terc�hler�nde b�l�nçl� b�r seç�m yaptıkları ve oyun terc�h nedenler� �le oyun
terc�hler� arasında benzerl�k olduğu söyleneb�l�r” (Pala vd., 2011: 67). Dolayısıyla bu b�l�nçl�

217

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

yaklaşım, aslında onların ne tür oyunlar oynamaktan hoşlandıklarının da b�r kanıtı g�b�d�r.
Uzmanlara göre ps�kososyal ve davranışsal problemler �le �l�şk�s�n� ortaya koyan d�j�tal oyunların
çocuk, genç ve yet�şk�nler üzer�nde olumlu ve olumsuz etk�ler�ne yönel�k tartışmaya açık pek çok
akadem�k araştırma yer almaktadır. “Araştırmaların büyük çoğunluğu d�j�tal oyunların olumsuz
etk�ler� üzer�nde yapılmış olmasına karşın, d�j�tal oyunların yorgunluk ve stres� azalttığı, boş
zamanları değerlend�rd�ğ�, �nsanları karmaşık kent hayatından, yoğun �ş ve stres ortamından
uzaklaştırarak eğlenmes�ne, rahatlamasına olanak sağladığı, problemler �le baş edeb�lmeye
yardımcı olduğu, öz güven� yükseltt�ğ�, görsel-d�kkat becer�ler�n� gel�şt�rd�ğ� ve özell�kle eğ�tsel
�çer�ğ� olan oyunların ders başarısını arttırdığı da göster�lm�şt�r” (Irmak vd., 2016: 133). D�j�tal
oyunların yeterl� zaman ölçüsünde ve kontrollü olarak oynanması koşuluyla özell�kle çocuk ve
gençlere olumlu etk�ler� şöyle devam edeb�l�r: “Uzamsal becer�n�n gel�şt�r�lmes�ne ve ölçülmes�ne
yönel�k çalışmalarda somut materyal kullanımının ve b�lg�sayar teknoloj�ler�n�n gel�şmes�yle
b�rl�kte üç boyutlu sanal ortam kullanımın bu becer�ye etk� ett�ğ� bel�rt�lmekted�r. (…) Uzamsal
becer� meslek gruplarından; graf�kerl�k, har�ta mühend�sl�ğ�, m�marlık ve X- ışınlarının
yorumlanması g�b� alanlarda yaygın olarak kullanılır. Bu tür meslek grupları uzamsal becer� olarak
z�h�nsel döndürme ve uzamsal görselleşt�rme becer�ler�ne �ht�yaç duyarlar” (Özcan vd., 2016:
38). Burada adı geçen ‘uzamsal yetenek ve becer�’, �mgelemde üç boyutlu nesneler�n rahatlıkla
transpoze, transforme ed�leb�lmes� ve farklı perspekt�ﬂerden tanımlanab�lmes�yle �lg�l�d�r.
D�j�tal oyun tasarımında oyunun gel�şt�r�lme, yayınlanma, l�sanslanma ve pazarlanma gerekçeler�ne
bağlı olarak tasarlanmasının, oyun türüne bağlı olmakla b�rl�kte oyuncuda var olduğu kabul ed�len
uzamsal yeteneğ�n ya da gel�şt�r�leb�l�r uzamsal becer�ler�n beklent�ler� karşılayab�lmes�ne ve
terc�h ed�leb�lmes�ne bağlı olduğu da varsayılab�l�r. Kâr marjı çok yüksek olan bu güçlü rekabet
ortamında farklı alanlardan (oyun programlama, üç boyutlu modelleme, an�masyon, ses tasarımı
uzmanlığı g�b�) deney�ml� b�r ek�b�n kolekt�f çalışması kaçınılmazdır. Ayrıca “d�j�tal oyun
kültürü çalışmaları b�rçok d�s�pl�n�n kes�şme noktasında yer almaktadır: İlet�ş�m, s�yaset b�l�m�,
antropoloj�, sosyoloj�, ps�koloj�, eğ�t�m b�l�m�, mühend�sl�k, m�marlık ve graf�k tasarım, kültürel
çalışmalar ve toplumsal c�ns�yet çalışmaları” (B�nark ve vd., 2008: 58).
Oyuncunun d�j�tal oyun türündek� olası eylemler� mekân ve çevre aracılığıyla anlamlandırab�lmes�,
g�deb�leceğ� yön ve gerçekleşt�reb�leceğ� eylemlerle karşılaştığı engeller� aşab�lmes� ya da
sorunları çözümleyeb�lmes�ne dönük mekânlar yaratılab�lmes�, mekân ve �çer�k �l�şk�s�n�n
ver�ml� kılınab�lmes� amacıyla; m�marlık, �ç m�marlık alanlarına �l�şk�n b�r�k�mler� olan ve
oyun kültürüne sah�p profesyonellerce kurgulandığı düşünülmekted�r. “D�j�tal bağlamdak�
mekân ve �çer�k �l�şk�s�n�n kurgulanması, oyuncu algısı ve oynanab�l�rl�k açısından büyük b�r
önem taşımaktadır. Bu d�j�tal dünyalardak� mekânların ve çevreler�n tems�l�yetler� sadece
b�rer görüntüden �baret olmayıp aynı zamanda yen� algılama b�ç�mler� sunmaktadır. (…) Oyun
tasarımında �çer�s�ndek� olasılıklar, m�mar�n�n ve �ç mekânın kökler�nde yatmakta ve yaratıcı
b�r süreç sonucundak� yaratım; doku, aydınlatma, yönlend�rme g�b� tasarım alanları ortaya
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çıkarmaktadır. (http://www.seydaakcal�.com/). D�j�tal oyun tasarımlarının büyük çoğunluğunda
dış ve �ç mekânlar yer almaktadır. Özell�kle �ç mekân tasarımları ve bu mekanlardak� aydınlatma
elemanları, d�j�tal oyun ek�b�ndek� profesyonellerce gerçekleşt�r�ld�ğ�nden; �ç m�marlık bölümü
öğrenc�ler�n�n d�kkat�n� fazlasıyla çekeb�lme ve onları fazlasıyla etk�leyeb�lme oranına sah�pt�r.
“Ayrık Dünyalar Projes�’ çerçeves�nde 130 v�deo oyunu üzer�nde yapılan çalışmada, oyunlar
f�z�ksel mekân ve nesne sunumları, h�kâye ve karakter g�b� farklı özell�kler�yle sorgulanarak oyun
�çer�s�nde bulunma sıklıkları tesp�t ed�lm�şt�r. İncelenen oyunların %75’l�k bölümü dış mekânda
geçerken, %50’s�n�n �se �ç mekâna sah�p olduğu görülmekted�r” (http://www.seydaakcal�.com/).
Bu nedenle d�j�tal oyunlardak� %50’den fazla olan sanal uzam ve mekânların m�marlık ve �ç
mekân tasarımı prat�ğ�yle estet�k, s�mgesel, �şlevsel ve anlamlı kılınması; doğal olarak �ç m�marlık
bölümü öğrenc�ler�nde b�r farkındalık düzey� oluşturab�lmekte ve uzamsal yeteneğ� ya da becer�s�
bulunan, hayal gücü gel�şm�ş ve yaratıcı potans�yel� olan öğrenc� adaylarının meslek� terc�hler�ne
etk� edeb�lmekted�r. Yalnızca d�j�tal oyun tasarımlarının hem b�r oyuncu hem de öğrenc� adayı
olarak kend�s�n�n meslek� terc�hler�nde tab� k� tek başına etk�s� olamaz. Ama aday �mgeleme dayalı
z�h�nsel becer� ve kapas�tes� yanında yaratıcılığı ve yeteneğ�yle �lg�l� b�rtakım potans�yeller�n�n
b�l�nc�nde olab�l�rse m�mar� ve �ç mekân tasarımları yanında b�ç�m, renk, ışık, aydınlatma, doku,
form g�b� b�leşenler�n de etk�s�yle özel �lg� ve yetenekler� doğrultusunda gelecekte başarılı, mutlu
ve ver�ml� olab�leceğ� mesleğ�ne karar kılab�l�r. B�rey�n mesleğ�n� seçmes� yaşamı boyunca
vereceğ� en öneml� kararlardan b�r�s� olarak yaşamının ger� kalanını etk�leyecekt�r. Elbette k�
tek problem adayın yalnızca b�r �ş bulab�lmes� ve para kazanab�lmes� değ�l, belk� bunlardan
daha öneml�s�, terc�h edeceğ� �ş yaşamı b�ç�m�yle yaklaşık 30 – 40 yıllık mesleğ�n� başarıyla,
gururla, huzur ve mutlulukla �cra edeb�lmes�d�r. “B�rey; yetenek, �lg� ve �stekler� doğrultusunda
meslek olarak seçt�ğ� alanda başarılı, ver�ml� ve mutlu olur. Özell�kler�n� göz önünde tutmadan
rastgele seç�m yaptığında başarısız, ver�ms�z ve mutsuz olur. Bu nedenle b�rey, meslek seçerken
kend� özell�kler� �le seçeceğ� mesleğ�n n�tel�kler� arasında uygunluk olmasına d�kkat etmel�d�r”
(Sarıkaya vd., 2009: 394).
“Günümüz �ş yaşamında akt�f roller üstlenen dört kuşaktan söz ed�lmekted�r. Söz konusu kuşaklar;
1927-1945 doğumlu gelenekselc� kuşak, 1946-1964 doğumlu bebek patlaması kuşağı, 19651980 yılları arasında doğan X kuşağı ve 1981-1999 doğumlu Y kuşağı olarak sıralandırılab�l�r.
Demograf�k veya sosyoloj�k açıdan b�r tar�h sınıﬂandırması olmamasına karşın özell�kle
pazarlama araştırmacıları, doğum oranlarına ek olarak sosyal değ�ş�mler doğrultusunda 2000
yılından �t�baren yen� b�r kuşak türü olarak Z kuşağını başlatma eğ�l�m� göstermekted�rler” (Çet�n
vd., 2016: 159). Günümüzde özell�kle y ve z kuşakları gel�şmekte ve yaygınlaşmakta olan b�l�ş�m
teknoloj�ler�nden bağımsız düşünülemez. Dolayısıyla her �k� kuşağın b�l�ş�m teknoloj�ler� ve d�j�tal
oyun kültürüne olan özel �lg�, eğ�l�m, uzamsal yetenek ya da becer�ler�, teknokültürel yatkınlıkları,
görsel okuryazarlıkları, b�l�şsel ve duyuşsal algılama düzeyler�; şu anda �ç m�marlık tasarım eğ�t�m�
alan y ve z kuşağı öğrenc�ler�n�n meslek� terc�hler�nde (en azından küçük örneklem grubunda)
etk�ley�c� ya da bel�rley�c� olmuş görünmektedir. Ortalama 25-30 yıllık yaş gruplarını oluşturan
�stekler�, güdüler� ve eylemler� ortak olab�len b�reyler�n oluşturduğu kuşak kavramı genell�kle,
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aynı küresel ya da ulusal, ekonom�k ve sosyal, toplumsal ve kültürel değerlerle yet�şm�ş k�ş�lerden
oluşan topluluk olarak tanımlanmaktadır. Araştırma konusunda örneklem kısmında bel�rt�len
Marmara Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� İç M�marlık Bölümünde b�r�nc� ve �k�nc� sınıfta
eğ�t�m gören öğrencilerin Y ve Z kuşakları olması varsayımından hareketle bu kuşaklar üzer�ne
odaklanılmıştır. Her �k� kuşağın b�l�ş�m teknoloj�ler� ve donanımları konusunda X kuşağına göre
çok daha akt�f, �lg�l�, becer�l� ve hızlı oldukları söyleneb�l�r. “Y Kuşağı’nı oluşturan b�reyler
�nternet, cep telefonu, sosyal medya g�b� küresel �let�ş�m� kolaylaştıran teknoloj�n�n tak�b� zor
b�r hızda gel�şt�ğ� ve k�tleler hal�nde bu gel�ş�m�n peş�nden g�d�ld�ğ� b�r ortamda doğup büyümüş
ve bu kuşağı oluşturan b�reyler�n üçte �k�s� çocuk yaşlarda bu teknoloj� �le tanışmıştır” (Zemke,
vd., 2013: 120-125). Z Kuşağı �se, “dışarıda vak�t harcamayı pek terc�h etmeyen ve bunun yer�ne
çevr�m�ç� �let�ş�m� terc�h eden, cep telefonu olmadan yapamayan b�reylerden oluşmaktadır. (…) Z
kuşağı hayat standartlarındak� değ�ş�m ve gel�şmeler�n etk�s�yle d�ğer kuşaklara kıyasla çok daha
farklı b�r dünyada yet�şmeye başlamış ve özell�kle teknoloj�dek� gel�şmeler bu yen� nesl�n k�ş�sel
özell�kler�n�n d�ğer kuşaklardan farklılık göstermes�ne sebep olmuştur” (Ayhün, 2013: 103).

1.

Yöntem

1.1. Araştırmanın Hipotezi
Günümüzde özell�kle Y ve Z kuşakları gel�şmekte ve yaygınlaşmakta olan b�l�ş�m teknoloj�ler�nden
bağımsız düşünülemez. Dolayısıyla her �k� kuşağın b�l�ş�m teknoloj�ler� ve d�j�tal oyun kültürüne
olan özel �lg�, eğ�l�m, uzamsal yetenek ya da becer�ler�, teknokültürel yatkınlıkları, görsel
okuryazarlıkları, b�l�şsel ve duyuşsal algılama düzeyler�; şu anda �ç m�marlık tasarım eğ�t�m�
alan y ve z kuşağı öğrenc�ler�n�n meslek� terc�hler�nde etk�ley�c� ya da bel�rley�c� olmuş olab�l�r.
Araştırma konusu, d�j�tal oyunların �ç m�marlık tasarım eğ�t�m� alan y ve z kuşağı öğrenc�ler�n�n
meslek� terc�hler�nde etk�s� olup olmadığı h�potez�ne dayalıdır. Dolayısıyla bu kapsamda akadem�k
ölçme ve değerlend�rmeye uygun sorular eşl�ğ�nde b�r anket oluşturularak örneklemde bel�rt�len
gruba uygulanmış ve b�rtakım bulgulara ulaşılmıştır.

1.2. Çalışma Grubu
Örneklem, 2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m yılı �k�nc� yarıyılında Marmara Ün�vers�tes� Güzel
Sanatlar Fakültes� İç M�marlık Bölümü b�r�nc� ve �k�nc� sınıfta l�sans eğ�t�m� alan 70 öğrenc�den
oluşmaktadır. Bu öğrenc�ler Y ve Z kuşağı olmak üzere eş�t sayıda �k� gruba ayrılmış ve her grup
35 katılımcıdan oluşturulmuştur.
1.3. Veri Toplama Araçları
Ver� toplama aracı olarak araştırmacı tarafından hazırlanan form kullanılmıştır. Taslak b�r anket
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�çer�ğ� oluşturulduktan sonra 1 ölçme değerlend�rme ve 1 �ç mekân tasarımı eğ�t�m� alanında
çalışan olmak üzere toplam 2 uzmana sunulmuştur. Ver� toplama aracı olarak anket katılımcılarına
sorulan sorular �k� bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde öğrenc�ler�n demograf�k b�lg�ler�yle
�lg�l� toplam 7 soru yer almaktadır. Bunlar: 1) Kaçıncı sınıftasınız? 2) Kaç yaşınızdasınız? 3)
Hang� l�seden mezun oldunuz? 4) Annen�z�n meslek alanı aşağıdak�lerden hang�s�d�r? 5) Babanız
meslek alanı aşağıdak�lerden hang�s�d�r? 6) Annen�z�n eğ�t�m düzey� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?
7) Babanızın eğ�t�m düzey� aşağıdak�lerden hang�s�d�r?
Anket�n �k�nc� bölümünde de toplam 7 soru yer almaktadır. Bunlar: 8) Ün�vers�teye başlamadan
önce d�j�tal oyun oynadınız mı? 9) D�j�tal oyunlar oynadınız �se lütfen aşağıda bel�rt�n�z. 10)
Geçm�şte oynamış olduğunuz oyunlardak� m�mar� ve �ç mekân tasarımlarının �ç m�marlık
bölümünü terc�h etmen�zde etk�s� var mı? 11) Oynadığınız ya da oynamakta oluğunuz oyunların
mekân algınızın gel�ş�m�nde etk�s� var mı? 12) Oynadığınız ya da oynamakta oluğunuz oyunların
mekân �le �lg�l� farkındalık düzey�n�z�n gel�ş�m�ne etk�s� var mı? 13) Oynadığınız ya da
oynamakta oluğunuz oyunların mekân �le �lg�l� estet�k beğen� düzey�n�z�n gel�ş�m�ne etk�s� var
mı? 14) Oynadığınız ya da oynamakta oluğunuz oyunların �ç mekân tasarımları, projeler�n�ze,
tasarımlarınıza es�n kaynağı oluyor mu?
Dolayısıyla araştırma konusunun omurgasını oluşturan �k�nc� bölüm, d�j�tal oyunlardak� m�mar�
ve �ç mekân tasarımlarının, katılımcıların meslek� terc�hler�ne etk�s�n� tesp�t etmeye yönel�k
korelasyonlardan oluşmaktadır. Araştırma ver�ler�n�n toplanması �ç�n eğ�t�m alanındak� öğret�c�ler
�le tek tek görüşülmüştür. Öğret�c�ler�n yönlend�rmes� �le anket�n yapılab�leceğ� uygun saatler
bel�rlenm�ş ve öğret�c�lerden alınan �z�nler doğrultusunda (dersten önce, derse ara ver�ld�ğ�nde
ya da ders b�tt�kten sonra) ver� toplama aracı uygulanmıştır. Ver�ler, sınıf ortamında araştırmacı
tarafından b�r haftada toplanmıştır. Bu süreçte öğrenc�ler�n gönüllü̈ olarak katkı sunmaları
beklenm�ş, �steks�z olan öğrenc�lerden ver� toplanmamıştır.

1.4. Verilerin Analizi
Y ve Z kuşaklarına a�t gruplar normal dağılım serg�lememekted�r. Ancak her �k� grubun dağılımları
b�rb�r�ne yakındır. Y kuşağının ar�tmet�k ortalaması 15,31, Z kuşağının �se 14,11 d�r. Y kuşağına
a�t Medyan 16, Z kuşağına a�t Medyan 14 dur. Bu nedenle, Mann-Wh�tney U Test� �le yapılmıştır.
Anal�z sonucunda P değer� 0,211 olarak bulunmuştur. P değer� α=0.05 değer�nden büyük olduğu
�ç�n h�potez� kabul ed�lmekted�r. Z = 1,248’d�r. Bu değer %95’l�k kr�t�k değer�n �çer�s�nde yer
aldığından kabul ed�l�r aralıktadır. Ver�ler SPSS paket programı kullanılarak anal�z ed�lm�şt�r.
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2.

Bulgular

Anket�n �lk bölümde öğrenc�ler�n demograf�k b�lg�ler�yle �lg�l� toplam 7 soru yer almaktadır. Bu
bölümde yer alan 3. soruya göre (Hang� l�seden mezun oldunuz?) ankete katılan; 70 katılımcının
mezun oldukları okullara göre dağılımları şöyled�r: %37,1 Anadolu L�ses�, %10 Fen L�ses�,
%11,42 D�ğer ve %2,85 Tekn�k L�se (Şek�l 2).

Şekil 2: 70 katılımcının hangi liseden mezun olduklarına ilişkin tablo.

Şekil 3: Y ve Z kuşağı arasındaki farka göre mezun oldukları okullara ilişkin tablo.

Katılımcıların Y ve Z kuşağı arasındak� farka göre mezun oldukları okullara göre dağılımları �se
şöyled�r: Z kuşağı katılımcıları (35 k�ş�); %85,71 Anadolu L�ses�, %8,57 Fen L�ses�, %5,71D�ğer,
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%0 Tekn�k L�se. Y kuşağı katılımcılarının (35 k�ş�); %65,7 Anadolu L�ses�, %11,4 Fen L�ses�,
%17,1D�ğer ve %5,7 Tekn�k L�se (Şek�l 3).
Sonuç olarak, söz konusu gruplar ankette yer alan 8., 9., 10., 11. ve 12. sorular h�potez� araştırmak
adına bel�rley�c� olmuştur.

Şekil 4: Y ve Z kuşağı katılımcılarının, mesleki tercihlerinde bilgisayar oyunu oynamış
olmalarının dijital oyunlarda mimari ve iç mekân tasarımlarına etkisine ilişkin tablo.

Buna göre; Anadolu Lisesi mezunu katılımcılar, Z kuşağı �ç�n en büyük katılımcı oranı olan
Anadolu L�ses� mezunlarının, 8., 9., 10., 11. ve 12. sorulara verd�kler� yanıtlar anal�z ed�lerek şu
ver�lere ulaşılmıştır: %51,6 oranıyla katılımcılar, meslek� terc�hler�nde b�lg�sayar oyunu oynamış
olmalarının d�j�tal oyunlarda m�mar� ve �ç mekân tasarımlarına etk�s� olduğunu düşünmekted�rler.
Y kuşağı �ç�n en büyük katılımcı oranı olan Anadolu L�ses� mezunlarının, 8., 9., 10., 11. ve 12.
sorulara verd�kler� yanıtlar anal�z ed�lerek �se şu ver�lere ulaşılmıştır: %54,54 oranıyla katılımcılar,
meslek� terc�hler�nde b�lg�sayar oyunu oynamış olmalarının d�j�tal oyunlarda m�mar� ve �ç mekân
tasarımlarına etk�s� olduğunu düşünmekted�rler (Şekil 4).
Fen L�ses� mezunu katılımcılar, Z kuşağı �ç�n �k�nc� büyük katılımcı oranı olan Fen L�ses�
mezunlarının, 8., 9., 10., 11. ve 12. sorulara verd�kler� yanıtlar hesaplanarak şu ver�lere ulaşılmıştır:
%66,6 oranıyla katılımcılar, meslek� terc�hler�nde b�lg�sayar oyunu oynamış olmalarının d�j�tal
oyunlarda m�mar� �ç mekân tasarımlarına etk�s� olduğunu düşünmekted�rler. Y kuşağı �ç�n �k�nc�
büyük katılımcı oranı olan Fen L�ses� mezunlarının, 8., 9., 10., 11. ve 12. sorulara verd�kler�
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yanıtlar hesaplanarak şu ver�lere ulaşılmıştır: %75 oranıyla katılımcılar, meslek� terc�hler�nde
b�lg�sayar oyunu oynamış olmalarının d�j�tal oyunlarda m�mar� �ç mekân tasarımlarına etk�s�
olduğunu düşünmekted�rler (Şek�l 4).
D�ğer L�se mezunu katılımcılar, Z kuşağı �ç�n üçüncü büyük katılımcı oranı olan D�ğer grubunda
yer alan l�se mezunlarının, 8., 9., 10., 11. ve 12. sorulara verd�kler� yanıtlar hesaplanarak şu
ver�lere ulaşılmıştır: %50 oranıyla katılımcılar, meslek� terc�hler�nde b�lg�sayar oyunu oynamış
olmalarının d�j�tal oyunlarda m�mar� �ç mekân tasarımlarına etk�s� olduğunu düşünmekted�rler
(Şek�l 4).
Y kuşağı �ç�n üçüncü büyük katılımcı oranı olan D�ğer grubunda yer alan l�se mezunlarının, 8.,
9., 10., 11. ve 12. sorulara verd�kler� yanıtlar hesaplanarak şu ver�lere ulaşılmıştır: %50 oranıyla
katılımcılar, meslek� terc�hler�nde b�lg�sayar oyunu oynamış olmalarının d�j�tal oyunlarda m�mar�
�ç mekân tasarımlarına etk�s� olduğunu düşünmekted�rler (Şek�l 4).
Tekn�k L�se mezunu katılımcılar, Z kuşağında Tekn�k L�se mezunu bulunmamaktadır. Y kuşağı �ç�n
dördüncü katılımcı oranı olan Tekn�k l�se mezunlarının, 8., 9., 10., 11. ve 12. sorulara verd�kler�
yanıtlar hesaplanarak şu ver�lere ulaşılmıştır: %44,4 oranıyla katılımcılar, meslek� terc�hler�nde
b�lg�sayar oyunu oynamış olmalarının d�j�tal oyunlarda �ç mekân tasarımlarına etk�s� olduğunu
düşünmekted�rler (Şek�l 4).
B�r�nc� bölüm anal�z�n değerlend�r�lmes�ne göre; mezun oldukları L�se türler� ve d�j�tal oyunlarda
k� �ç mekân tasarımlarının öğrenc�ler�n meslek� terc�hler�ne etk�s� arasında her grup arasında poz�t�f
�l�şk� tesp�t ed�lm�şt�r. Ancak Fen l�ses�, Tekn�k L�se ve D�ğer L�se grubunda her �k� kuşakta yer
alan katılımcı sayısının az olması sonucun geçerl� değerlend�r�lmes� adına yeterl� sayıda değ�ld�r.
Anadolu l�seler�nden mezun olan her �k� grupta yer alan katılımcı sayıcı �le d�j�tal oyunlarda m�mar�
�ç mekân tasarımları �le katılımcıların meslek� terc�hler� arasında �l�şk�n�n poz�t�f olduğu sonucuna
varılmıştır. Bu grupta yer alan hem Y kuşağı hem de Z kuşağı katılımcılarının dijital oyunlarda
mimari ve iç mekân tasarımları �le katılımcıların meslek� terc�hler� bakımından aralarında anlamlı
b�r farklılık bulunmamaktadır. Her �k� kuşaktan olan mezunlar açısından d�j�tal oyunlarda mekân
ve �ç mekân tasarımları açısından katılımcıların meslek� terc�hler� aynıdır.

Anket�n �k�nc� bölümünde �se “Ver� Toplama Araçları” kısmında bel�rt�ld�ğ� üzere toplam 7 soru
(8., 9., 10., 11., 12., 13. ve 14. sorular) yer almıştır.
Söz konusu gruplar, anket�n �k�nc� bölümünde yer alan 8., 9., 10., 11. ve 12. sorular h�potez�
araştırmak adına bel�rley�c� olmuştur.
Buna göre, “Ün�vers�teye başlamadan önce d�j�tal oyun oynadınız mı?” 8. sorusuna; Y kuşağı
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�çer�s�nde yer alan katılımcıların, %11,4 ün�vers�teye başlayana kadar h�ç oyun oynamamıştır.
%28,5 oynadığı ya da oynamakta olduğu oyunların �ç mekân tasarımlarına, projeler�ne,
tasarımlarına es�n kaynağı olduğunu düşünmemekted�r. Bu yüzdel�k d�l�m �çer�s�nde yer alan
%2’l�k b�r grup katılımcı da ün�vers�teye başlayana kadar h�ç oyun oynamamıştır. Y kuşağı, %71,5
oynadığı ya da oynamakta olduğu oyunların �ç mekân tasarımlarına, projeler�ne, tasarımlarına
es�n kaynağı olduğunu düşünmekted�r.
Z kuşağı �çer�s�nde yer alan katılımcıların, %22,8 ün�vers�teye başlayana kadar h�ç oyun
oynamamıştır. %31,0 oynadığı ya da oynamakta olduğu oyunların �ç mekân tasarımlarına ya
da tasarımlarına es�n kaynağı olduğunu düşünmemekted�r. Bu yüzdel�k d�l�m �çer�s�nde yer
alan %63,3’l�k b�r grup katılımcı da ün�vers�teye başlayana kadar h�ç oyun oynamamıştır. 14.
soruya �st�naden Z kuşağı, %69,0 oynadığı ya da oynamakta olduğu oyunların �ç mekân tasarım
projeler�ne ya da tasarımlarına es�n kaynağı olduğunu düşünmekted�r.
“Oynadığınız ya da oynamakta oluğunuz oyunların mekân �le �lg�l� farkındalık düzey�n�z�n
gel�ş�m�ne etk�s� var mı?” 12. sorusuna Y kuşağı �çer�s�nde yer alan katılımcıların, %11,4 oynadığı
ya da oynamakta olduğu oyunların mekân �le �lg�l� farkındalık düzeyler�n�n gel�ş�m�ne etk�s�n�n
“çok” olduğunu düşünmekted�r. Y kuşağı �çer�s�nde yer alan katılımcıların, %28,5 oynadığı ya da
oynamakta olduğu oyunların mekân �le �lg�l� farkındalık düzeyler�n�n gel�ş�m�ne etk�s�n�n “çok”
olduğunu düşünmekted�r.

Tüm katılımcıların, %39,9 oynadığı ya da oynamakta olduğu oyunların mekân �le �lg�l� farkındalık
düzeyler�n�n gel�ş�m�ne etk�s�n�n “çok” olduğunu düşünmekted�r.
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Sonuç
Marmara Ün�vers�tes� İç M�marlık Bölümü b�r�nc� ve �k�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n oynamış oldukları
d�j�tal oyun tasarımları �le hem d�j�tal oyunların mekân ve �ç mekân tasarımları açısından meslek�
terc�hler�nde etk�s� olup olmadığı hem de oynadıkları d�j�tal oyunların �ç mekân tasarımı projeler�ne
es�n kaynağı oluşturup oluşturmadığı, oynadıkları oyunların hem �ç mekân algılarını hem mekân
�le �lg�l� farkındalık düzeyler�n� hem de estet�k beğen� düzeyler�n� gel�şt�r�p gel�şt�rmed�ğ�
�ncelenm�şt�r.
Buna göre; örneklemde bel�rt�len b�r�nc� ve �k�nc� sınıf Y ve Z kuşağı öğrenc�ler�n�n meslek�
terc�hler� �le oynadıkları d�j�tal oyunlardak� mekân ve �ç mekân tasarımları arasında anlamlı b�r
�l�şk� bulunmuştur. Söz konusu �l�şk�n�n özell�kle Z kuşağında yer alan katılımcılar üzer�nde, Y
kuşağında yer alan katılımcılara göre daha etk�l� olduğu sonucuna varılmıştır.

Y ve Z kuşağı katılımcılarının oynadıkları ya da oynamakta oldukları d�j�tal oyunlar �le �ç mekân
tasarımı projeler� ya da tasarımlarına es�n kaynağı olması arasında anlamlı b�r �l�şk� bulunmuştur.
Söz konusu �l�şk�n�n özell�kle Y kuşağında yer alan katılımcılar üzer�nde, Z kuşağında yer alan
katılımcılara göre daha etk�l� olduğu sonucuna varılmıştır.
D�ğer taraftan Y ve Z kuşağı katılımcılarının oynadıkları ya da oynamakta oldukları d�j�tal
oyunlardak� m�mar� ve �ç mekanların, kend�ler�n�n mekân �le �lg�l� farkındalık düzeyler�n�n
gel�ş�m� arasında anlamlı b�r �l�şk� bulunmuştur. Söz konusu �l�şk�n�n özell�kle Z kuşağında yer
alan katılımcılar üzer�nde, Y kuşağında yer alan katılımcılara göre daha etk�l� olduğu sonucuna
varılmıştır.
Günümüzde her geçen gün artan b�r �vmelenmeyle teknoloj�k olarak gel�şmekte olan b�l�ş�m
teknoloj�ler�nden (VR ve AI dünyası) ve her türüyle yaygınlaşmakta olan d�j�tal oyunlardan
özell�kle y ve z kuşaklarının bağımsız ya da ayrı düşünülemeyeceğ� açıkça ortadadır. Dolayısıyla
her �k� kuşağın b�l�ş�m teknoloj�ler� ve d�j�tal oyun kültürüne olan �lg� ve eğ�l�mler�, teknokültürel
yatkınlıkları, görsel okuryazarlık becer�ler� ve b�l�şsel algılama düzeyler�n�n, oynadıkları d�j�tal
oyunlarla olan bağıntısında meslek� terc�hler�ne etk�s� bulgulanmıştır. Bu sonuç her ne kadar küçük
b�r örneklem �le saptanmaya çalışılsa da genele �l�şk�n geçerl� b�r kanaat oluşturacak n�tel�kted�r.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM MALZEMESİ OLARAK “DERİ’’

Çiğdem Düzgün1
Özet
Der�, �nsan ve hayvan vücudunu kaplayan b�r örtüdür. Prote�n esaslı yapısıyla organ�k b�r
malzemed�r, tekst�l ve d�ğer esnek yapılara göre üstün n�tel�klere sah�pt�r. Gözenekl� yüzey� �le
hava geç�rgenl�ğ� yüksek b�r materyald�r. Her hayvanın kend�ne özgü deri dokusu, deriy� benzers�z
kılmaktadır. Der�; Süet, nubuk, rugan, v�dala, güder�, meş�n, maroken, kösele g�b� yapısal, f�z�ksel
ve k�myasal �şlemlerle farklılaştırılmış türler� �le çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Dayanıklılık
performansı, farklı kullanım alanlarında beklenen yeterl�l�kler� sağlamaktadır. Kullanım ömrü
benzer� ürünlerden oldukça uzundur.
Der�; g�y�m, ayakkabı, çanta, aksesuar, �ç mekân dekorları ve mob�lya sektörünün yanı sıra �laç,
gıda ve k�mya sanay� g�b� alanlarda kullanılab�l�r özell�kler taşımaktadır. Sanat alanında �se der�,
gerek yüzey�n�n tasarlanmasında gerek form oluşturulmasında estet�k kaygılara çözüm sağlayan
alternatif bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır
.
Ekoloj�k dengen�n bozulmasıyla sürdürüleb�l�r üret�m önem kazanmış, tasarımcılar ve f�rmalar,
çevreye duyarlı ürünlere yönelm�şt�r. Bu eğ�l�m çerçeves�nde tasarımlar ve teknoloj�ler farklı
malzemeler� kapsayarak gen�şlemekted�r. Der� yen�l�kç�, çevrec� akımda tüm bu n�tel�kler�yle
yer�n� almaktadır.
Bu çalışmada der�n�n genel özell�kler�, der� türler�, der�n�n sanat ve tasarım malzemes� olarak
kullanımı, der� ürünler�n tasarımında sürdürüleb�l�rl�k kavramının etk�ler� ve çıktıları olan
teknikler, ürünler araştırılmış ve derleme olarak sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sürdürüleb�l�rl�k, Sanat, Tasarım, Yüzey, Der�,

1 cigdemduzgun@hotmail.com.tr.
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LEATHER AS SUSTAINABLE DESIGN “MATERIAL”

Abstract
Sk�n �s a cover�ng of human and an�mal bod�es. It �s an organ�c mater�al w�th Prote�n-based
structure and has super�or qual�t�es compared to text�le and other ﬂex�ble structures. It �s a mater�al
w�th h�gh a�r permeab�l�ty w�th �ts porous surface. Each an�mal’s d�st�nct�ve sk�n texture makes
the sk�n un�que. Leather; suede, nubuk, patent leather, v�dala, chamo�s, meş�n, marokene, leathery,
such as structural, phys�cal and chem�cal processes are used �n var�ous areas w�th d�ﬀerent�ated
spec�es. Durab�l�ty performance prov�des the expected competenc�es �n d�ﬀerent areas of use. The
l�fespan �s qu�te long from s�m�lar products.
Leather, cloth�ng, shoes, handbags, accessor�es, �nter�or space and furn�ture �ndustry as well as
pharmaceut�cal, food and chem�cal �ndustry are ava�lable �n areas such as features. In the f�eld of
art, leather �s an alternat�ve opt�on that prov�des an alternat�ve solut�on to aesthet�c concerns �n
the des�gn of the surface.
W�th the deter�orat�on of the ecolog�cal balance, susta�nable product�on ga�ned �mportance,
des�gners and compan�es turned to env�ronmentally sens�t�ve products. W�th�n the framework of
th�s trend, des�gns and technolog�es are expand�ng by cover�ng d�ﬀerent mater�als. Leather takes
�ts place �n the �nnovat�ve, env�ronmental movement w�th all these qual�t�es.
In th�s study, general propert�es of leather, leather types, techn�ques that have eﬀects and outcomes
of susta�nab�l�ty concept �n leather des�gn, products have been researched and presented as
comp�lat�on.
Keywords: Susta�nab�l�ty, Art, Des�gn, Surface, Leather
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Giriş
Başta hazır g�y�m olmak üzere b�rçok sektörde tasarım malzemes� olarak der� terc�h ed�lmes�,
ürünün hem uzun ömürlü olması hem de atıklarının doğaya zarar vermemes� açısından öneml�d�r.
Elde ed�ld�ğ� gıda endüstr�s� için atık konumundaki hayvan der�ler�n�, hammadde olarak kullanan
der� sektörü, atıkların ger� dönüşümünü, temel olarak ekonom�k değere sah�p faydalı mamule
dönüştüren b�r yapıya sah�pt�r. Üret�m aşamaları sırasında yüksek hac�mde su kullanımı, k�myasal
maddeler, mak�ne parkurundan kaynaklanan enerj� tüket�m� ve loj�st�k unsurlar neden� �le sektörün
çevresel etk�ler� oldukça yüksekt�r. Gerek su ayak �z� ve gerekse karbon ayak �z� değerler� benzer�
sektörlere kıyasla yüksek rakamlarla �fade ed�lmekted�r.
Tüketicilerin yaşamsal ihtiyaçlarında giderek artan çevreye duyarlı ürün terc�hler�, hazır g�y�m
sanay� bünyes�nde faal�yet gösteren der� ürünlerde ve buna bağlı �malat dallarında etk�ler�n�
göstermeye başlamıştır. Talep ve arz dengeler�ne bağlı olan �malat sektörler� ham madde ve üret�m
akışlarında bu baskıyı h�ssederek sürdürüleb�l�r üret�m yöntemler�ne yönelmeye başlamıştır.
Bu yönel�m malzemeden tasarıma yansımış ve b�r ürünün yaşam döngüsünün her aşamasında
sürdürüleb�l�rl�k kavramının esas alındığı yen� b�r düzene geç�lm�şt�r.
Doğaya bırakılan k�myasal atıklar, hızla gel�şen teknoloj� son 20 yılda küresel ısınma hızını
kontrol ed�lemeyecek şek�lde artırmış, ekoloj�k dengen�n g�derek bozulmasına bağlı olarak, daha
duyarlı hale gelen tüket�c� ve tasarımcılar hızla sürdürüleb�l�r tasarımlara yönelmeye başlamıştır.
Sürdürüleb�l�rl�k farklı şek�llerde karşımıza çıkmasına rağmen malzeme odaklı, kalıp odaklı ve
modüler tasarımlar g�b� alternat�f şek�llerde �ncelenmekted�r. Malzeme odaklı sürdürüleb�l�rl�kte
atık parçalardan yen� ürünlerden meydana get�r�l�rken, kalıp odaklı ve modüler tasarımlarda, atıl
b�r ürünün yen�den yapılandırması �le oluşturulab�lmekted�r.

1.

Deri Tanımı

Der�, �nsan ve hayvanların vücudunu kaplayan ve çeş�tl� fonks�yonları �le canlı organ�zmayı
destekleyen organ�k b�r yapıdır. H�stoloj�k yapı olarak üç tabakadan oluşmaktadır. Bunlar; Üst
Der�, Öz Der�, Alt Der� tabakalarıdır (G�y�m Üret�m Teknoloj�s�, Der�n�n Yapısı, MEGEP, Ankara,
2007).
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Şekil 1: Der�n�n H�stoloj�k Yapısı
Üst deri tabakası, canlı hayvanın derisini saran, en öneml� yaşamsal �şlevler� kapsayan tabakadır.
Vücudun tümünü dıştan sararak onu çarpma ve darbelere karşı korur. Ayrıca; hayvan vücudunun
ısı ve nem oranını ayarlar ve bakter�ler�n etk�ler�ne karşı vücudu muhafaza eder. Öz deri tabakası
üst derinin (ep�derm�s) hemen altında bulunur. Der�n�n koruyucu tabakası olarak görev yapar ve
vücudu mekan�k etk�lerden korur. Der�n�n en kalın tabakasıdır ve toplam kalınlığının %80’�nden
daha fazladır. Yapısı üst der�ye göre farklıdır. Üst deride ep�tel doku hücreler�n�n yer�n� öz der�de
bağ doku hücreler� alır. Bağ doku hücreler� b�rb�rler�yle �ç �çe geçen ve �nce bağlarla bağlanmış
prote�n l�ﬂer�nden oluşmuştur. Der� üret�m�nde en öneml� tabakadır. Öz der�dek� bütün l�f ve
bağlar kollagen den�len b�r prote�nden meydana gelm�şt�r.
Öz deride üç tabaka bulunur: İnce sırça tabaka, Pap�ler tabaka, Daha kalın olan retüküler tabaka.
Sırça tabaka; der�n�n görünümünü bel�rleyen b�r tabaka olup t�p�k özell�ğ� kıl yataklarının burada
meydana get�rd�ğ� gözeneklerd�r. Retüküler tabaka �se der�y� oluşturan asıl tabakadır. Der�n�n tüm
karakter�st�k özell�kler� retüküler tabakadan kaynaklanır.

Der�n�n mamul hale dönüşümünde gerçekleşt�r�len �şlent�lerde, kürk olarak üret�m yapılmayacak
tüm der�lerde yün örtüsü ve beraber�nde üst der� tabakası uzaklaştırılır. Alt der� tabakası der�y�
vücuda bağlayan ve yağ dokusu yoğun olan b�r tabakadır. Bu nedenle tekn�k olarak b�r öneme
sah�p değ�ld�r. Üret�m sırasında “etleme” adı ver�len �şlem �le der�den uzaklaştırılmaktadır. Özderi
�se der�n�n tekn�k olarak en öneml� tabakasıdır. Tüm üret�m aşamalarında kullanılan su, k�myasal
madde ve yardımcı maddeler bu tabakada bulunan prote�n l�ﬂer �le reaks�yona g�rer ve der�n�n
b�rçok sektörde kullanılab�l�r b�r malzeme olarak elde ed�lmes�ne olanak sağlar (Gürler).
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Der� üret�m�nde ham der� kaynağı olarak farklı ırklardan hayvanların der�ler� kullanılmaktadır.
Ancak tekn�k olarak bu hayvanlar aşağıda sunulan gruplarda sınıﬂandırılmaktadır;

Şekil 2. Ham der� kaynaklarına göre der�ler
(G�y�m Üret�m Teknoloj�s�, G�ys�l�k Der�ler, MEGEP, Ankara, 2007)
Farklı ırklardan der�ler yapısal özell�kler� ve buna bağlı olarak kullanım alanları �t�bar�yle çeşitlilik
göstermektedir. Deri sektöründe kullanım alanı dikkate alınarak, üretilecek deri mamul için ham
deri seçilir ve farklı üretim reçeteleri kullanılarak amaca uygun deri malzeme elde edilir. Kal�tel�
b�r mamul der� elde etmen�n temel noktası kal�tel� ve uygun ham der� seç�m�d�r. Der�n�n dokusal,
l�fsel yapısı dayanım özell�kler�n� etk�leyen temel faktördür. Kürk olarak �şlenmeyecek der�ler de
�se sırça yan� c�lt yüzey�n�n düzgünlüğü üret�lecek der�n�n kal�tes�n� bel�rleyen önemli b�r etkend�r.
Tasarımlarda der� kullanımında üretim aşamalarının kontrollü uygulanması, ham derinin
özelliklerine uygun olarak mekanik işlemler ile sürec�n desteklenmes� gerek�r. K�myasal �şlemler
yanında mak�neler �le gerçekleşt�r�len mekan�k �şlemler, b�tm�ş der� ürünün kal�tes�nde öneml�
aşamaları teşk�l etmekted�r.
Der� sektöründe üret�m aşamalarına, mekan�k �şlemlere, vb. tekn�k �ş akışına bağlı olarak farklı
adlandırmalar �le anılan der� türler� üret�lmekted�r.
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Şekil 3.Der� türler�

1.1. Der�n�n Kullanım Alanları
Der�, organ�k b�r malzemed�r, tekst�l ve d�ğer esnek yapılara göre üstün nitelikli ve gözenekli
yüzeyiyle hava geçirgenliği yüksek bir materyaldir. Her hayvanın kendine özgü deri dokusu,
deriy� benzers�z kılmaktadır. Der�; süet, nubuk, rugan, vidala, güderi, meşin, maroken, kösele gibi
yapısal, ﬁziksel ve kimyasal işlemlerle farklılaştırılmış türleriyle çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
Dayanıklılık performansı, farklı kullanım alanlarında beklenen yeterlilikleri sağlamaktadır ve
kullanım ömrü benzer� ürünlerden oldukça uzundur.
Der�; g�y�m, ayakkabı, çanta, aksesuar, �ç mekân dekorları ve mob�lya sektörünün yanı sıra �laç,
gıda ve k�mya sanay� g�b� alanlarda kullanılab�l�r özell�kler taşımaktadır. Sanat alanında �se der�,
gerek yüzey�n�n tasarlanmasında, gerek form oluşturulmasında estet�k kaygılara çözüm sağlayan
alternat�f b�r seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yen�lenemez enerj� kaynaklarının kontrolsüz kullanımı, doğaya ve canlılara doğal ortamlarında
yaşam hakkı tanımamak ve benzer� b�r sürü faktör, her geçen gün ekoloj�k dengen�n b�raz daha
bozulmasına yol açmaktadır. Bu nedenle sürdürüleb�l�r üret�m önem kazanmakta, b�l�nçl� ve
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duyarlı f�rmalar, tasarımcılar çevreye yararlı ürünlere yönelmekted�r. Yen� eğ�l�m çerçeves�nde
tasarımlar ve teknoloj�ler farklı malzemeler� kapsayarak gen�şlemekted�r. Bu bağlamda der�
organ�k ve çevreye duyarlı oluşu �le sürdürüleb�l�r tasarımlarda, alternat�f b�r materyal olarak yer
almaktadır.

2.

Tasarım Alanında Deri Kullanımı

Eserler� dünya müzeler�nde yer alan çok yönlü sanatçı Lee Alexander McQueen ayn� zamanda
der� kullanan tekst�l ve moda tasarımcıları arasındadır. Koleks�yonlarındak� yaratıcılık ve sıra dışı
çalışmalarla tanınan McQueen İng�ltere’de Moda tasarımı yüksek l�sans eğ�t�m� almıştır.

Res�m1. Lee Alexander McQueen (Bolton, A.(2011).Alexander McQueen Savage Beauty,
NewYork:The Metropol�tan Museum Of Art)
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Res�m 2. Lee Alexander McQueen (Bolton, A.(2011).Alexander McQueen Savage Beauty,
NewYork:The Metropol�tan Museum Of Art)

Res�m 3-4. Lee Alexander McQueen (Bolton, A.(2011).Alexander McQueen Savage Beauty,
NewYork:The Metropol�tan Museum Of Art)
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Der� kullanan tasarımcılara ülkem�zden Hat�ce GÖKÇE örneğ�n� vereb�l�r�z. Hat�ce GÖKÇE,
15 yıldır Türk erkek g�y�m sektörü �ç�n tasarım yapmaktadır. Amacı global olarak ‘Türk Tarzı’
�majının oturmasını sağlamaktır.
Tasarımcı Anadolu meden�yetler�nden aldığı �lhamla, sadece Türk�ye’de üret�lm�ş der�ler�
kullanarak tüm uygarlıklardan �zler taşıyan savaşçı g�ys�ler�nden oluşan “The Leather Age”
�s�ml� b�r koleks�yon oluşturmuştur. Her meden�yet�n dokusunu der�de yüzey çalışmaları yaparak
�şlem�şt�r. Koleks�yon Türk�ye ve dünyada birçok yerde sergilenmiştir. (http://tedxreset.com/
content/modan�n-vahs�-yuzu/)

Res�m 5.Hat�ce GÖKÇE “The Leather Age” (http://www.hat�cegokce.com/TR/the_leather_age.
aspx (02.01.2020)
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Res�m6. Hat�ce GÖKÇE ‘The Leather Age’-Asur-İyonya (http://www.hat�cegokce.com/TR/
the_leather_age.aspx (02.01.2020)

Res�m 7. Hat�ce GÖKÇE ‘The Leather Age’-İyonya (http://www.hat�cegokce.com/TR/the_
leather_age.aspx (02.01.2020)
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Res�m 8. Hat�ce GÖKÇE ‘The Leather Age’-Urartu (http://www.hat�cegokce.com/TR/the_
leather_age.aspx (02.01.2020)

Res�m 9.Hat�ce GÖKÇE ‘The Leather Age’-H�t�t (http://www.hat�cegokce.com/TR/the_leather_
age.aspx (02.01.2020)
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2.1. G�y�m Tasarımında Der� Kullanım Özell�kler�
Der� g�ys�ler der�n�n alan ve yüzey özell�kler�n�n homojen olması neden� �le çok sayıda kalıp
parçasından oluşmaktadır. Der� konfeks�yonunda üret�me asort� işlemi ile başlanmaktadır. Asort�
�şlem�nde, der�n�n c�lt reng�, gözenek yapısı ve f�z�ksel özell�kler�ne göre kalıplar yerleşt�r�l�r. Der�
ürünler�nde hata düzeltme �şlem� mal� açıdan ve zaman açısından dokuma kumaş konfeks�yonuna
göre daha zordur. Der� g�ys� üret�m�nde kullanılan aksesuarlar da dokuma kumaş üret�m�ne göre
farklılık göster�r. Ayrıca der� g�ys� kalıbının çıkarılması ve ser�lenmes�, parça sayısı çok olduğu
�ç�n zaman alıcıdır. Pastal planı der�de daha kolay olmasına rağmen, katlı kes�me uygun olmayışı,
kalıpların yerleş�m� ve kes�m� zaman almaktadır (Utkun ve Öndoğan, 2011:79-85).
2.2. İç Mekân Tasarımında Der� Kullanım Özell�kler�

Der� döşemel� mob�lyalar ağır ve göster�şl� b�r görünüm serg�lend�kler� �ç�n, genell�kle �ş yerler�nde,
of�slerde ya da resmî kurumlarda c�dd� b�r atmosfer yaratmak �ç�n kullanılmakta �ken artık
kurumsal dekorasyonun yanı sıra ev dekorasyonunda da karşımıza çıkmaktadır. Gerçek der�den
üret�len döşemel�k kumaşlar �ç�n genell�kle sığır, gey�k, koyun, keç� der�ler� kullanılmaktadır.
Der� mob�lyalar, özell�kle koltuklar, tozu �ç�ne çekmez ve h�jyen�kt�r, kolay alev almaz. Sun�
der�ye göre daha dayanıklıdır, hemen ç�z�l�p yırtılmaz. Ancak gerçek der� koltuklarda bollaşma ve
buruşma görüleb�l�r. Bu durum der�n�n yapısından kaynaklanan esnemed�r. Gerçek der� koltukların
dokusu yumuşaktır, gözenekl� yapısı sayes�nde hava alır ve terletmez. Teknoloj�n�n gel�şmes�yle
b�rl�kte daha önceler� sadece s�yah ve kahvereng� renkl� der�lerden üret�len gerçek der� mob�lyalar,
artık farklı ve çok seçenekl� renklerde üret�leb�lmekted�r. Bu durum der� mob�lyaların daha çok
kullanılmasına olanak sağlamaktadır.
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Res�m 10.Der� koltuk
(https://www.hak�k�der�koltuk.com/detay/4512/�mperes-hak�k�-der�-chester-der�-koltuk)

3.

Deride Sürdürülebilirlik

Sürdürüleb�l�rl�k �le �lg�l� en net tanım �lk kez B�rleşm�ş M�lletler Çevre ve Kalkınma Kom�syonu
(Bruntland Kom�syonu) tarafından hazırlanan “Ortak Geleceğ�m�z” (Our Common Future) başlıklı
raporda yer almaktadır. Bu tanıma göre sürdürüleb�l�rl�k, “bugünün gereks�n�mler�n� gelecek
kuşakların kend� gereks�n�mler�n� karşılamalarını engellemeyecek b�ç�mde karşılayab�lmekt�r.”
(K�pöz, 2015:117). Her nesl�n en az kend�nden b�r öncek� nes�l kadar, doğal kaynaklardan
yararlanma hakkı vardır. Sürdürüleb�l�rl�ğ�n; ekoloj�, ekonom� ve sosyal/et�k olmak üzere 3 boyutu
vardır. Ekoloj� doğa korunmasını, ekonom� hammadde ve �ş gücü �srafının madd� boyutunu, sosyal
ve et�k �se manev� boyunu ele almaktadır. Bununla beraber sürdürüleb�l�rl�k bütün b�r süreç olarak
ele alındığında üret�m, tasarım ve tüket�m boyutlarında da değerlend�r�leb�lmekted�r.
“Sürdürülebilir deri ürünleri için tüketicilerde gerekli bilinçlenmeler oluşturularak satın alma alışkanlıklarındaki değişikliklerle ekolojik deri ürünleri talep
etmeleri sağlanabilir. Ayrıca derinin tabaklanması esnasında kullanılan zararlı kimyasallara alternatif olacak zararsız ürünlerin ya da üretim tarzlarının
tercih edilmesi sürdürülebilirlik için öneri olarak sunulmaktadır.” (Erol vd.,
2018: 7)
Deriden ürünlerin üretim prosesi sırasında ortaya çıkan deri parçaları farklı
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yöntemler ile yeni ürünlerin tasarımı için kullanılabilen önemli materyallerdir.
Bu döngünün gerçekleşmesi sırasında elde edilmesi amaçlanan yeni ürüne
göre farklı geri dönüşüm planları ve yöntemleri uygulanmaktadır (Gurler
Karaman vd, 2017:18(2)).
Bunlar Şek�l 3’te vurgulanan 4 ana yöntem olarak gruplandırılab�l�r.

Şekil 4.Der� materyaller�n ger� dönüştürme yöntemler�

Dünyada b�rçok sektörün yen� yönel�m� sürdürüleb�l�r ürün ve tasarımlardır. Gerek tekst�l ve
gerekse endüstr�yel ürün tasarımcıları çevre dostu ekoloj�k ve sürdürüleb�l�r tasarım kavramını
çalışmalarında kullanmakta ve ürünler�ne yansıtmaktadır.
Yen� ve �lg� çek�c� b�r akım olmasının ötes�nde bu yönel�m, sosyal sorumluluk temasını da �çeren
ve yaşadığımız çevrey� koruma, hızlı tüketimin beraberinde getirdiği doğal kaynakların kullanımı
konusunda hassasiyet ve bilinçli yaklaşımı da destekleyen önemli bir eğ�l�md�r. Sektörler�n,
sektörlerdek� ünlü markaların ve tasarımcıların bu kapsamda yoğun çalışma ve üret�m örnekler�
mevcuttur.
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Res�m 11: Eco-Demo ger� dönüştürülmüş der� yatak başlığı (http://ecodomo.com/recycledleather/ ) (05.01.2020)
Yen� Zelanda’da bulunan ‘Eco-Demo’ Der� Yüzey Üret�m Fabr�kası; ger� dönüşüm der� sınıfında,
der� kemerlerden kapılar, yatak başlıkları ve benzer� mob�lya aksamlar �ç�n yen� yüzeyler
tasarlamakta, parçalara ayrılan der� g�ys�lerden yer döşemes�, dolap yüzey kaplama, der� mob�lya,
puf tasarımlarını gerçekleşt�rd�kler� yen�l�kç� ürünlere �mza atmaktadır.

Res�m 12: Eco-Demo ger� dönüştürülmüş der� kapı
(http://ecodomo.com/recycled-leather/ ) (05.01.2020)
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Verdura Ayakkabı ve Sandalet; kurucu ve tasarımcısı Andrea Verdura olan, Toskana, İtalya’da el
�ş� ayakkabı üret�m yapan b�r f�rmadır. Ger� dönüşümlü ve vegan malzemeler� özel tasarımlarda
kullanmaktadır. Amacı; güzel, konforlu ve dayanıklılık standartları yüksek olan, çevresel
duyarlılıklara öncel�k veren �deal b�r tasarım kültürü �le ayakkabı üretmekt�r. Verdura’nın
tasarımcısı malzeme olarak kullandığı balık ağını kes�p, yumuşatmak �ç�n çeş�tl� �şlemler
uygulamaktadır. Ürünler�n�, doğal p�gment �çeren boyalarla boyamakta ve daha sonra mantar,
ger� dönüştürülmüş kauçuk taban ve ayakkabı üret�m�nden kalan atık der�ler �le b�rleşt�rmekted�r.
İç taban anatom�kt�r, doğal mantardan yapılmıştır. Taban üret�m�nde; ger� dönüştürülmüş V�bram
kauçuk veya ger� dönüştürülmüş b�tk�sel tabaklanmış der�den oluşan �k� farklı vers�yonu mevcuttur.
Bu çevre b�l�nc�ne sah�p tasarımcılar, ger� dönüştürülmüş malzemelerle ürett�kler� ayakkabıları
her yaş ve c�ns�yetten �nsana, sunmaktadır. Verdura ayakkabı tasarımcıları; hedefler�n�n, daha
tem�z b�r çevreye katkıda bulunan devr�mc� ayakkabılar yaratmak olduğunu söylemekte:
atıklardan, toks�nlerden, kırık camlardan ve terk ed�lm�ş balık ağlarından tem�zlenen
den�zler�, okyanusları ve plajları hayal ett�kler�n� bel�rtmekted�r. Bunu, malzemeler�
ger� kazanarak ve çevreye daha az zarar veren b�r üret�m� ben�mseyerek yapmaya kararlı
olduklarını açıklamaktadırlar (https://www.verdurashoes.com/about-vegan/).

Res�m 13: Verdura kadın ayakkabı
(https://www.verdurashoes.com/vegan-b�tta-boots/ (06.01.2020)
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Res�m 14: Verdura Ayakkabı
(https://www.verdurashoes.com/#collect�on) (06.01.2020)
İzmir Akdeniz Akademisi tarafından «Döngü» teması çerçevesinde düzenlenen İyi Tasarım
İzmir 4 ‹te yer alan “Kurtarılmış Deri / Salvaged Leather” adlı serg� der� g�y�m sanay��nde atık
sorununa yen� çözümler öneren �şlere yer verm�şt�r. 18 Ek�m-3 Kasım 2019 tar�hler� arasında
İzm�r’de gerçekleşt�r�len serg�de hem kuratör hemde tasarımcı olarak yer alan Şölen KİPÖZ
halen Ekonom� Üniversitesi’nde akadem�syenl�k görevine devam etmekted�r. Sürdürüleb�l�rl�k
üzerine çeşitli çalışmalar yapmaktadır. KİPÖZ, Kurtarılmış der� serg�s�nde, atık der�lerden üret�m
yapmak yer�ne atıl ömrü b�tm�ş der� ürünlerden yen� ürünler tasarlamıştır. Bu ürünler, üret�lm�ş
ancak satışı gerçekleşmem�ş g�ys�ler�n, yakılmak ya da atılmak yer�ne, parçalarına ayrılarak
yen� tasarımlarda kullanılması �le deneysel olarak gerçekleşt�r�lm�şt�r. Kurtarılmış der� serg�s�
�ç�n eser üreten d�ğer tasarımcılar malzemey� çeş�tl� şek�llerde ve �şlevlerde kullanmış, örneğ�n;
der�ler�n zımparalanarak �ncelt�lmes� sırasında oluşan atıkları sıkıştırarak oluşturulan organ�k
materyallerden, atık der�lerden tasarımlar yapmışlardır.
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Resim 15.Şölen KİPÖZ Kurtarılmış Der� Serg�s� (https://�ssuu.com/derg�5.5/docs/salvaged_
leather_catalogue_a5_�ssue_logolu) (10.01.2020)

Resim 16-17. Şölen KİPÖZ Kurtarılmış Der� Serg�s� (https://�ssuu.com/derg�5.5/docs/salvaged_
leather_catalogue_a5_�ssue_logolu) (10.01.2020)
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4.

Bitkisel Kökenli Deriler ve Alternatiﬂeri

The Vegan Soc�ety (2018) tarafından 1979 yılında yapılan tanıma göre veganlık;
“Hayvanların gıda, g�y�m ya da herhang� başka b�r amaçla maruz
kaldıkları sömürü ve zulümler türünden uygulanabilir olan en mümkün
boyutlarda) kaçınan ve ayrıca insanlar tarafından, hayvanların ve çevren�n
yararına, hayvan kullanımı �çermeyen alternat�ﬂer�n gel�şt�r�lmes�n� ve
kullanımını teşv�k eden felsefe ve yaşam b�ç�m�d�r.” (https://veganl�k.org/
ned�r/)
Vegan ya da vegeteryan hayat b�ç�m�n� terc�h eden �nsanlar, der� kullanımında hayvansal olmayan
der�ler� terc�h etmekted�rler. Bunun �ç�n sun� der� kullanmakta �ken, son yıllarda gel�şen b�tk�sel
yan� vegan der�ler, daha sağlıklı ve doğal b�rer alternat�f olarak karşımıza çıkmaktadır.
B�tk�lerden yapılan der�ler�n; mantar der�, ananas yaprağından der�, kâğıt der�, kauçuk der�, mumlu
pamuklu der�, ağaç kabuğundan der�, elma der�, t�k yaprağı der�, kahve der�, şarap der�, soya der�,
H�nd�stan cev�z� der�, olmak üzere alternat�ﬂer� vardır.
B�tk�lerden elde ed�len der�ler, genell�kle b�tk� atıklarının bakter�ler yardımı �le çeş�tl� �şlemler
sonrası der�ye dönüştürülmes� �le gerçekleşmekted�r. Der�ler�n ortak özell�kler� doğada çözüneb�l�r,
ekoloj�k ve mukavemetler�n�n yüksek olmasıdır.
B�tk�lerden elde ed�len der�ler dünya çapında yaygın kullanılmaktadır. Bu ürünler son yıllarda
Türk�ye’de de üret�lmeye başlamıştır.

Res�m 18: Ananas der�s� ürün örnekler� (2016) (https://�mages.app.goo.gl/Hmjt�zh9QgEBzyr1A)
(03.01.2020)
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Sonuç
Değ�şen �kl�m ve çevre koşulları, küresel ısınma g�b� doğal etmenler�n yanı sıra, g�derek
yoğunlaşan hızlı tüket�m sektörü ve bunun sonucunda ortaya çıkan atıklar ekoloj�k dengey�
önlenemez b�r şek�lde bozmaktadır. Üret�m sırasında kullanılan k�myasal maddeler bıraktıkları
kalıntılarla kullanıcıya, doğaya atılan parçalarla da çevreye c�dd� zararlar vermekted�r. Ancak
der� �hraç eden b�rçok ülke, zararlı atıklar �ç�n c�dd� tedb�rler almaktadır. Bu tedb�rler�n
sürdürüleb�l�rl�k sağlayab�lmes� �ç�n, k�myasal kullanımının yer�n� daha ekoloj�k, organ�k ve
yen�leneb�l�r hammaddelerle değ�şt�r�lmes�, sentet�k boyar maddelere alternat�f doğal boyar
maddeler�n kullanılması gerekmekted�r.
Ekoloj�k olarak bu yıkımı engelleyeb�lmek �ç�n b�rçok sektör sürdürüleb�l�r tasarımlara yönelm�şt�r.
Der� organ�k ve uzun ömürlü olması �le sürdürüleb�l�r malzeme olarak hayatımızda yer�n� almaya
başlamaktadır.
Bu çalışmada farklı tasarımcı ve markaların, farklılaştırılmış der� tasarımları ve bu tasarımlarda
kullandıkları yöntemler �ncelenm�şt�r. Ürünlerde sürdürüleb�l�rl�ğ�n nasıl uygulandığı aktarılmıştır.
Atık parçalardan yen� ürünler�n meydana get�r�ld�ğ�, atıl ürünlerden yen� ürünler oluşturulduğu
gözlenm�ş ayrıca çevrec� b�r yaklaşım olarak vegan der�ler ele alınmıştır.
Sürdürüleb�l�r tasarımlara yönel�mler�n hızla artması �le kısa vadede maliyet olarak yüksek
görünmesine rağmen deri, uzun vadede çevreye daha az zarar vermes�, atıklarının organ�k ve
çözüleb�l�r olması, kullanım ömrünün uzun olması �le hayatımızda daha yaygın b�r şek�lde yer
alacaktır.
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EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNDE TASARIMIN
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE ETKİSİ
Zeynep Özdem1
Özet
Endüstr�leşme �le başlayan b�l�m, teknoloj� ve ser� üret�m değerler�ndek� değ�ş�mler sosyal
yaşamda da çeşitli şekillerde kendini gösterm�şt�r. Özell�kle tekst�l sektörü, sanat ve el
sanatlarındak� değ�ş�kl�klerden etk�lenm�ş, tasarımlar da bu değerlere göre şek�llenm�şt�r. Tekst�l
endüstr�s�nde üret�m ve tüket�m�n artması, üret�mde fazla m�ktarda su ve k�myasal kullanımı,
aşırı kaynak tüket�m�, oluşan atıklar, olumsuz çalışma koşulları, ekonom�k, ekoloj�k ve sosyal
sorunlara neden olmaktadır. İnsanoğlunun çevre üzer�nde olumsuz etk�ler�n�n artması sonucunda
sanatçı ve tasarımcılar çevreye duyarlı çalışmalar yapmaya başlamışlardır.
Ev tekst�l�nde uluslararası rekabette yer almak, hedef pazarlarda başarı sağlamak, çevresel,
ekonom�k ve sosyal faydalar elde etmek �ç�n, bu alanda gel�şen çevre ve �nsan odaklı yen�l�kler�n
tak�p ed�lerek uygulanması gerekmekted�r. Sürdürüleb�l�r ev tekst�l�n� etk�leyen b�rçok faktör
bulunmakla b�rl�kte en öneml� faktörlerden b�r� ekoloj�k tasarım olmaktadır. Sektöre ekoloj�k
tekst�l ürünler� kazandırmakta tekst�l teknoloj� uzmanlarına olduğu kadar tekst�l tasarımcılarına
da büyük sorumluluk düşmekted�r.
Günümüz tekst�l, sanatçısı ve tasarımcılarının �lham kaynakları, ekoloj� b�l�nc�, doğanın denges�n�
bozmayan malzemelerle sanat anlayışını estet�k bütünlük sağlayarak b�rleşt�rm�ş ve yen�l�kç�
tekst�l tasarımlarıyla kumaş dünyasına farklılıklar kazandırmışlardır. Bu araştırmada ev tekst�l�
sektöründe sürdürülebilirlik; tasarım açısından �ncelenm�ş, sektörün en öneml� sorunu olan tekst�l
atıklarının ger� dönüşümünün tüm dünyada g�derek önem kazandığı görülmüştür.
Sürdürüleb�l�r ev tekst�l süreçler�n�n hammadde tedar�k z�nc�r�nden başlayıp, ürün hal�ne gelmes�,
tüket�c�yle buluşması, tüketici öncesi ve sonrası atık yönetimi için, sanatçı ve tasarımcıların
performansları konuya estet�k ve reel çözümler get�recekt�r.
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilirlik, Ev Tekst�l�, Tasarım, Ekoloj�k Tekst�l.

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Görsel Sanatlar Yüksek Lisans Öğrencisi
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DESIGN’S EFFECT ON SUSTAINABILITY IN THE HOME
TEXTILE INDUSTRY

Abstract
Changes �n sc�ence, technology, and mass product�on causedby �ndustr�al�zat�on are v�s�ble �n
avar�ety of ways �n today’ssoc�ety. The text�le, art, and hand �craft �ndustr�es have been espec�ally
aﬀected by the sechanges, and des�gns havetaken shape accord�ngly. The �ncrease �n consumpt�on
and product�on �n the text�le �ndustry has caused excess�ve water and chem�caluse, a deplet�on of
resources, an accumulat�on of waste, unfavorable work�ng cond�t�ons, and econom�c, ecolog�c
and soc�al�ssues. Art�sts and des�gner shave begun to make the�r products more env�ronmentally
consc�en ce�nresponse to an �ncrease �n man’s negat�ve �mpacts on the env�ronment.
In order to compete �nternat�onally, reach�t starget market, or to be env�ronmentally, econom�cally,
o soc�ally benef�c�al, the home text�le �ndustry must �mplement new pol�c�esfocused on
development �n soc�etal and env�ronmental areas. Although many factor saﬀect the susta�nab�l�ty
of home text�les, ecolog�c des�gn �s one of the most �mportant. Des�gners should be held just as
respons�ble as technology spec�al�sts �n the �ndustry-w�destruggleto produce ecolog�cally sound
text�les.
Today’s text�le art�sts and des�gner shave managed to make a d�ﬀerence �n the world of fabr�c w�th
the�r �nnovat�ve text�le des�gns comb�n�ng art�st�c and esthet�c awareness w�th eco-consc�ence
mater�als that preserve the balance of nature. Inth�saper, we’ll be exam�n�ng how des�gn relates to
susta�nab�l�ty �n the home text�le �ndustry.
From the supply cha�n of raw mater�als used �n susta�nable home text�le product�on, to the creat�on
of products, the convergence of product and consumer, and waste d�sposal techn�ques before and
after consumpt�on, we’ve seen that the performances of art�sts and des�gners w�ll br�ng the t�c and
real solut�ons to the table.
Keywords: Susta�nab�l�ty, Home Text�les, Des�gn, Ecolog�cal Text�le.
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Giriş
Endüstr�leşme �le başlayan ekonom�k büyüme ve bu büyüme �le eş zamanlı artan toplumsal
büyüme sonucunda kaynakların b�l�nçs�zce kullanılması çevresel sorunların ortaya çıkmasının
başlıca sebepler�ndend�r. Çevresel sorunların çözümü ve kaynakların bas�t çözümlerle akılcı
tasarımlara dönüşmes�n� sağlamak üzere çevre dostu yaklaşımlar önem kazanmıştır. Son yıllarda
artan çevre dostu yaklaşımlardan tekst�l sektörü de etk�lenm�ş, konu �le �lg�l� b�rçok kavram
ortaya çıkmıştır. Organ�k Tekst�ller, Ekoloj�k Tekst�ller, Yeş�l Tekst�ller, Yeş�l Mühend�sl�k, Yaşam
Döngüsü Değerlend�rmes�-YDD (L�fe Cycle Assessment- LCA), Sürdürüleb�l�rl�k, Eko-Tasarım
(Eco-des�gn), Çevre İç�n Tasarım, Sürdürüleb�l�r Tasarım (Des�gn for Susta�nab�l�ty- D4S),
Beş�kten Beş�ğe Tasarım (Cradle-to-Cradle Des�gn) Çevreye Duyarlı Tasarım Kavramı (Des�gn
for the Env�ronment- DfE) g�b� b�rçok kavram ortaya atılmıştır.
Tekst�l endüstr�s�n�n uzun ve karmaşık üret�m süreçler�, kullandığı kaynakların çeş�tl�l�ğ�, hızlı
üret�m ve tüket�m, üret�mde fazla m�ktarda su ve k�myasal kullanımı, aşırı kaynak tüket�m�,
atıklar, olumsuz çalışma koşulları; ekonom�k, ekoloj�k ve sosyal sorunların oluşmasına neden
olmaktadır. Çevre dostu yaklaşımlar sonucunda tekst�l sektöründe sürdürüleb�l�r ve et�k üret�m
önem kazanmıştır. Bu kapsamda evrensel tasarım yaklaşımı �le sürdürüleb�l�rl�k kavramlarının
dengel� ve uyumlu b�rl�ktel�kler� tekst�l sektörünün oluşturduğu çevresel sorunların çözümünde
etk�l� olacaktır.
Sürdürüleb�l�r tekst�l tasarımı kavramı yaşam döngüsü f�k�rler�n� �çeren; hammadde, tasarım,
üret�m süreçler�, loj�st�k, perakende, kullanım ve bertarafı olmak üzere tüm aşamaları d�kkate
almaktadır (Üner ve Başaran, 2016: 245).
Tekst�l tüket�m� son yıllarda etk�l� olan modern tüket�m kültürü sonucu hız kazanmış, �şlem
süreçlerinde kullanılan zararlı k�myasallar, yüksek enerj� tüket�m� sonucu ortaya çıkan hava
em�syonları, loj�st�k ve paketleme konularında ortaya çıkan sorunlar �le oluşan tekst�l atıkları
sürdürülebilir üret�m�n önündeki en önemli engellerden birkaçıdır (Eser vd., 2016: 45).
Sürdürüleb�l�r moda konusunda yapmış olduğu röportajında Kate Fletcher; hızlı tekst�l tüket�m�
sorununun çözümü �ç�n kültürler�n zeng�nl�kler�nden faydalanan, küresel et�k üret�m kurallarına
uyum gösteren, el becer� ve sanatlarına dayanan, ekoloj�k l�ﬂerle, b�l�nçl�, sürdürüleb�l�r ve estet�k
ürünler üretmek gerekt�ğ�n� savunmuştur (Şah�n ve Odabaşı, 2018: 417-418).
Günümüzde tekst�l ve sürdürüleb�l�rl�k b�rl�ktel�ğ� olgunlaşmakta, kend� d�l� ve d�nam�kler� olan
b�r alan olarak hızlı b�r şek�lde �lerlemekted�r. Bu alandak� uzmanların d�s�pl�nlerarası çalışmaları
artmakta ve gel�şmekted�r. D�s�pl�n�n bölümler�; geçm�ş moda ve tekst�l yaklaşımları, geçm�ş
yaklaşımlar �le teknoloj� uzmanları arasındak� ayrımlar, zanaat ve tasarım, doğa b�l�m ve sosyal
b�l�m arasındak� yaratıcılar yen� düşünceler ve uygulamalar �le yen�den şek�llenmekted�r (Gardett�
ve Torres, 2017).
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Ekoloj�k tekst�l ürün üret�m�; �hracat değerler�nde oluşturduğu üstün kapas�teler� �le ülke
ekonom�s�nde, �nsan ve çevre sağlığının korunmasında, f�rma �majının güçlenmes�nde, yen� pazar
alanlarının açılmasında ve sosyal sorumluluk projeler�n�n oluşturulmasında öneml� b�r faktördür
(Özdem�r ve Tekoğlu, 2011: 27).
Ekoloj�k ürün tasarımı ve üret�m�n� b�rçok faktör etk�lemekle b�rl�kte, en öneml� faktörlerden
b�r� doğal kaynakların ver�ml� ve etk�n kullanılmasıdır. Fuad-Luke’a göre, tasarımcılar çevresel
sorunların yavaşlatılmasında politikacılar, iş adamları ve ekonomistlerden daha fazla etk�ye
sah�pt�r. Tasarımcılar, yen� ekoloj�k ürünü p�yasaya sunduklarında veya kullandıklarında
üreticilerin, tüketiciler�n dahası ekonom�stler�n d�kkatler�nde ve algılarında değ�ş�kl�k yapma
güçler� bulunmaktadır. Bu güç klas�k tasarım anlayışının değ�ş�m�ne ve sürdürüleb�l�r tasarım
anlayışının yaygınlaşmasına yön verecekt�r (Şah�n ve Odabaşı, 2018: 414).
Tasarımın ev tekst�l�nde sürdürüleb�l�rl�k �le olan �l�şk�s�n� anlamak ve tekst�l tasarımcısının
rolünün ne derece etk�s�n�n olduğunu b�lmek �ç�n öncel�kl� olarak tasarım kavramını ve tasarım
�le sürdürüleb�l�rl�k �l�şk�s�n� değerlend�rmek gerekmekted�r.

1. Ev Tekstilinde Tasarım, Tasarımcı ve Sürdürülebilirlik İlişkisi
Tasarım, b�r sorunun çözümü �ç�n tasarımcı tarafından gel�şt�r�lm�ş f�k�rlerd�r. Her tasarım
olgusunda b�r f�k�r ve o f�kre göre şek�llenm�ş nesne bulunur. Tasarımın temel�nde b�r konuya
değ�ş�k ve farklı görüş açılarından yaklaşarak, yen� f�k�rler üretmek yatmaktadır. Tasarımın
�çer�ğ�nde özgünlük ve algıda seç�c�l�k bulunmaktadır. Tasarımcı, yaşamı algılama ve aktarma
becer�s�n�, mevcut b�lg� ve deney�mler�yle sentezleyerek tasarımlarını oluşturmaktadır. Tasarımın
her safhasında b�lg� ed�nme ve öğrenme olduğundan, tasarımcı sürekl� kend�n� gel�şt�rmek
�ç�n araştırma yapmak zorundadır. Tasarımcı ürünü tasarlarken toplum beklent�ler�n�, müşter�
�stekler�n�, f�rma pol�t�kalarını, �şletmen�n ekonom�k durumunu, kullanılacak malzeme ve
özell�kler�n�, p�yasaya sürülecek pazarı göz önünde tutmalıdır. B�r ürünün tasarımına ekonom�k,
sosyal, teknoloj�k, kültürel faktörler etk� etmekted�r. B�l�msel ve teknoloj�k gel�şmeler de yaşam
tarzlarını büyük ölçüde etk�lemekted�r.
“Tasarım karmaşık ilişkileri çözebilme becerisidir. Bu nedenle tasarım ürünü hangi
disipline ait olursa olsun pek çok parametresi olan, üzerinde defalarca düşünülen geri beslemeli
ve uzun soluklu bir süreci gerektirir” (Evc�l, 2014: 21).
Sürdürüleb�l�r ev tekst�l� üret�m süreçler�nde ekoloj�k malzemeler ve tem�z üret�m yöntemler�n�n
kullanılmasının yanında yapılan tasarımın ve tasarımcının da rolü öneml�d�r. Ekoloj�k tekst�l
ve tasarım yaklaşımıyla üret�m yapılmasında, �ler� teknoloj�k yöntemler�n kullanılmasıyla
b�rl�kte tasarımcının ekoloj�k görüşler�n�n ve sorumluluğunun etk�s� artmaktadır. Bu nedenlerle
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tasarımcıların d�s�pl�ne arası çalışarak, teknoloj�k yen�l�kler� ve kabul gören yen� yaklaşımları
tak�p etmeler� gerekmekted�r.
İç mekan tekst�l tasarımında öncü olan Jack Lenor Larsen; kend�ne özgü modern ve estet�k
değerler� gel�şt�ren, araştırmacı, yazar, küratör A.B.D.’l� tekst�l tasarımcısıdır. Özell�kle �ç
mekân ve m�mar�de başarılı tasarımlar yapan Larsen, doğal �pl�klerle, rastgele tekrarlanan el
dokuması kumaşlarıyla tasarımlarına başlamıştır. Renk, malzeme ve dokularıyla yen�l�kç� ve
ustaca tasarlanmış el dokuma tasarımlarıyla “Larsen Look” st�l� d�ğer tasarımcılara �lham kaynağı
olmuştur. Uzak kültürler�n tekst�l gelenekler�n�n yanı sıra zanaat ortamındak� sanatçılara da d�kkat
çekerken, geleneksel ve çağdaş �şç�l�k türünün en güzel örnekler�n� tasarlamıştır. Larsen, sanatçılar,
zanaatkârlar ve b�l�m adamları �ç�n savunucu ve destekç� olmuştur. İç mekân tasarımında öncü ve
b�rçok yen�l�kç� tasarıma �mza atmıştır (Acar, 2013: 82).
Geleneksel tekst�ller�n güncellenerek daha çok terc�h ed�lmes�, Batı’dak� k�tlesel hareketler
kadar ps�koloj�k nedenlere de dayandırılmaktadır. Örneğ�n Larsen ve Weeks modernleşme ve
şeh�rleşmen�n �nsanlarda doğa özlem�n�n ruhsal ve estet�k boşluklar yarattığını düşünmekted�rler.
Düşünceye göre; tekst�llerde doğal doku ve malzemeler�n kullanılması ruhsal boşlukları
dolduracaktır (Acar ve Gul�yeva, 2019: 1135-1136).
Sürdürüleb�l�rl�ğ�n hayata geç�r�lmes� �ç�n �nsanları sürdürüleb�l�r davranışlar serg�lemeye �kna
etmek gerekmekted�r. Sürdürüleb�l�r b�r toplum oluşturmak �ç�n tasarımcının rolü, yalnızca
“sürdürüleb�l�r ürünler” tasarlamak değ�l, gen�ş çaplı sürdürüleb�l�r davranışları özend�recek
ürünler, süreçler ve h�zmetler kurgulamaktır (Türkmen, 2009: 147).
Nathan Stegall’ın “amaçlı tasarım” adını verd�ğ� b�r tasarım felsefes� gel�şt�rm�şt�r.“Amaçlı
tasarım” felsefes�n�n anlamı olumlu ve yapıcı yaşam b�ç�mler�n� özend�ren ürünler� tasarlayarak
sürdürüleb�l�r toplumsal davranış b�ç�m�n�n yaygınlaşmasını sağlamak olarak tanımlanab�l�r.
Stegall çevresel açıdan doğru malzemelerle ürün tasarlamayı, tasarlanan ürünün de sürdürüleb�l�r
b�r toplum b�l�nc� oluşturmak �ç�n tasarımları yönlend�reb�lecek ekoloj�k tasarım felsefes�n�
savunmuştur. Felsefe; kaynaklar felsefes�, b�ç�m ve �şlev felsefes�, amaç felsefes� ve ruh felsefes�
olarak h�yerarş�k dört unsurdan oluşmaktadır (Stegall, 2006: 56-63).
H�yerarş�n�n en üstünde yer alan b�r ruh felsefes�, tasarımı, toplumu b�ç�mlend�rme sanatı olarak
görmekted�r. Günümüz üret�m s�stemler�, teknoloj�k gel�şmeler ve oluşturduğu kâr hedeﬂer�ne
odaklanırken, üret�m�n �nsanlar, toplum ve çevre üzer�ndek� etk�ler�n� d�kkate almamışlardır. Ruh
felsefes�, ekoloj�k sürdürüleb�l�rl�k �ç�n “�y� yaşam” arayışını hedeﬂeyerek sürdürüleb�l�r b�r
toplum oluşturmaktır.
Amaç felsefes� ekoloj�k tasarım felsefes�nde öneml� b�r yer tutmaktadır. Tasarlanan ürünler
sürdürüleb�l�r yaşam tarzını destekleyen, tasarımcıların bu konuda gel�şt�rmek �sted�kler� değer,
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tutum ve özell�kler� yansıtmalıdır. Amaç felsefes� �nsanların her ortamda (farklı yerel çevre, farklı
�nsan grupları) sürdürüleb�l�r yaşamı ben�msemeler�n� sağlayan değer ve özell�kler taşımalıdır
(Stegall, 2006: 56-63).
B�ç�m ve �şlev felsefes�, ürünün tasarlanma sürec�nden, kullanım ömrü sırasında ve sonrasında
dünyayla, ekos�stemle ve �nsanlarla nasıl etk�leşt�ğ�n� ele alır. B�ç�m ve �şlev felsefes�,
sürdürüleb�l�rl�k �ç�n tasarlanmış ürünlerde doğal malzeme kullanılarak süreçler�n yönet�lmes�n�
önermekted�r (Türkmen, 2009: 147).
Doğal dünyanın kullandığı malzeme akışları, ekoloj�k açıdan sorumlu b�r kaynaklar felsefes�
�ç�n de b�r örnek oluşturur. W�ll�am McDonough ve M�chael Braungart Cradle to Cradle adlı
k�taplarında kaynak yönet�m� stratej�s� gel�şt�rm�ş ve uygulamaya koymuşlardır. Stratej�, doğada
atığın bes�ne eş�t olduğu �lkes�ne dayanır ve b�r organ�zmanın atığı, b�r d�ğer�n�n bes�n�d�r.
Ürünler�n kullanım ömürler� dolduktan sonra yapıldıkları malzemeler�n yen� ürünler ya da canlı
organ�zmalar �ç�n bes�n hal�ne gelecek b�ç�mde tasarlanmasını öngören b�r “beş�kten beş�ğe”
yöntem� gel�şt�r�lmel� savını savunmaktadır (Türkmen, 2009: 150).
Çevreye duyarlı tasarım kavramı (Des�gn for the Env�ronment- DfE); malzeme seç�m�nden,
paketlemeye, ürün ömrüne, kullanım ömrü dolan ürünler�n ger� dönüşümüne kadar g�den sürec�n
d�kkatl� ve ayrıntılı planlanmasını gerekt�rmekted�r (Ç�zelge 1).
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Çizelge 1: Yeş�l Tasarım Sürec� Aşamaları (DeMendonça ve Baxter, 2001: 54).
Tasarımcı, ürün tasarımında Yaşam Döngüsü Değerlend�rmes� (YDD-LCA) yaklaşımı göz önünde
bulundurulmak suret�yle, ürünün tasarım ve gel�şt�r�lmes� aşamalarında kullanılan hammadde ve
enerj�den, ürün kullanım ömrünü doldurduktan sonra yok ed�lmes� aşamasına kadar çevreye olan
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tüm etk�ler� ayrıntılı olarak değerlend�r�lmekted�r.
Tasarımcı dünya ve ülkes�ndek� gel�şmeler� sürekl� olarak yakından tak�p etmel�d�r.
Etk�n kullanab�leceğ� ve en az zararlı olab�lecek malzeme seç�mler� yapmalıdır. Organ�k
olarak üret�lm�ş doğal l�ﬂer ve yen�leneb�l�r kaynaklardan üret�lm�ş veya ger� dönüşümle
kazanılmış kimyasal liﬂer tercih etmel�d�r. Öneml� ve güncel b�r eğ�l�m olan DfE,, ürünün
�şlevsell�ğ� gel�şt�r�rken aynı zamanda malzemeler�n, enerj�n�n ver�ml� kullanılması
�le
tasarımların opt�m�zasyonları yapılab�lmekted�r (Özlenen ve Yıldırım, 2011: 10).
Dünyadak� güncel eğ�l�mler �ncelend�ğ�nde teknoloj�k alandak� gel�şmeler, yen� bakış açıları ve
değ�ş�kl�k gösteren tüket�c� beklent�ler�ne bağlı olarak tasarımlar, malzeme seç�mler�, estet�k,
�şlevsell�k, eko kavramlar değ�ş�me uğramaktadır. Güncel eğ�l�mler, tekst�l sektöründe tasarım,
üret�m ve buna bağlı olarak tüket�m alışkanlıklarının c�dd� şek�lde değ�ş�me uğramasına neden
olmaktadır. Tasarımcı algısı da değ�şmekte, ekoloj�k tasarım yaklaşımlarını ben�mseyen ve
b�l�nçl� tüket�c� beklent�ler�ne cevap veren ürünler tasarlamayı amaç ed�nen b�r tasarımcı k�ml�ğ�
oluşmaktadır.
Sürdürüleb�l�r tasarımlar üretmek artık tasarım süreçler�nde temel �lke hal�ne gelmekte ve bu
kapsamda çeş�tl� ülkelerde projeler yapılmaktadır. Text�le Futures Research Center (TFRC)
projes�; araştırmacılardan oluşmuş ve eko tekst�ller üzer�ne çalışan b�r merkezd�r. Buradak�
araştırmacılar tekst�ller�n gelecekte nasıl daha sürdürüleb�l�r olab�leceğ� konusunda çalışmalar
yapmaktadırlar. Bu oluşum sürdürüleb�l�r tasarım anlayışında b�l�m ve teknoloj�, toplum ve
refah doğrultusunda b�r stratej� �zlemekted�r. Temel �lke, gelecektek� tekst�l malzemeler�n�
gel�şt�rmekt�r. Bu �lke �le, b�l�m ve tasarım arasındak� bağlantıyı sağlamak, teknoloj� dönüşümünü
ve uyumunu kolaylaştırmak suret�yle, tekst�l ürününün tasarım sürec�ndek� ayak �z�n� gel�şt�rme
hedeﬂenmekted�r. Araştırmacılar, d�j�tal ve sosyal ağları kullanarak tekst�l tasarımının sosyal
değ�ş�m� nasıl kolaylaştırab�leceğ� konusuyla da �lg�lenmekted�rler. Tekst�l tasarımı, d�ğer tasarım
alanlarıyla etk�leş�m �ç�nde olmaktadır. Bu yaklaşım, grup üyeler�n�n moda, �ç mekân tekst�ller�,
yen� malzemeler, gelecektek� tasarım öngörüler�, gelecektek� enerj� tasarımı g�b� konulardak�
projeler�ne de yansımaktadır (Özlenen ve Yıldırım, 2011: 11).
Tasarımcıların yüksek f�yatlı estet�k ürünler� tasarlarken ekoloj�k yaklaşımları ve malzeme
seç�mler� �le tüket�c�ler�n b�l�nç ve beğen�ler�n� etk�leyeb�lecekler�ne da�r göstergeler söz
konusudur. Teknoloj�k gel�ş�m, gelecekte tasarımcıları üret�c� ve tüket�c� arasında köprü görev�
üstlenen, d�s�pl�nler arası çalışan b�reyler olmaları konusunda zorlayacaktır. Bu noktada �se, b�l�m,
teknoloj�, tekn�k donanım ve doğa yol göster�c� olacaktır (Özlenen ve Yıldırım, 2011: 13).
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2. Ev Tekstilinde Sürdürülebilir Tasarım Uygulamaları
Kaynaklar kıtlaştıkça ve odaklanma da�resel ekonom�lere doğru kaydıkça, kaynak kullanımı
ve malzemeler �ç�n yen� tasarım düşünceler�ne odaklanılmaktadır. Brez�lyalı tasarımcılar
Humberto ve Campana kardeşler, esk� atılan eşyaları yen�l�kç� ve fonks�yonel tasarıma yen�den
yansıtarak şaşırtıcı, farklı ve sıra dışı mob�lyalar üretmekted�r. Campana kardeşler�n başarısı, ger�
kazanma, dönüşüm, çeş�tlend�rme, ger� dönüşüm, malzeme b�r�k�m�, l�ﬂer, şek�ller ve nesneler�
eko tasarımla b�rleşt�rme dehasından kaynaklanmaktadır. Esk� ve yen�, geleneksel el sanatlarını
modern teknoloj�yle b�r araya get�rmekted�rler. Fernando, koleks�yon f�kr�n�, “geçm�ş�n
süslemeler�n�n çağdaş unsurlarla b�rleşt�r�lmes� yoluyla b�r kültür geleneğ� arasında organ�k b�r
d�l oluşturmak ve yen� b�r ülken�n bakış açısı” şekl�nde olduğunu açıklamaktadır. Sosyal destek
kuruluşlarıyla �şb�rl�ğ� yaparak, Brez�lya’da ş�ddetten ve sosyal sorunlardan kurtulmanın b�r
yolunun el sanatlarıyla olacağını savunarak Campana Enst�tüsü’nü kurmuşlardır. Esk� ürünler �ç�n
yen� uygulamalar bulma �lkes�yle, �p, der�, plast�k, kürk ve d�ğer atık malzemelerle çalışmakta ve
bunları yüksek teknoloj�l� malzemelerle b�rleşt�rerek “Suş� Sandalyes�”n� üretm�şlerd�r. Tasarım
sıkıca sarılmış ve da�resel b�r kalıpta sıkıştırılmış, d�k ve dengel� kalmaları �ç�n sağlam b�r şablonla
çevrelenm�ş çeş�tl� bükülmüş kumaşlardan ve v�ntage renklerden oluşmaktadır. Suş� sandalye ve
kanepes� görülmekted�r (Şek�l 1).

Şekil 1: Karışık Tekstil Malzemelerinden Üretilmiş Campana Brothers Tasarımı Sushi
Sandalye ve Kanape, (Erişim)
http://no�retblancunstyle.blogspot.com/2011/05/campana-brothers-les-freres-de-gen�e-du.
html, 28.11.2019.
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Yen� F�k�rler Dokumacısı olarak b�l�nen Re�ko Sudo, en yen�l�kç� tekst�l tasarımcılarındandır.
Nuno Corporat�on of Tokyo’nun CEO’su ve kurucu ortağıdır. Sudo ve tasarım ek�b�, ş�rket�n
dokumacı ve boyacıları �le b�rl�kte, geleneksel tekst�ller�n tekn�kler�n�, materyaller�n� ve estet�ğ�n�
alarak yen�den yorumlamaktadır. Tuzla büzme, pas boyama ve yakıcı yakmayı �çeren b�t�rme
yöntemler� �le sektördek� çağdaş tasarım parametreler�n� büyük ölçüde gen�şletm�şt�r. Nuno’nun
b�rçok uygulamasında tekst�l atıklarını kullanarak, çevre b�l�nc� olan Japon motta�na� kavramını
(“�sraf etmey�n”) yen� kumaşların oluşturulmasında uygulamıştır. Sudo’nun çalışmalarından
örnekler göster�lmekted�r (Şek�l 2-3).

(a)

(b)

Şekil 2 : a) Tasarımcı Re�ko Sudo, Tomoko L�da. 2005. Tekn�ğ�; Tsug�hag� patchwork, malzeme;
% 100 �pek, çeş�tl� Nuno kalıntıları, Boston güzel Sanatlar Müzes� 2012
(Er�ş�m) http://www.olhares.news/wp-content/uploads/2019/08/Japan-House-Sa%CC%83oPaulo-Nuno-Kasane_Black-M�x-_Photo-by-Sue-McNab-1.jpg, 01.01.2020.
b) Tasarımcı: Re�ko Sudo, Tanabata. 2005. Tekn�ğ�; Japon el sanatı, malzeme; kes�kl� ve
kıvrımlı polyester, Balt�more Sanat Müzes�
(Er�ş�m)http://collect�on.artbma.org/emuseum/�nternal/med�a/d�spatcher/11829/
res�ze:format$003dprev�ew), 01.01.2020.
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Şekil 3: “Artıklar: Moda, Tekst�l ve Yaratıcı Yen�den Kullanma” Kurulum Görünümü. Fotoğraf
Matt Flynn © 2016. Cooper Hew�tt, Sm�thson�an Tasarım Müzes�, Er�ş�m)https://www.nuno.
com/en/exh�b�t�on/scraps-fash�on-text�les-and-creat�ve-reuse/ , 01.01.2020.
IKEA okyanuslar üzer�nde olumlu b�r etk�ye sah�p olmak, okyanusları plast�klerden tem�zlemek
�ç�n projeler yapmaktadır. MUSSELBLOMMA, IKEA’nın ürünler�nde okyanus plast�ğ� kullanması
ve bunu gelecek �ç�n b�r hammaddeye dönüştürmes� �ç�n attığı b�r adımdır. 2020 başında p�yasaya
sürülecek olan MUSSELBLOMMA, Akden�z’de İspanyol balıkçılar tarafından toplanmaktadır.
Ürünler çanta, yastık örtüsü ve masa örtüsünden oluşmaktadır. İspanyol tasarımcı Inma Bermúdez
tarafından okyanustan �lham alınarak tasarlanmıştır (Şek�l 4).

Şekil 4: IKEA MUSSELBLOMMA Koleks�yonunun Görüntüsü, Er�ş�m)https://newsroom.
�nter.�kea.com/news/�kea-to-use-ocean-plast�c-�n-new-products/s/d2f79c58-f91a-4d05-9107e13e28927871, 30.11.2019.
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Tekst�l, �y� yaşamın evde başladığı �nancıyla, en �y� �şç�l�ğ� saf ve doğal malzemelerle b�rleşt�rerek,
kal�tel� ve zamansız tasarımlar üretmekted�r. Et�k üret�m standartlarını, güçlü tedar�k �l�şk�ler�yle
korumakta, malzemeler, trendler ve �şç�l�ktek� gel�şmeler hakkında sürekl� kend�n� eğ�tmekte, en
�y� koşullarda ve yüksek standartlarda üret�m, farklı kültürler�n zanaat tekn�kler�n� uygulama g�b�
b�rçok alanda gel�şt�rd�ğ� üret�m felsefeler�yle çalışmaktadır. Organ�k pamuk, ger� dönüştürülmüş
PET, �şlem görmem�ş ürünler, doğal boyama yöntemler�, üret�m sürec�nde k�myasal kullanmadan,
çukur veya el tezgâhlarında, jüt, yün g�b� doğa dostu malzeme ve yöntemler kullanmaktadır.
Sürdürüleb�l�r ev tekst�l�ne; halı, k�l�m, yatak ve nevres�m takımı, yorgan, yastık, perde, battan�ye,
m�nder, puf, havlu, bornoz, banyo takımları, masa ve yemek takımları g�b� b�rçok ürün çeş�d�yle
h�zmet etmekted�r (Şek�l 5-6).

Şekil 5: URBANARA Doğal Ev Tekst�l� Ürünler�, (Er�ş�m)
https://www.urbanara.co.uk/pages/presscontact, 30.12.2019.

(a)

(b)

Şekil 6:URBANARA Indar�% 100 PET Halı ve % 100 Yün J�ndas Halı, (Er�ş�m) https://www.
urbanara.com/products/doormat-dark-grey-blue-p�geon-blue-pet�ndar�, https://www.urbanara.
com/products/rug-�vory-wool-cotton-j�ndas-rec, 30.11.2019.
WGSN 2019
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Evden sanay�ye yen� atık maddeler eğ�l�mler� eylem noktalarında; yen� malzeme gel�ş�m� ve tüket�c�
sonrası oluşan atık kullanım uygulamalarında büyük fırsatlar olduğunu vurgulamıştır. Kumaş
atıkları halılardan döşemelere kadar ev tekst�ller� yen� ve sürdürüleb�l�r olanaklar sunmaktadır.
Örneğ�n S�mone Post, Ad�das’ın g�y�len spor ayakkabılarından enerj�k ç�zg�l� halılar üret�rken
(Şek�l 7a), Kvadrat’ın Margrethe Odgaard’dan Re-Wool’lü �pl�k eğ�rme atıklarından %45 ger�
dönüştürülmüş yün kullanılarak üret�lmekted�r (Şek�l 7b). Da�resel tüket�c� markası Pentaton�c
�se yen� mob�lyalarını �ade, hasarlı g�ys�ler ve fabr�ka artıkları g�b� atılan g�ys�lerden üretmekted�r
(Şek�l 7c), (WGSN Evden Sanay�ye: Yen� Atık Hammaddeler Anahtar Eğ�l�mler, 2019).

(a)

(b)

(c)

Şekil 7: WGSN Evden Sanay�ye: Yen� Atık Maddeler Eğ�l�mler� a)S�mone Post halısı, b)
Kvadrat’ın Re-Wool kumaşları, c) Pentaton�c atık tasarımları, (WGSN Evden Sanay�ye: Yen� Atık
Hammaddeler Anahtar Eğilimler 2019).
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Sonuç
Tasarımcının ürün yaşam döngüsündek� etk�s� fazladır. Bu nedenle hammadde seç�m�, hammaddeler�
nereden tem�n edeceğ�, üret�m sürec�, ürünün kullanım ömrü, nasıl kullanılacağı, bertarafı, bakımı,
serv�s�, kullanım sonrası ger� dönüşüm veya ger� kazanım yapılıp yapılamayacağını d�kkatl�ce
planlaması gerekmekted�r. Başarılı b�r şek�lde tasarlanmış sürdürüleb�l�r tasarım ürününün,
ekoloj�k olarak gezegen �ç�n faydaları büyük olacaktır.
Sürdürüleb�l�r tasarımın �şletmelere sağladığı faydalar:
•

Yasa düzenley�c�ler �le �l�şk�ler� �y�leşt�rmekted�r. Sürdürüleb�l�r tasarım �lkeler�n�n uygulanması, f�rmanın çevresel etk�ler� azaltmaya olan taahhütler� ve �nanırlığını artıracaktır.

•

Ürünün üret�m, kullanım ve yok ed�lmes�ne �l�şk�n gelecektek� sorumlulukların m�n�l�m�ze ed�lmes� sebeb�yle, sorumluluk yönet�m�nde gel�şme sağlamaktadır.

•

Sürdürüleb�l�r tasarım, �şletmen�n farklı bölümler� arasındak� koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n� �y�leşt�r�rken, tedar�kç�lerle ve d�ğer f�rmalarla olan �let�ş�m� destekled�ğ�nden, �şb�rl�ğ�n� artıracaktır.

•

Sürdürüleb�l�r tasarım uygulamaları sayes�nde çevre koruma g�r�ş�mler� �le çalışanlara
tanınan fırsatlar, sağlık ve güvenl�k �le �lg�l� uygulamalar, çalışanların moral�n� �y�leşt�recekt�r.

Sürdürüleb�l�r Tasarımın İşletmelere Sağladığı Pazarlama Faydaları:
•

Tüket�c�ler, çevrey� korumaya yönel�k olarak davranışlarını değ�şt�rme eğ�l�m�ne sah�pt�rler ve çevre korumayı hükümetler�n ve �şletmeler�n öneml� b�r konusu olarak gördüğünden dolayı müşter� �ht�yaçları tanımlanmış olur.

•

Sürdürüleb�l�r tasarım, kal�tel� ve pazarlanab�l�r, ancak daha az çevresel etk�ye sah�p,
dayanıklı, daha kal�tel� ve kullanımı daha ucuz ürünler ortaya çıkartacaktır. Bu da ürün
ve h�zmette farklılaştırmayı �y�leşt�recekt�r.

•

Müşter�ler�ne tem�z, doğru ve güven�l�r b�lg� sunma �mkânı tanıdığından, toplumla �l�şk�lerde �y�leşme sağlayacaktır.

Her �şletme �ç�n uygulanab�lecek sürdürüleb�l�r tasarım stratej�ler� farklılık göstermekted�r. Her
�şletmen�n organ�zasyon yapısına, tüket�c� prof�l�ne, ürünler�ne, üret�m ve teknoloj� düzey�ne göre
kend� stratej�s�n� gel�şt�rmel�d�r (Zeren ve Nakıboğlu, 2009: 474-475).
Tasarımcının malzeme seç�m�n� ve enerj� kullanımını, doğaya ve canlılara zarar vermeyecek
şek�lde düşünerek tasarlaması gerekmekted�r. Ürünün tasarım sürec�nde doğada çözüleb�len, ger�
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dönüşüme uygun �çer�kl� çevre dostu malzemeler�n kullanılmasına özen göster�lmel�d�r. Geleceğ�n
tasarlanmasında tasarımcı; sürdürüleb�l�rl�k �lkeler�n� ben�msemel�, �şveren, müşter�, proje ve
çalışma arkadaşlarını bu �lkeler doğrultusunda yönlend�reb�lmel�d�r. Tasarımcı hızlı üret�me
yönel�k tasarımlardan kaçınarak, daha uzun sürel� kullanılab�lecek, kullanıcısıyla duygusal
bağ kurab�lecek, kal�tel�, çevreye dostu tasarımlar yapmalıdır. Kal�ten�n b�r mal�yet� olacaktır
ve tüket�c�ler�n daha az sayıda, kal�tel� ürünler almasını sağlayacak, bunun sonucunda daha az
kaynak tüket�m� gerçekleşecekt�r.
Ger� dönüşüm (recycl�ng) ve ger� kazanım (upcycl�ng) ekoloj�k yaklaşım kavramlarındandır.
Tasarımcılar kullanım ömrü b�ten ürünler �le �lg�l� de tasarımcı k�ml�ğ�n� kullanarak, atık ürünlere
�k�nc� b�r yaşama hakkı vermel�, ürünün yaşamını uzatmalıdırlar. Bu tasarım yaklaşımında,
öncel�kl� olarak ger� kazanım yöntem� uygulanmalıdır. Çünkü ger� kazanımda ömrü dolmuş ürün
kal�te özell�kler�n� koruyarak veya artırarak yen� ürün olarak üret�lmekted�r. Ger� dönüşümde �se
ürün kal�tes�nde kayıplar olmaktadır.
Ev tekst�l� sektöründe çalışan tasarımcıların, sürdürülebilirlik konusunda bilinçlenmesi
gerekl�l�ğ� sebeb� �le tekst�l, tasarım bölümler�nde sürdürüleb�l�rl�k eğ�t�m�n�n ver�lmes�, ekoloj�k
ürün tasarımlarının ve kullanılmalarının yaşam tarzı hal�ne dönüşmes�n� sağlayacaktır. Ev tekst�l
ürünler�n�n tasarım aşaması, mal�yet, �şlevsell�k, estet�k ve çevresel açıdan en öneml� aşamadır. Bu
nedenle sürdürüleb�l�r ürün tasarımları yapması beklenen tasarımcıların, gelecekte sürdürüleb�l�r
toplumların oluşmasındak� üzer�ne düşen görev ve sorumluluklar çok fazladır.

Kaynakça
Dergiler
ACAR, S. (2013) “Jack Lenor Larsen: İç Mekân Tekst�l� Tasarımında B�r Öncü” İnönü
Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi (Inonu Un�vers�ty Journal of Art and Des�gn), C�lt 3, Sayı
7, 2013, s. 81-91.
ACAR, S., GULİYEVA, M. (2019) “Azerbeycan’ın Cec�m, Palaz, Şedde Dokumaları Örneğ�nde
Güncel Kumaş ve G�ys� Tasarımı Uygulamaları” Mot�f Akadem� Halkb�l�m� Derg�s�, C�lt: 12,
Sayı: 28, s. 1134-1150.
DEMENDONCA, M., BAXTER, T. E. (2001). “Des�gn for the Env�ronment (DFE): An approach
to ach�eve the ISO 14000 �nternat�onal standard�zat�on”,Env�ronmental Management and Health,,
Vol.12, No. 1, 51-56.

272

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

ESER, B., ÇELİK P., ÇAY, A., AKGÜMÜŞ D. (2016). “Tekst�l ve Konfeks�yon Sektöründe
Sürdürüleb�l�rl�k ve Ger� Dönüşüm Olanakları”, Tekst�l ve Mühend�s (Journal of Text�les and
Eng�neer), C�lt 23, Sayı 101, s.44-60.
GARDETTİ, M. A., TORRES L. (2017). Susta�nab�l�ty �n Fash�on andText�les: Values, Des�gn,
Product�on and Consumpt�on, Taylor & Franc�s Taylor & Franc�s Group,
ÖZDEMİR, S., TEKOĞLU, O. (2011), “Ekoloj�k Tekst�l Ürünler�nde Kullanılan Hammaddeler”,
Akden�z Sanat 4, 4/8, s. 27-30.

ÖZLENEN ERDEM, İ., YILDIRIM, L. (2011) “Tekst�l Tasarımında Çevre Dostu Yaklaşımlar”,
Akden�z Sanat 4, 4/8, s. 9-13.
STEGALL, N. (2006)
, “Des�gn�ng for Susta�nab�l�ty: A Ph�losophy for
Ecolog�cally
Intent�onal Des�gn �n”Des�gn Issues, Volume: 22, Issue:
2, 2006
s.56-63.
ŞAHİN, Y., ODABAŞI, S. (2018), “Sürdürüleb�l�r Kalkınmada Moda Tasarımcısının Rolü’ne
Yönel�k Alanyazın İncelenmes�” Uluslararası Yönet�m İkt�sat ve İşletme Derg�s� (Journal of
Management Econom�cs and Bus�ness), C�lt 14, Sayı 2, s. 413-425.
ÜNER, İ., BAŞARAN, F. N. (2016). “Tekst�lde Sürdürüleb�l�rl�k İç�n Yöresel Ürünler�n
Yaşam Döngüsü Değerlend�rmes�ndek� Rolü: Çaput Dokumacılığı Örneğ�” Yöresel Ürünler
Sempozyumu ve Uluslararası Kültür Sanat Etk�nl�kler�, Akden�z Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar
Fakültes� Antalya, 3-5 Ek�m 2016, s. 243-252.
WGSN Evden Sanay�ye: Yen� Atık Hammaddeler Anahtar Eğ�l�mler, 2019.
ZEREN, D., NAKIBOĞLU, G. (2009). “Sürdürüleb�l�r Ürün Tasarımında Tanım ve Yöntemler”,
Çukurova Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Derg�s�, C�lt 18, Sayı 2, 2009, s. 458-480.

Kitaplar
EVCİL, A., N. (2014). Herkes İç�n Tasarım. İstanbul: Boğaz�ç� Yayınları,
Tezler
TÜRKMEN, N. (2009). “Tekst�l ve Moda Tasarımı Açısından Sürdürüleb�l�rl�k ve Dönüşüm”,

273

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Tekst�l ve Moda Tasarımı Ana sanat Dalı Tekst�l ve Moda Tasarımı Programı Sanatta Yeterl�k
Tez�, M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü, İstanbul

İnternet Kaynakları
http://noiretblancunstyle.blogspot.com/2011/05/campana-brothers-les-freres-de-genie-du.html,
28.11.2019.
http://www.olhares.news/wp-content/uploads/2019/08/Japan-House-Sa%CC%83o-Paulo-NunoKasane_Black-M�x-_Photo-by-Sue-McNab-1.jpg, 01.01.2020).
h t t p : / / c o l l e c t � o n . a r t b m a . o rg / e m u s e u m / � n t e r n a l / m e d � a / d � s p a t c h e r / 11 8 2 9 /
res�ze:format$003dprev�ew), 01.01.2020.
https://www.nuno.com/en/exh�b�t�on/scraps-fash�on-text�les-and-creat�ve-reuse/ , 01.01.2020.
https://newsroom.�nter.�kea.com/news/�kea-to-use-ocean-plast�c-�n-new-products/s/d2f79c58f91a-4d05-9107-e13e28927871, 30.11.2019.
https://www.urbanara.co.uk/pages/presscontact, 30.12.2019.
https://www.urbanara.com/products/doormat-dark-grey-blue-p�geon-blue-pet�ndar�, 30.11.2019.
https://www.urbanara.com/products/rug-�vory-wool-cotton-j�ndas-rec, 30.11.2019.
https://buﬀy.co/, 30.11.2019.

274

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

275

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

276

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

GİYSİ KOLEKSİYON SÜRECİNDE PROTOTİPLEME

Yağmur Aysan 1
Dr.Öğr.Üyesi Sevim Aydinç Bölat2

Özet
G�y�m, �nsan vücudunu dış etk�lerden korumak ve aynı zamanda örtünmek �ht�yacı �le ortaya
çıkmıştır. Günümüzde �se g�y�m, bu �ht�yaçların yanı sıra süslenmek ve çalışma ortamının
gerekt�rd�ğ� şartlara uyum sağlamak g�b� b�r çok amaca h�zmet edecek şek�lde gel�şmeler göstererek
moda kavramını oluşturmuştur. Bu gel�şmeler gün geçt�kçe artmaktadır. Moda �se, toplumun
değ�ş�kl�k �ht�yacı veya süslenme arzusuyla ortaya çıkmıştır. Moda kapsamı altındak� g�ys�ler�n
hazırlanma sürec� koleks�yon olarak adlandırılır. B�r koleks�yonun aşamaları, koleks�yonu
oluşturan ürün gruplarına göre farklılık gösterse de genel olarak aynı aşamaları kapsamaktadır.
Bunlardan en öneml�s� protot�p oluşturma kısmıdır. Protot�p, tasarım sürec�ndek� en öneml�
adımlardan b�r�d�r. Protot�p�n amacı çok fazla zaman ve para harcamadan ürünü test ed�p son
hal�n� oluşturmaktır. Protot�pleme �le hazırlanacak koleks�yon; üret�leb�l�r, kal�tel�, kullanılab�l�r,
güvenl� ve estet�k kaygısı taşımayan b�r halde tasarlanmış olur. Protot�pleme yöntem� �le g�der�len
sorunlar, sıkıntılar �le koleks�yonun üret�m basamağında h�çb�r sorunla karşılaşılmaz ya da bu
sorunlar en aza �nd�rgen�r.
Bu çalışmada, dört look üzer�nden kadın g�ys� koleks�yonu hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda
protot�plemen�n, tasarım aşamalarıyla başlayıp üret�me geçmeden önce ürün üzer�ndek� süreçler�
görseller eşl�ğ�nde açıklanarak, ürünü gel�şt�rme aşamalarında get�rd�ğ� katkılar ele alınmaya
çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: g�y�m, tekst�l, tasarım, moda, protot�p

1 İstanbul Aydın Üniversitesi, Görsel Sanatlar Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tez Öğrencisi.
2 (Dr.Öğr.Üyesi), İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim
Üyesi.
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PROTOTYPING IN THE COLLECTION PROCESS OF CLOTHES

Abstract
Cloth�ng emerged so as to protect the human body from external �nﬂuences and also to cover �t.
In our age, bes�des these needs, cloth�ng created the concept of fash�on by show�ng �mprovements
to serve many purposes such as beaut�f�cat�on and fulf�ll�ng the requ�rements of work places.
These developments have been �ncreas�ng day by day. Fash�on, on the other hand, emerged
w�th the need of change and des�re of be�ng beaut�f�ed of the soc�ety. The process of prepar�ng
clothes under the scope of fash�on �s called collect�on. Although the stages of a collect�on vary
accord�ng to the product groups that make up the collect�on, they generally cover the same stages.
The most �mportant of these stages �s the stage of prototyp�ng. Prototyp�ng �s one of the most
�mportant steps �n the des�gn process. The a�m of the prototyp�ng �s to test the product w�thout
wast�ng much t�me and money and to create �ts f�nal vers�on. The collect�on be�ng prepared under
prototyp�ng has been des�gned �n a cond�t�on �n wh�ch �t �s produc�ble, qual�f�ed, usable, safe, and
dest�tute of aesthet�cs. By the help of the problems that are solved under prototyp�ng method, few
or no problems occur �n the product�on step of the collect�on or these problems are m�n�m�zed.
In th�s study, a women’s cloth�ng collect�on was prepared through four look. As a result
of the research, the contr�but�ons of prototyp�ng to product development stages were argued by
expla�n�ng the processes on the product w�th v�suals w�th the des�gn stages and before start�ng
product�on.
Keywords: cloth�ng, text�le, des�gn, fash�on, prototype
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Giriş
G�y�m �lk çağlarda �nsanların vücutlarını tab�atın etk�ler�nden koruyan, meden�yet�n �lerlemes� ve
modanın etk�s� �le değ�ş�kl�k gösteren, �nsan vücuduna göre şek�l alan g�ys�ler�n tümüdür. G�y�m
seç�m�n� günün modası, �kl�m, çevre, c�ns�yet, vücut yapısı, yaş, ekonom�k durum etk�lemekted�r.
G�y�m vücudu sadece dış etkenlerden korumak �ç�n değ�l, aynı zamanda �nsanın sosyal �ht�yaçlarını
karşılamak, örtünmek, güzel görünmek, yen� b�ç�mler ortaya koymak, k�ş�l�ğ�n� kabul ett�rmek
g�b� duygularını tatm�nde kullanılmaktadır (Muratoğlu, Şener, 2002:7). G�ys�ler hammaddeler�,
yardımcı maddeler�, üret�m metotları ve kullanım amaçları yönünden çok çeş�tl�l�k göstermekted�r.
Bu farklılıklar g�y�m ürünler�n�n çeş�tlenmes�ne neden olmuştur (Gürcüm, 2010:55).
Toplumların zeng�nleşme sürec�nde �se örtünmek �ç�n g�y�m, key�ﬂ� yaşamak veya toplumdak�
sosyal statüyü bel�rlemek �ç�n g�y�nme sürec�ne dönüşmüştür. Bu süreçte öneml� olan örtünmek
�ç�n veya �ht�yaç �ç�n g�y�nmek yer�n�, doğrudan doğruya kend�n� dışarıya karşı �fade etmek
�ç�n g�y�nme anlayışına bırakmıştır. Artık �nsanlar toplum �ç�ndek� statüler�n� yükseltmek ve
sosyal katmanları yukarıya doğru tırmandırmak ve aynı zamanda kend� madd� varlıklarını dışa
vurab�lmek, toplumdak� statüyü kazanmak ve yükseltmek �ç�n öncel�kle moda ve g�y�m olayına
başvurmuştur. B�r toplumun gel�şm�şl�k düzey�, kültürü, moda anlayışı ne olursa olsun g�y�m�,
da�ma b�r statü sembolü olarak kabul ed�lmekted�r (Gürsoy, 2010:46).
G�y�m endüstr�s�n�n temel konusu olan ve sıklıkla değ�şen moda; �nsanların başkalarının
görüntüler�n� ben�msemeye başlamasıyla ortaya çıkan b�r sosyal süreç olarak kabul ed�lmekted�r.
Bu durum, toplumun farklı olanı takl�t ederek ona benzemes�ne ve oluşan benzerl�k sonrasında
yen� görünüş arayışına g�rmes�yle devam eden b�r döngü olarak açıklanmaktadır (Aktaran:
Erdoğan, 2011); Carr ve Pomeroy, 1992).
İstekler doğrultusunda, moda, yaş, c�ns�yet, vücut özell�kler�, kumaş ve mevs�m g�b� etkenler� göz
önüne alarak hazırlanan kreasyonlara koleks�yon adı ver�lmekted�r (Kurtoğlu Ö., 2009).
Koleks�yonların temel elemanlarından b�r� g�ys� tasarımıdır. G�ys� tasarımı oluşumunda; hayal
gücü, sezg� ve becer� öğeler�n�n bulunması gerekmekted�r. Aynı zamanda b�r çalışmanın tasarım
n�tel�ğ� taşıması �ç�n, bel�rlenm�ş b�r amaçtan yola çıkarak bel�rl� b�r düşüncey� yansıtması ve
özgün b�r çalışma sonucu yaratıcılık değer� �çeren b�r sonuç ortaya koyması gerekmekted�r
(Kurtoğlu, 2009).
Moda tasarımcıları, her zaman g�y�mle �lg�l� son gel�şmelerden, renk ve kumaş trendler�nden
haberdar olmalı ve bunları, genç kes�m ya da çalışanlar g�b�, bel�rl� hedef k�tlelere göre
yorumlayab�lmel�d�rler. Bütün bu durumlara bağlı olarak yapılan ürünün, g�y�leb�lecek ve
satılab�lecek olması da oldukça öneml� bulunmaktadır (Erdoğan, 2011).
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Koleks�yon hazırlanırken uyulması gereken bel�rl� aşamalar vardır. Bunları şöyle sıralayab�l�r�z;

-Pazar Araştırması ve Board Hazırlanması (Hedef Kitle ve Temanın Belirlenmesi)
-Kumaş, Renk, Desen, Aksesuar Araştırması
-Artistik ve Teknik Çizimlerin Oluşturulması
-Prototip Çalışması
-Koleksiyonun Sunumu
Bu aşamalara d�kkat ed�ld�ğ�nde ortaya çıkan çalışma her açıdan daha doğru ve ver�ml� olacaktır.
Karşılaşılacak hataları minimum orana indirmek için üzerinde durulması gereken en önemli
aşama ‘’prototip’’ çalışmasıdır.
Prototip, herhang� b�r ürünün üret�m aşaması veya satış aşamasından önce üretilmiş olan ön
çalışmadır. Protot�p ürünler kes�nl�kle b�r ürünün son hal�n� göstermez ancak tems�l ederler.
Protot�p üzer�nde denemeler gerçekleşt�rerek ürün, son aşamaya get�r�lmeye çalışırlır.
Protot�p, tasarlanan model�n karşı tarafa daha etk�l� b�r şek�lde anlatmayı kolaylaştırdığı için
büyük önem taşımaktadır. B�r protot�p, tasarlanan model�n kusurlarını, eks�kl�kler�n� ya da prat�k
hayatta �şe yarayıp yaramadığını anlamanızı sağlar. Tasarımın doğru formda olup olduğuna em�n
olmamızı sağlamaktadır. (Karakurt, 2017).

1.

Koleksiyon Hazırlama Süreci

Koleks�yon hazırlanmadan önce koleks�yon �çer�ğ�n�n oluşturulab�lmes� amacıyla ön b�r hazırlık
yapılır. Temalar tema kapak sayfası adı altında o temaya a�t bütün modeller�n görüleb�ld�ğ�
sayfalar şekl�nde düzenlen�r. Bu sayfalarda kullanılacak renkler ve modellere ver�len kodlar
bel�rt�l�r. Renk,mot�f,desen komb�nasyonu tema adıyla bütünlük sağlamalıdır. Tema b�r h�kayeden
yola çıkılarak oluşturulur ve �çer�s�nde oluşturulan modeller �se tüm özell�kler�yle (renk, mot�f,
desen, model) bel�rlenen h�kayeyle özdeş olmalıdır. Tasarımcı tarafından hazırlanan bu çalışma
föyüne göre baskı �şlem� yapılır. Hazırlanan bu föyde; modelde kullanılacak baskının renkler�
ve bedenlere göre bel�rlenen baskı büyüklükler� bel�rt�lm�şt�r. Koleks�yon oluşturulurken; d�kkat
ed�lmes� gereken en öneml� noktalardan b�r�,modeller�n üret�m aşamalarında yapılab�l�rl�k
özell�kler�n� taşıyab�lmeler�d�r (Alpan, 2005).
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1.1. Pazar Araştırması ve Hikaye Paftası Hazırlanması (Hedef Kitle ve Temanın Belirlenmesi)
B�r tasarım sürec�nde, moda tasarımcısı araştırma yaparken; tasarlayacağı ürün çeş�d�n�, h�tap
edeceğ� hedef k�tles�n� tanımlamalı, üreteceğ� koleks�yon �ç�n �se konsept, p�yasa ve materyal
araştırması yapması gerekmekted�r. Moda tasarımcıları koleks�yon oluşturmadan önce p�yasa
araştırması yapmaktadırlar. Pazar araştırması, ver�ler�n s�stemat�k olarak toplanması ve �şlenmes�
olarak b�l�n�r ve sık sık düzenl� olarak yapılması gerekmekted�r. Pazar araştırması; modayla �lg�l�
yayınlardan, st�l ve renk tahm�n serv�sler�ne; rak�p f�rmaların ürünler�nden, müşter�ler�n f�k�rler�ne
kadar b�rçok faktörü kapsamaktadır (Aktaran:Erdoğan: 2011; Gürsoy, 2010; Carr ve Pomeroy,
1992).
Moda tasarımcısı, b�r koleks�yon hazırlarken, moda trendler�n� araştırmakla sorumludur. Trend
araştırmaları, sektöre uygun çeş�tl� yayınlardan, �nternet s�teler�nden yapılab�lmekted�r Bel�rlenen
tema sonrasında ‘’h�kaye paftası’’ ded�ğ�m�z koleks�yonu destekley�c� görsellerden oluşan b�r
board hazırlanır ve sürece onun üzer�nden devam ed�l�r (Erdoğan:2011).
Görsel 1’de yer alan h�kaye paftası çalışılmış olan ‘’The Change’’ adlı koleks�yona a�tt�r. İçerisinde
koleksiyonda kullanılan renkler, detaylar ve koleksiyonun ana konusu aktarılmaya çalışılmıştır.
Sonraki süreçlere bu pafta göz önünde bulundurularak ilerlenecektir.

Görsel 1: H�kaye Paftası (Moodboard)
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1.2. Kumaş, Renk, Desen, Aksesuar Araştırması

Sezona uygun kumaş tesp�t� yapılırken uluslararası def�le ve fuarlardak� kumaş trendler� tak�p
ed�lmel�d�r. Bu trendler�n koleks�yon �çer�s�ne uyarlanmasında geçm�ş sezonlarda yapılan
anal�zler, g�ys�n�n kullanım alanları, hedef k�tle �çer�s�ndek� c�ns�yet ve yaş statusü, bununla
b�rl�kte mevs�m-�kl�m özell�kler� g�b� faktörler göz önünde bulundurulmalı ve d�kkat ed�lmel�d�r.
Renk modaya göre değ�şen ve g�ys�de �lg� yaratan en öneml� unsurlardan b�r�d�r. Sezon �çerisinde
renklerin belirlenme aşamasında moda olan renklerle b�rl�kte, renkler�n kend� �çer�s�nde meydana
get�rd�ğ� uyumada d�kkat ed�lmel�d�r. Düzenlenen ulusal ve uluslararası moda fuarları, yayınlanan
renk katalogları, son trendler�n yer aldığı moda derg�ler� sezon renkler� hakkında b�lg� vermekted�r.
Moda üzer�nde görülen değ�ş�mler desen konusunda da kend�s�n� göster�r. Toplumu etk�leyen
sosyal akımlar, toplumu etk�leyen güncel olaylar, mevs�m özell�kler� her sezon desenlere hak�m
olan konulardır. Konu �çer�kl� bu desenler�n yanında tasarımcıların hemen her sezon kullandıkları
ekoseler, puant�yeler, şal desenler�, karel�ler, ç�zg�l�ler g�b� klas�kleşm�ş desenler vardır.
Aksesuarların tamamlayıcı b�r özell�k kazanab�lmes� �ç�n g�ys�n�n model�, kumaşı, reng� ve
desen� �le uyum �ç�nde olması gerekl�d�r. Koleks�yon hazırlığında amaca ve modaya bağlı olarak
çeş�tl� aksesuarlar kullanılmaktadır. Yardımcı malzemelerden, tela, vatka ve astar g�ys�n�n rahat
kullanımını sağlamayı amaçlarken, aksesuar olarak kullanılan boncuk, payetler, pullar, metal�k tahta süslemeler ve taşlar estet�k görünümü zenginleştirmektedir. Düğme, fermuar, kurdela g�b�
boyalı aksesuarlar üret�mde önce yıkama ve ütüleme testler�ne tab�� tutularak, kumaşı boyayıp
boyamadıkları kontrol ed�lmel�d�r (Kurtoğlu Ö., 2009).
Görsel 2’ de koleks�yonda yer alan aksesuarlar, kullanılan renkler ve kumaşlar yer almaktadır.
Koleks�yondak� tasarımların düşünülmes� ve ç�z�lmes�ne başlamadan önce bu malzemeler�n
netleşmes� süreç akışı �ç�n gerekl�d�r.

283

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Görsel 2: Kumaş, Renk, Desen ve Aksesuar Örnekler�

1.3. Artistik ve Teknik Çizimlerin Oluşturulması

Moda tasarımcıları, beraber çalıştıkları, model�st, terz�, müşter�ler g�b� tasarım ek�pler�ne
f�k�rler�n� anlaşılab�l�r ölçüde �y� b�r ç�z�mle �letmek durumundadırlar. Tasarımcıların t�şörtten,
couture b�r tasarıma kadar her şey� ç�zeb�lecek kadar yetenekler�n�n olması gerekmekted�r. Ölçülü
olarak yapılan ve her detayın göster�ld�ğ� “tekn�k ç�z�m” ve sunumlarda tasarımın daha göster�şl�
görünmes�n� sağlayan, moda f�gürü üzer�ne yapılan, “art�st�k ç�z�m” g�b� �k� farklı yolla ç�z�mler
yapılab�lmekted�r. B�rçok f�rmada tasarımcılar, model�stlere ve müşter�lere “tekn�k ç�z�m” yoluyla
f�k�rler�n� sunmaktadırlar (Burke, 2006).
Görsel 3’te hazırlanan 4 looktan oluşan koleks�yonun art�st�k ç�z�mler� koleks�yon oluşturma
çerçeves� �çer�s�nde hazırlanmıştır. Bu kısımda ç�z�mlere �sten�ld�ğ� g�b� müdehale ed�leb�l�r.
Görsel 4’ te Look 1 de yer alan g�ys�n�n tekn�k ç�z�mler� yer almaktadır. Burada yapılan ç�z�mler,
kalıp ve d�k�m �şlemer� �ç�n açıklayıcı unsurdur.
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Görsel 3: Art�st�k Ç�z�mler
Görsel 4: Look 1 Tekn�k Ç�z�mler�

1.4. Kalıpların Hazırlanması
Hazırlanan tekn�k ç�z�mler ve ölçü tabloları �ncelenerek, tüm kalıplar tek beden hal�nde hazırlanır.
Kalıplar üret�lecek g�y�m�n çeş�d� ve h�tap ett�ğ� tüket�c� gruba göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Temel
beden kalıpları üzer�ne model özell�kler�n� yansıtmak amacı �le p�l�, büzgü, yaka, roba g�b� ç�z�mler�
çalışmaya model uygulamak den�r. Model kes�mler� �ç�n kullanılacak olan kalıplara, d�k�ş payları,
düz boy �pl�ğ�, kes�m ve b�rleşt�rme yerler� g�b� b�lg�ler�n kalıp üzer�ne aktarılması gerekl�d�r.
Uzun sürel� kullanım ve saklama açısından karton üzer�ne çalışma yapılab�l�r. Sonrasında �se
gerekl� olan bedenlerde ser� �şlem� yapılarak kalıp bedenler� çoğaltılır. Kalıptak� tüm parçalar
(pervaz, b�ye, kemer vb) kalıp �ç�n kullanılacak materyal üzer�ne ayrı ayrı geç�l�r. Kumaşların
kes�me tek veya ç�ft kat olarak ser�lmes� kalıp hazırlamayı etk�ler. Ç�ft kat kes�m yapılacaksa
kalıplar tek taraf �ç�n hazırlanır. Ser�m tek kat yan� kumaş en� açılarak ser�lecekse kalıplar sağ ve
sol olmak üzere �k� taraf �ç�n ayrı hazırlanır.
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1.5. Prototip Çalışması
Tasarımı yapılan ve son hal�n� alan koleks�yon �ç�n her temadak� modellerden ön numune yapılır.
Amaç; model �ç�n sağlanan kumaş, aksesuar, model kalıp şekl� g�b� özell�kler�n model üzer�nde
son hal�yle görüleb�lmes�d�r. Tasarımın yapılan modeller�n kağıt üzer�ndek� görünümü üret�m
sonrası görünümüyle bağdaşmayab�l�r. Genell�kle kalıp �le �lg�l� veya baskı-nakış büyüklükler�n�n
model üzer�nde duruşu �le �lg�l� üret�m sırasında sorunlarla karşılaşılab�l�r. Modeller�n numune
üret�m� aşamasında tekn�k detayları model b�lg� formunda bel�rt�l�r (Alpan, 2005).

Görsel 5: Look 1 bluz protot�p çalışması.
Görsel 5a: Görsel 5’te protot�p üzer�ne yapılan düzeltmeler.
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Görsel 6: Look 1 pantolon protot�p çalışması.
Görsel 6a : Görsel 6’da çalışılan protot�p üzer�ne yapılan düzeltmeler.
Protot�p Kr�t�kler�: Hazırlanan koleks�yonun 1. look’unda olan bluz ve pantolonun protot�p�
çalışılmıştır. Çıkarılan kalıplar amer�kan kumaşından kes�lerek d�k�lm�şt�r. Yapılan bu protot�pler
denenm�ş ve üzer�nde gerekl� olan kr�t�kler �şaretlenm�şt�r. Bu �şaretlenen düzeltmeler doğrultusunda
�k�nc� protot�pler hazırlanmıştır ve onların üzer�nden gerekl� düzeltmeler tekrar uygulanarak,
�sten�len form elde ed�lene kadar gerekl� kr�t�kler� alınarak protot�p çalışması tamamlanmıştır.
Look 1 bluz çalışmasında, yaka oyuntusu açılacak, kol ev� oyuntusu yen�den model üzer�nde
bel�rlenecek, beden bölges�ne göğüs pens� yapılacaktır. (Bkz: Görsel: 5-5a) Pantolonda �se, yan
d�k�ş hattında düzeltme yapılmalıdır. Bel hattı yen�den ç�z�lerek, ön pantolonda fermuar açıklığı
�ç�n 1,5 cm kumaş eklenmes� gerekl�d�r (Bkz: Görsel: 6-6a)
2.

Koleksiyonun Sunumu

Tamamlanan koleks�yonlar amaç doğrultusuna göre sunum farklılıkları göstereb�l�r.
Showroom, tasarımcıların ürünler�n� serg�led�ğ� yer olarak adlandırılır. Koleks�yonlara a�t
modeller�n tema bazında ayrılarak serg�lend�ğ� showroomlarda müşter�lere b�reb�r yakından
görme olanağı ver�l�r.
Fuarlarda, çeş�tl� kategor�ler adı altında düzenlenen g�y�m fuarlarında alıcı ve satıcıyı buluşturan
fuarlar koleks�yonun sunumu ve satışında çok etk�l� olan b�r yoldur. Yurt dışında b�rçok müşter�ye
ulaşab�lmek ve �rt�bat kurab�lmek �ç�n fuarlarda yer almak öneml�d�r (Alpan, 2005).
Def�le, tasarımcıların güncel olarak hazırladığı g�ys�ler� gruplandırarak koleks�yon olarak basına
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ve alıcı k�tleler�ne karşı serg�led�ğ� b�r ogan�zasyondur. Def�lelede koleks�yonun tamamen özgün
b�r şek�lde sunulma �mkanını sağlar. Tasarımcılar, hazırladıkları koleks�yonu �sted�kler� g�b�
tamamlayıcı etkenlerle desteklyeb�l�rler.
Bu çalışmada, koleks�yon aşamalarına uyularak hazırlanan dört look’tan oluşan def�le sunumu
görseldek� g�b�d�r. (Bkz. Görsel: 7)

Görsel 7: Tasarımı yapılan dört look’un def�le sunumu

Sonuç

Genel olarak bakıldığında g�y�m temel b�r �ht�yaç olarak ortaya çıkmıştır. Zamanla moda �le
şek�llen�p, farklı etkenlerden beslenerek günümüzde devamlılığını korumuş ve zaman �lerled�kçe
kend�n� güncellemeye devam etm�şt�r. Her ne kadar moda �le şek�llen�p �nsanlara sunulsa da,
g�y�m�n temel�nde barındırması gereken unsurlar vardır. Bu unsurlar; tasarlanan modeller�n �nsan
üzer�ndek� ergonom�s�, tasarımcıya yansıyan mal�yet�, sezon �ç�nde gündemde kalması g�b� her
zaman yer�n� koruması gerekmekted�r. Müşter� �ht�yaç ve �stekler�n�, moda, yaş, c�ns�yet, vücut
özell�kler�, kumaş ve mevs�m g�b� etkenler� göz önüne alarak hazırlana g�ys� gruplarına koleks�yon
adı ver�lmekted�r. Hazırlanılan koleks�yonlarda uyulması gereken aşamalar vardır. Bu aşamalara
uyulmadığında sonuçta ver�m alınmaz.
Koleks�yon hazırlamada yer alan en öneml� aşamalardan b�r� de ‘’protot�p’’ kavramıdır. Protot�pler
f�k�rler�n�z� göster�r ve ürün üzer�nde değ�ş�kl�kler�n yapılmasına yardımcı olur. Protot�pleme, tekn�k
anlamda koleks�yon hazırlanmadan önce elle tutulur en �lkel şekl�n�n oluşturulması olarak
tanımlanab�l�r. Protot�p, tasarım aşamasından sonra gel�r. Ayrıca, malzeme seç�m�nden önce
protot�pleme yapılır. Böylece seç�lecek malzemeler doğru şek�lde kararlaştırılmış olur. Tasarım
sonrası ürünün protot�p� oluşturularak ürünün düzgün ve üret�leb�l�r olup olmadıkları kontrol
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ed�l�r. Tasarımlar or�j�nal malzemeler�yle d�k�m �şlem�ne alınmaz. Bu da hem malzemeden hem de
zamandan tasarruf ed�lmes�n� sağlar. Protot�plerde, model�n tasarıma uygunluğu defalarca kr�t�ğ�
alınarak en doğru sonuca ulaşılmaya çalışılır. Kalıp ve d�k�m tekn�kler� değ�şt�r�leb�l�r, hata varsa
g�der�lerek yen�den b�r protot�p çalışması yapılır.
Bu çalışmada hazırlanan ‘’The Change’’ adlı koleks�yon ele alınmıştır. Tasarım �le başlayıp
koleks�yon hazırlamanın her b�r aşaması kısaca anlatılmıştır, Protot�pler� yapılarak kr�t�ğ� alınan
4 look n�ha� ürün hal�ne get�r�lm�şt�r. The change koleks�yonuna bu aşamalarda yer ver�lerek
görseller �le desteklenm�şt�r. En son def�le �le sunulmuştur. Koleks�yon hazırlanırken protot�p
çalışması d�kkatl� b�r şek�lde çalışılmıştır. Look’ların �çer�s�ndek� parçaların provası yapılıp,
�ler�de yaşanacak olumsuzlukların önüne geç�lm�şt�r. Isten�len formlar elde ed�lene kadar protot�p
kr�t�kler� üzer�nden çalışılmıştır. Her alanda olduğu g�b� tekst�l alanında da bu çalışmanın önem�
büyüktür. Yapılan �ş� doğru ve s�steml� şek�lde amaca ulaştırmayı sağlar.
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MURAT GERMEN FOTOĞRAFLARINDA
MUTENALAŞTIRMANIN TEMSİLİ

Sibel Ateş1
Özet
Sanay� Devr�m� �le �lk adımları atılan, 21. yüzyılın sanay�leşme ve ekonom�k süreçler�n�n
beraber�nde get�rd�ğ�, kentleşmedek� g�derek artan büyüme, mutenalaştırma kavramının ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Bu oluşum, toplumda, teknoloj�, ekonom� ve kültür g�b� pek çok
alanda yaşanan değ�ş�mlere �şaret etmekted�r.
Sanat �le kent kavramı �çer�s�ndek� m�mar� oluşumlar b�rb�rler� �le etk�leş�m hal�nded�r.
Aşırı kentleşme, kültürel ve sosyal değ�ş�me yüksek ölçekte sebep olmakla b�rl�kte
�nsanların
hayatlarındak�
etk�ler�
yadsınamaz
büyüklükted�r. Aynı
zamanda
küreselleşmen�n �t�c� gücüyle, kentlerde, ekonom�k, sosyal, s�yasal, demograf�k ve
coğraf� nedenlerden dolayı dönüşüme ve değ�ş�me �ht�yaç duyulmaktadır. Bu değ�ş�m ve
dönüşümün b�r belges� n�tel�ğ�nde olan, manzara fotoğrafçılığının �ç�nde ele alınan, kent
fotoğrafçılığı, kent�n �ç�ndek� tar�hsel ve kültürel yapıyı, ekonom�k çerçevey�, mutenalaşma
sonucunda oluşan m�mar�s�yle �l�şk�lend�rerek gen�ş b�r yelpazede aktarmaktadır.
Bu çalışmada kentleşmen�n artışı �le b�rl�kte ortaya çıkan kentler�n mutenalaştırılması kavramı �le
kent fotoğrafçılığı arasındak� bağlantı �rdelenecekt�r. Kentselleşmen�n ve mutenalaştırmanın hang�
koşullarda ortaya çıktığı ve fotoğraf �le nasıl �l�şk�lend�r�l�p belgelend�ğ�n� saptamak amacıyla Murat
Germen’�n “Muto-Morfoz” adlı fotoğraf ser�s�nden “İstanbul” başlıklı fotoğraﬂar �ncelenecekt�r.
Anahtar Kelimeler: Kentleşme, mutenalaştırma, kent�n mutenalaştırılması, kent fotoğrafçılığı

1 Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımcı, sblates@hotmail.com
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MURAT GERMEN IN PHOTOS REPRESENTATION
GENTRIFICATION

Abstract
The ﬁrst steps taken by the Industrial Revolution and the compulsory increase and growth of
urbanization brought about by the industrialization and economic processes of the 21st century
led to the emergence of the concept of gentriﬁcation. This formation in the social structure of
technological, economic and cultural indicates the change.
The architectural formations within the concept of art and the city interact with each other.
Although excessive urbanization causes cultural and social change on a high scale, its eﬀects
on people’s lives are undeniable. At the same time, with the driving force of globalization, they
need transformation and change in cities due to economic, social, political, demographic and
geographical reasons. Urban photography, which is dealt with in landscape photography, which is
a document of this change and transformation, conveys the historical and cultural structure within
the city in a wide range by establishing a relationship with the architecture formed as a result of
the gentriﬁcation.
In this study, the relationship between urban photography and the concept of gentriﬁcation of
emerging cities with increasing urbanization will be examined. In order to determine the conditions
under which urbanization and gentriﬁcation emerged and how it is associated and documented
with photography, the series of photographs on the subject of “Muto-Morphosis Murat from the
perspective of Murat Germen will be examined.
Keywords: Urbanization, gentriﬁcation , gentriﬁcation of the city, urban photography
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1. Kent ve Kentleşmenin Oluşumu ve Etkileri Üzerine
İnsanoğlunun avcılık ve toplayıcılık süreçler�nden sonra toprağa yerleşmeye geç�ş durumu �nsanlık
tar�h�nde de yen� b�r dönem� başlatmıştır. Grup �ç�nde kend�ler�n� güvende h�ssetmeler�, a�d�yet,
barınma g�b� toplumsal �ht�yaçlarını karşılamaları ve yaşamsal faal�yetler�n� gerçekleşt�reb�lecekler�
alanlara �ht�yaç duymaları kentler�n �lk oluşum süreçler� olarak göster�leb�lmekted�r.
M�mar� oluşumlar meydana geld�ğ� döneme a�t �zler taşıdığından kültürel ve tar�h� olmasının yanı
sıra belge n�tel�ğ� olarak da önem arz etmekted�rler. Sanay�leşmen�n ve ekonom�k gel�şmen�n
beraber�nde get�rd�ğ� kent sayılarındak� artış ve kentlerde yaşayan �nsanların toplumsal yapısında
meydana gelen gel�şmeler ve değ�şmelerden faydalanarak ortaya çıkan süreç, kentleşme sürec�
olarak n�telend�r�leb�l�r. N�tek�m bu süreç ve sürec�n etk�ler�, sadece toplum üzer�nde değ�l
kentler�n m�mar� oluşumunda ve düzen�nde de açıkça görülmekted�r. Bu noktada kent ve kentleşme
kavramları b�rb�r�nden bağımsız olarak düşünülmese de bazı özell�kler� bakımından b�rb�r�nden
ayrılmaktadır. Erkan’ın (2010:8) kent tanımına göre: “tarımsal olmayan, üret�m�n yapıldığı, tüm
üret�m�n denetlend�ğ�, dağıtımın kontrol ed�ld�ğ�, bel�rl� teknoloj�n�n kullanıldığı, nüfusun bell� b�r
büyüklük ve yoğunluğa ulaştığı, heterojenl�k ve bütünleşmen�n var olduğu b�r yerleşme yer�d�r.” Bu
bağlamda kent, sanay�n�n gel�şt�ğ� ve ekonom�k �mkanların var olduğu bu nedenle de göçe oldukça
elver�şl� olan, b�rb�r�nden bağımsız �nsanların yaşadığı ortak b�r alan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sanay� Devr�m�’nden günümüze, 21. yüzyıla değ�n, kentler geç�rd�ğ� dönüşümlerle b�rl�kte
tar�hsel süreçler� kaydederek kültür, uygarlık ve meden�yet m�rasının da gösterges� hal�ne
gelmekted�rler. Erkan (2010: 19) k�tabında kentleşmen�n tanımı �ç�n “Kentleşme, kent ortaya
çıktıktan sonra kentlerdek�, büyümey�, yoğunlaşmayı, farklılaşmayı, bütünleşmey�, değ�şmey�
anlatab�lmek �ç�n kullanılmaktadır.” �fadeler�ne yer verm�şt�r. Kentleşme kavramı kent kavramına
göre daha süregelen ve hal�hazırda yaşanan b�r sürec� de �ç�ne alır. Kentleşme daha çok kentler
meydana geld�kten sonrak� sürec� yaşanan değ�ş�mler� ve dönüşümler� anlatmak �ç�n kullanılan
b�r kavramdır. Böyles� b�r durumda yaşanan bu süreçte hem sebep hem de sonuç durumunda
kentleşme yer almakta ve her �k� durum da toplumsal hayata etk� etmekted�r. Ekonom�den
teknoloj�ye, m�mar�den arkeoloj�ye b�rçok d�s�pl�nden etk�lenen ve kend�s�n�n de etk�leyen
durumunda olduğu kentleşme olgusu toplumsal açıdan da sosyal değ�ş�m� olağanlaştırmaktadır.
21. yüzyıl �let�ş�m ve ulaşım teknoloj�ler� kentler�n yapılanmasında oldukça öneml� basamaklardır.
Bu noktada kentlerdek� bu yapılanmanın tezahürü olarak mekanların gel�r düzey�ne göre
konumlanmasının da 21. yüzyılın sanay�leşme etk�ler� �le b�rl�kte evr�len b�r süreç olduğu kabul
görmekted�r. N�tek�m bu durum nüfusun artması �le b�rl�kte �ht�yaç karşılığı yığınsal üret�m�n
yapılmasını ve �şç� sınıfının yerleşme mekanlarını sanay�leşen bölgelerde terc�h etmes�n�
sağlamaktadır. Kent yaşamını etk�leyen bu faktörler yen� kentsel düzenlemeler� de beraber�nde
get�rmekted�r.
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2. Kentin Mutenalaştırılması (Soylulaştırılması)
Mak�neleşme �le b�rl�kte kentlere olan yoğun talep beraber�nde b�r takım sorunlara yol
açmaktadır. Kentlerdek� farklı etn�k gruplar, farklı kültürler, sosyal tabakalaşmalar ve meslek
grupları kent�n heterojen yapısını oluşturmaktadır. “Kentler�n kalabalıklaşması sonucu ortaya
çıkan yerleş�m b�ç�m�, �nsanları doğadan koparmış yan yana ve üst üste apartman da�reler�nde
b�rb�r�ne yakın fakat ruhen b�rb�r�nden ayrı bölmeler �ç�ne sokmuştur…” (Göğebakan, 2013:
16) Bu durum b�r bakımdan tekt�pleşmey� de beraber�nde get�rerek endüstr�n�n ve kap�tal�st
s�stem�n kend� �stekler� doğrultusunda yapılaşmayı doğurmuştur. Gel�r dağılımındak� pol�t�kalar
b�rtakım eş�ts�zl�kler� ortaya çıkararak sosyal sınıﬂaşmayı ve tabakalaşmayı tet�klemekted�r.
Farklı başlıklar altında farklı etk�ler doğuran bu kavramlar beraber�nde b�rçok
değ�ş�me de kapı aralamaktadır. Tüm bu dönüşümler ekonom�k ve kültürel olarak
kenttek� toplumsal ve mekânsal gel�ş�m� bel�rleyen faktörler olarak kabul ed�lmekte
ve durumun b�r gerçekl�ğ� olarak göz önüne ser�lmes�ne de katkıda bulunmaktadır.
Kentin Mutenalaştırılması kitabında Smith ve Williams (çeviren Uzun, 2015: 11) mutenalaştırmanın
ortaya çıkışı ve tanımı için şu ifadelere yer vermektedir:

“Mutenalaştırma” [gentrification] teriminin ilk kez kullanılmasından bu yana
20 yılı aşkın bir süre geçti. Britanya’da ortaya çıkan mutenalaştırma kavramının, popüler bir terim olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki köklü sözlüklere alınmış olması şaşırtıcı ama önemli bir olaydı. 1982 yılında yayınlanan
American Heritage sözlüğüne göre mutenalaştırma, “özellikle işçi sınıfının
yaşadığı mahallelerdeki köhnemiş kentsel konutların orta ve üst sınıﬂar tarafından yenilenmesidir.” Benzer şekilde, ondan iki yıl önce yayınlanmış “Oxford
American sözlüğünde de mutenalaştırma şöyle tanımlanmaktadır: “orta sınıf
ailelerin kentsel alanlara taşınması sonucunda konut değerlerinin yükselmesi
ve bunun sonucunda daha düşük gelirli ailelerin bu alanlardan sürülmesi.”
Orta sınıf a�leler�n kent�n �ç�ne taşınmalarıyla b�rl�kte mülk�yetler�n f�yatlarının değer kazanması,
düşük gel�rl� a�leler�n bu alanların dışına �t�lmes� ya da dolaylı/ zorunlu yollarla çıkartılması durumu
y�ne mutenalaştırma kavramı dah�l�nde �nceleneb�l�r. Kentsel mekan üzer�nden gözlemlenen
mutenalaştırma kavramı durağan ve sab�t b�r olguyu değ�l �şleyen b�r sürec� �fade etmekted�r.
Bu kavram �nsanların tar�hsel ve kültürel olarak yabancısı oldukları mekana yerleşmeler� �le
başlasa da sebep sonuç �l�şk�ler�n�n �çer�s�nde karmaşık b�r yapıda ve b�rçok etken�n b�r araya
gelmes� kaynaklı ortaya çıktığından, tek başına bağımsız b�r şek�lde ortaya konulamayan b�r
kavramı oluşturmaktadır. Bu konuda l�teratürün oluşmasında öneml� katkıları bulunan Ne�l Sm�th,
mutenalaştırma olgusu çerçeves�nde yaşanan dönüşümlere farklı pencereler açılmasına sebeb�yet
verm�şt�r. (Sm�th ve W�ll�ams, 2015).

297

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

2.1. Fotoğraf ve Kentlerin Mutenalaştırılması İlişkisi
Modern kap�tal�zm�n ve sanay�leşmen�n yaşandığı 21. yüzyılda sanatın anlatım ve üret�m b�ç�mler�
farklılıklar göstererek dönüşüm �çer�s�ne g�rmekted�r. Fotoğrafın hayatın b�r parçası olarak görülmes�
ve toplumsal sınıﬂarda kabul görülüşü farklı d�s�pl�nlerde b�rer anahtar olarak kullanılab�l�r
olduğunun �spatı n�tel�ğ�nded�r. N�tek�m Freund (2008: 8) da Fotoğraf ve Toplum k�tabında, fotoğrafı
gündel�k yaşamda toplumsal hayatın ayrılmaz b�r parçası olarak kabul ederek, onun en öneml�
özell�ğ�n�n �şç�, zanaatçı, tüccar, memur ve sanay�c�n�n, her kes�mden toplumsal farklılıkların,
fotoğrafı aynı şek�lde kabul görmes�n�n s�yas� açıdan büyük b�r önem taşıdığını savunmaktadır.
Kent ve sokak fotoğrafçılığı kenttek� dönem�n toplumsal, kültürel ve ekonom�k açıdan
kaydett�ğ� gel�şmeler� b�r belge n�tel�ğ�nde kaydeden b�r olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sokak fotoğrafçılığı aynı zamanda fotoğrafın çek�ld�ğ� tar�h�n ve anın gerçekl�ğ�n�
ve olduğug�b�l�ğ�n� ortaya koyduğu gerekçes�yle de belgesel fotoğrafçılığının bazı
özell�kler�n� taşımaktadır. Çağdaş fotoğraf çalışmaları �ç�n tek b�r anlatı yeterl� olmamakla
b�rl�kte fotoğraﬂarda d�j�tal�n ve geleneksell�ğ�n b�rleş�m�nden, tekn�k ve h�kayelerde
“zamanlararasılık” kavramından bahsed�lmekted�r. “Zamanlararasılık” �ç�n geçm�ş�,
bugünü ve geleceğ� aynı anda �ç�nde bulundurab�len kısa b�r tanımdan söz ed�leb�l�r.
Çağdaş sanat fotoğrafçılarından 1956 doğumlu Alman fotoğrafçı M�chael Wolf “Yoğunluğun
M�mar�s�” (The Arch�tecture of Dens�ty) adlı ser�s�ndek� çalışmalarında çağdaş dünyanın
karmaşık kentsel d�nam�kler�nden �lham alarak, kent�n m�mar�s�n� çarpıcı b�r şek�lde gözler
önüne sermekted�r (H�gg�ns, 2014: 170). Wolf’un “Yoğunluğun M�mar�s�” fotoğraf ser�s� 122
adet fotoğraftan oluşmaktadır. Ser�de çek�len fotoğraﬂar şehr� sarmalayan dev gökdelenler�,
gökyüzü �le yeryüzü arasındak� bağı kopararak b�r patern oluşturacak şek�lde çek�lm�şt�r. Wolf’un
eserler�n�n odak noktasını mega şeh�rlerdek� hayatlar ve �nsanlar oluşturmaktadır.

“Yoğunluğun M�mar�s�” ser�s�ndek� fotoğraﬂar dünyadak� en fazla nüfus yoğunluğunu bulunduran şeh�rlerden Hong Kong’ta yaşayan �nsanların hayatları, kent�n �ç�ndek� yer� ve kent�n m�mar�
yapısı hakkında detaylar vererek farklı bakış açıları �ç�n fırsatlar sunmaktadır. Bu görüntüler kent
�ç�nden görünmeyen fakat uzaktan bakıldığında kentlerde yaşanan acıklı durumu apaçık b�r şek�lde gözler önüne sermekted�r. Suzan Orhan da Çağdaş Megakent ve Periferisinin Fotoğrafik
İmgesi adlı makalesinde konu ile ilgili şu görüşlere yer vermektedir: “Ekonominin küreselleşmesinin ötesinde gezegenin farklı coğrafyalarındaki mimarinin, kültürün ve gündelik hayatında
küreselleşmesi, Hong Kong gibi megakentlerde korkunç bir aynılaşmaya ve farklılıklar zamanla
silinip gitmeye meyillidir.” (2016:17).

298

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

Fotoğraf 1: Wolf, A91, Yoğunluğun Mimarisi, (2005).
3. Murat Germen’in Muto-Morfoz adlı fotoğraf serisindeki İstanbul fotoğraﬂarı
1965 doğumlu Murat Germen farklı alanlardak� n�tel�kler�n� fotoğraf çalışmalarına da
yansımaktadır. Bu sebeple b�rb�r�nden ayrı konuları kend�s�ne özgü kadrajı �le çekmekted�r.
Germen (2018) çekt�ğ� fotoğraﬂar �ç�n şu açıklamalarda bulunmuştur:
“Eser küll�yatım; kentleşme ve mutenalaştırmanın etk�ler�, katılımcı vatandaşlık ve kent hakları,
yerel kültürler�n belgesel sürdürüleb�l�rl�ğ�, �nsanın doğada neden olduğu tahr�bat g�b� konulara
odaklanıyor. Kentler sak�nler�n�n eksantr�k yaşama haller�n� ve barınaklarını şek�llend�rd�ğ� alanlar
oldukları �ç�n onları �nşa eden toplumların da aynasıdır, b�r kültürü kurduğu şeh�rler üzer�nden
okuyab�l�rs�n�z. Kentler, toplumların hak�k� ruhunu gözlemleyeb�leceğ�n�z açık hava antropoloj�
/ etnografya müzeler� g�b�d�r.”
Germen, kenttek� mutenalaştırmayı konu alan fotoğraf çalışmalarından oluşan ser� �ç�n
“mutasyon” ve “metamorfoz” kel�meler�n�n b�rleş�m�nden yola çıkarak “Muta-Morfoz”
olan yen� b�r kel�me �le �s�mlend�rm�şt�r. Germen Muta-Morfoz ser�s�nde kullandığı yöntem
�ç�nse fotoğraﬂarı d�j�tal ortamda (photoshop) yatay b�r şek�lde sıkıştırarak oluşturduğunu
aktarmaktadır. Bu d�j�tal man�pülasyonun neden�n� de Germen (2011) “Bu sıkıştırma
eylem�, kentler�n tar�h� yapı stoku; konut ve �ş merkezler�n� barındıran bölgeler�nde, kentsel
gel�şmeye karşı durab�len ve duramayan b�leşenler�n arasındak� d�nam�ğe d�kkat çek�yor.”
�fadeler� �le açıklıyor. N�tek�m fotoğraﬂarın yansıttığı gerçekl�ğ�n b�r anlam kaybetmed�ğ�ne
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değ�nerek aynı zamanda belgesel fotoğrafçılığın �ç�nde de yer alıyor oluşuna da değ�n�yor.
Muta-Morfoz adlı ser�s�ndek� fotoğraﬂar beraber�nde kentler�n geç�rd�ğ� dönüşümler� şok ed�c� b�r
şek�lde gözler önüne sermekted�r. Çalışmalarında d�j�tal man�pülasyona yer veren sanatçı, çağdaş
olanı geleneksel �le örüntüleyerek kullanmaktadır.

Fotoğraf 2: Germen, Z�nc�rl�kuyu, İstanbul (2013).

Fotoğraf 3: Germen, Küplüce, İstanbul (2013).
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Ser�dek� fotoğraﬂar, yöntem olarak, fotoğrafın d�j�tal ortamda bozularak ve sıkıştırılarak,
kentlerdek� var olan gerçekl�ğ�n, b�r çeş�t d�j�tal man�püle �le etk�leş�m� durumunu anlatmaktadır.
Bu fotoğraf çalışmalarında kent�n toplumsal dokularına ve tar�hler�ne a�t �zler de yansıtılmaktadır.
Fotoğraf 1 ve 2’de kent�n farklı yerler�nden alınan görüntülerde kent tasv�rler�n� çeş�tl�
perspekt�ﬂer�n b�rleş�m�nden alan fotoğraﬂarı bu açıdan da farklılık göstermekted�r.

Fotoğraf 4: Germen, FOTOISTANBUL (2014).
Mutenalaştırma her mekan �ç�n farklılık göstereb�len b�r olgu olduğundan dolayı her b�r� �ç�nde
farklı değerlend�rmeler� gerekt�rmekted�r. Burada k� gerçek �se mutenalaştırmanın etk�ler�n�n
hem doğa ve m�mar� hem de kent belleğ� açısından net b�r şek�lde görüleb�l�yor olmasıdır.
“Muta- morfoz” ser�s�ndek� fotoğraﬂarda, tek b�r düzlem, tek b�r anlatı ya da tek b�r perspekt�f
olmaması bu fotoğraﬂarın n�tek�m çağdaş fotoğraf olma özell�kler�n� de ortaya koymaktadır.
Ayrıca fotoğraﬂarında geleneksel sanattan yararlandığına ve fotoğraﬂarını m�nyatür geleneğ�ne
yakın b�r duruş serg�led�ğ�ne vurgu yapan Germen, aynı zamanda fotoğraﬂarında gen�ş açılı lens
kullanarak, b�r fotoğraf kares�ne sığmayacak olan görüntüler�, sıkıştırma yöntem�yle, şek�lde
tek b�r seferde görülüp anlaşılab�lmes� �mkansız fotoğraﬂarı tek b�r kareye sığdırab�ld�ğ�n�n
vurgusunu da yapmaktadır.
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Sonuç
Mutenalaştırmanın kentte yaşayan �nsana ve kent�n m�mar�s�ne etk�ler�, onun nedenler� ve sonuçları
�le b�rl�kte düşünüldüğünde, yadsınamaz büyüklükted�r. N�tek�m kent�n m�mar� geçm�ş�ndek�
deney�mler� onu nasıl şu ana get�rd�yse, kültürü ve tar�h� açısından nasıl b�r öneme sah�p �se
aynı şek�lde gelecekte de önem�n� sürdürecekt�r. Oysa bell� başlı nedenlerden dolayı gerçekleşen
mutenalaştırma süreci kapsamında yapılan her şey şu anı yaralamakta ve kentin kültürel ve
tarihi dokusuna zarar vermektedir. Şehir merkezlerine ya da kentin önemli yerlerine uygulanan
mutenalaştırma, aynı zamanda b�r dönüşümü de beraber�nde get�rmekted�r. Bel�rl� olarak zorunlu
ya da gerekçel� b�r şek�lde kentler ya da mahalleler, bazı durumlarda değerlend�rmek amaçlı ya da
bazen tamamen s�yas� rant sağlamak amacıyla ya da tamamen bölgey� soylulaştırmak n�hayet�nde
gerekçeler� açıklanarak ya da açıklanmayarak mutenalaştırılmaktadır.
Germen’�n Muta-Morfoz ser�s� sadece mutenalaştırılan kenttek� m�mar�y� değ�l bu m�mar�de
yaşayan �nsanların yaşamlarını ve aynı zamanda ruhlarını da fotoğraﬂarıyla aktarmaktadır.
Dolayısıyla kent�n d�j�tal ortamda sıkıştırılan bu görüntüler� kent�n gerçekler�yle �lg�l� b�lg�ler�
de apaçık b�r şek�lde sunmaktadır. Fotoğraﬂardak� mutenalaşan kentler, geçm�şten bağlarının
kes�lmes�yle b�rl�kte aynı zamanda geleceğe uzanan bağları �ç�nde yok oluşunu sorgulatmaya
yönel�k b�r çalışmayı oluşturmaktadır.
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ANDREAS GURSKY’NİN FOTOĞRAFLARINDAKİ GERÇEKLİK
VE ÇAĞDAŞLIK OLGUSU

Mahmut Rıfkı Ünal1
Özet
Y�rm�nc� yüzyılın sonlarına doğru �lerleyen teknoloj�n�n, küreselleşmen�n ve g�derek artan
tüket�m olgusunun, yaşam b�ç�m�ne de etk�ler� gözden kaçmamaktadır. Çağdaş Fotoğrafçıların
sıklıkla teknoloj�den yararlanmasıyla b�rl�kte fotoğrafın gerçek anlatısının ne olduğu tartışılmaya
başlandığı görülmekted�r.
Fark ed�lmes� zor ayrıntıları olağanüstü şek�lde fotoğraﬂarına yansıtan, kap�tal�zm�n belgeley�c�s�
olarak n�telend�reb�leceğ�m�z Andreas Gursky, bazen alışver�ş merkez�n�n rengârenk ürünler�yle
bazen borsayla bazense �nsanların �ç�nde küçülüp kaldığı gen�ş ve büyük fotoğraﬂarıyla gerçeğ�
d�j�tal ortam �le yoğunlaştırır ve kalabalıklar oluşturmaktadır. Yakından bakıldıklarında detaylarla
dolu her b�r alanı �nceleme fırsatı sunan fotoğraﬂarı, uzaktan bakıldığında graf�ksel ve soyut b�r
görünümüne bürünmekted�r. Genell�kle de �nsanların b�reysell�ğ�n� değ�l, k�tleler hal�nde oluşunu
vurgulamaktadır. Günümüz gerçeğini, dijital manipülasyon ile artan etkisinin sonuçları önem arz
etmektedir. Yapılacak olan makale çalışmasında, Dusseldorf Ekolünden olan Andreas Gursky’n�n
çağdaş fotoğraf üzer�nden fotoğraftak� d�j�tal man�pülasyon �le gerçekl�k �ncelemes� yapmayı
amaç ed�nmekted�r. Bu bağlamda, Gursky’n�n 99 cent, Pyongyang IV ve Kuwait Stock Exchange
isimli fotoğraﬂarı başta olmak üzere estetik ve teknik açıdan incelemeler yapılırken bir yandan da
dijital manipülasyonlar ve gerçeklik yaklaşımları sınırlılıklar olarak belirlenmiştir.
Bel�rlenen fotoğraﬂarın detaylı �ncelemes� yapılarak d�j�tal man�pülasyonlar saptanacaktır.
Çalışmalarında anlatılmak �stenen hususlar, l�teratür taraması sonrası saptanarak çağdaş fotoğraﬂa
bağlantılı okumalar yapılacaktır. Yöntem olarak, bel�rlenen eserler�n alan �ç�nde uzmanlaşmış
k�ş�lerle röportajlar yapılarak anal�z yapımına katkılar sağlanab�l�r. K�tleler� d�j�tal müdaheleler
�le çoğaltarak standartlaşma vurgusu da yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Andreas Gursky, D�j�tal Fotoğraf, Kap�tal�zm, Dusseldorf Ekolü, Fotoğrafta Gerçekl�k

1 Araştırma Görevlisi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, mrifkiunal@hotmail.com
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THE CONCEPT OF REALITY AND CONTEMPORANEITY ON
ANDREAS GURSKY’S PHOTOGRAPHS
Abstract
The eﬀects of technology, globalization and the increasing consumption phenomenon towards
the end of the twentieth century are not overlooked. With the use of technology by contemporary
photographers, it is seen that the real narrative of photography is being discussed.
Andreas Gursky, who can be described as the documentary of capitalism, which reﬂects the details
that are diﬃcult to notice in extraordinary ways, sometimes intensiﬁes the truth with the colorful
and large photographs of the shopping center, sometimes with the stock market and sometimes
in the people, and creates the crowds with the digital environment. A close-up view of each area
ﬁlled with details that oﬀer the opportunity to look at the distance from the distance, a graphical
and abstract view is taken. Generally, it emphasizes not the individuality of people but the masses.
The results of today’s fact, the increasing eﬀect of digital manipulation are important. In his
article, Andreas Gursky, who is from the Dusseldorf Ecole, aims to make a reality analysis by
using digital manipulation in photography via contemporary photography. In this context, Andrei
Gursky’s 99 cents, Pyongyang IV and Kuwait Stock Exchange photographs, especially the
aesthetic and technical aspects of the investigation while digital manipulations and approaches to
reality have been identiﬁed as limitations.
A detailed examination of the determined photographs will be done and digital manipulations will
be determined. The points to be explained in the studies will be determined after the literature
review and readings will be made with the contemporary photography. As a method, interviews
can be made with experts who are specialized in the ﬁeld. Standardization is emphasized by
multiplying the masses with digital interventions.
Keywords: Andreas Gursky, Digital Photography, Capitalism, School of Dusseldorf, Reality in
Photography

309

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

GİRİŞ
Gel�şen teknoloj� �le fotoğrafın yöntemsel işlevi ve yaşanılan dünyanın yorumlanmasındak�
bakış açıları günden güne farklılık göstermes�n�n yanı sıra b�rçok farklı anlatı b�ç�m� de kend�n�
göstermekted�r.
Fark ed�lmes� zor ayrıntıları fotoğraﬂarına yansıtan, modern dünyanın ve kap�tal�zm�n fotoğrafçısı
olarak kamuoyu tarafından n�telend�r�len Andreas Gursky, bazen b�r süpermarket�n rengârenk
ürünler�yle bazen borsayla bazense �nsanların �ç�nde küçülüp kaldığı gen�ş ve büyük fotoğraﬂarıyla
gerçeğ� d�j�tal ortam �le yoğunlaştırır ve kalabalık oluşturur. Yakından bakıldıklarında detaylarla
dolu her b�r alanı �nceleme fırsatı sunan fotoğraﬂarı, uzaktan bakıldığında graf�ksel ve soyut b�r
görünümüne bürünmekted�r. Genell�kle de �nsanların b�reysell�ğ�n� değ�l, k�tleler hal�nde oluşunu
vurgulamak �sted�ğ� görülmekted�r. Günümüz gerçeğini, dijital manipülasyon ile artan etk�s�n�n
sonuçları önem arz etmekted�r. Dusseldorf Ekolünden olan Andreas Gursky’n�n çağdaş fotoğraf
bağlamında fotoğraftak� d�j�tal man�pülasyon �le gerçekl�k �ncelemes� 99 cent, Pyongyang IV
ve Kuwait Stock Exchange adlı fotoğraﬂarı başta olmak üzere dijital müdahale yapılan fotoğraﬂarı
üzerinden Çağdaş Fotoğrafçılık, Postmodernizm, Kapitalizm ve Kültür Endüstrisi gibi kavramlar
gözlemlenirken bir yandan da estetik ve teknik kompozisyon bağlamında değerlendirilmektedir.

1.1 Teknolojinin Fotoğraf Üzerindeki Etkileri
Günümüzde çağdaş sanatın tanımı, kapsamı ve dönem� üzer�nde b�rçok tartışma bulunmaktadır.
Ancak, 1860-1960 arası modern�zm, 1960 sonrası �ç�n post modern dönem olarak tanımlanmaktadır.
Henüz �ç�nde olduğumuz bu akımın sınırları da pek tanımlanamamaktadır. Yen� b�r yaşam b�ç�m�
olarak değerlend�rme yapacak olursak;
Walter Benjam�n, 19. Yüzyılın kültür tar�h�n� �ncelerken, temel değ�şt�r�c� öğeler� bel�rleyerek
dönem� �ncelem�şt�r. Örneğ�n, ona göre modern dönem�n bel�rley�c� özell�ğ� teknoloj�k değ�ş�md�r.
Bu değ�ş�m sonucunda, üret�m�n k�tleselleşmes� ve �nsan �l�şk�ler�n�n de bu k�tleselleşm�ş üret�m�n
parçası hal�ne gelmes� söz konusudur. Bütün bunların heps�ne yaşam b�ç�m� dersek, Benjam�n’e
göre modern dönem yen� b�r yaşam b�ç�m�d�r. B�r şey�n yen� olması demek, doğal olarak da
esk� olanın yer�n� alması demekt�r. Yen� yaşam b�ç�m� esk�n�n yer�n� alırken aynı zamanda b�r
geleneğ�n parçalanması, sona ermes� ve esk� yaşam b�ç�m�ndek� otor�ten�n yer�ne yen� yaşam
b�ç�m�n�n otor�tes�n�n geçmes� anlamına da gelmekted�r. (Kılıç, 2008: 44)
Modern dünyayı değ�şen yaşam b�ç�m� olarak varsaydığımızda, bunun temel sebepler�nden b�r�
olarak mutlaka teknoloj�k değ�ş�m ve gel�şmelerle �ç �çe olduğu söyleneb�lmekted�r. Fotoğrafın
tar�hsel gel�ş�m sürec� �ncelend�ğ�nde yaşam b�ç�m� gel�şt�kçe ve modernleşt�kçe fotoğrafa
olan etk�s� de değ�şmekted�r. Farklı yaklaşımlar ve f�k�rler fotoğraf üzer�nde etk�s�n� göstererek
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teknoloj�k gel�şmelerden yararlandığı saptanmıştır.
Temel�nden bu yana “fotoğraf” ned�r, nasıl gel�şm�şt�r şekl�nde �lerleyecek olursak, her aşamasında
teknoloj�k gel�şmeler�n �zler�n� görmem�z mümkün olur. İlk zamanlardan (fotoğrafın bulunuşu,
1839) günümüze (2020) kadar olan kısımda hızla gel�şen ve büyüyen teknoloj� elbette fotoğrafçıyı
ve fotoğrafın b�ze sunduklarını yorumlamamızdak� değ�ş�mlere sebep olmuştur. Yen� tekn�kler,
yen� bakışlar ve elbette değ�şmekte olan estet�k kaygılar olarak yorumlanab�lmekted�r. Fotoğrafın
dünyayı değ�şt�rd�ğ� söylenemez fakat değ�şen dünyanın da her zaman belgeley�c�s� ve yorumcusu
olmuştur.

1.2 Fotoğraftaki Gerçeklik Olgusu
Gerçekl�k olarak adlandırılan kavramın fotoğraf �ç�n karşılığı mekan�zmanın bel�rled�ğ� sınırlar
doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Öyle k�, zamansal olarak doğrudan tanıklık ed�len an gerçek
�se, fotoğraf üzer�nde gördüğümüz aynı an sınırlanmış ya da bakış açısının gerçeğ� olarak �fade
ed�leb�lmekted�r.
Fotoğrafın anlatısı aslında, fotoğrafçının, kadraj (çerçeve) �çer�s�ne yerleşt�rd�kler�yle sınırlı
olmamalıdır. Bütün olarak tahm�n yürütme ya da çıkarım yapma fırsatı, b�z�m maruz kaldığımız
�mgelemeler ya da bellek �le mümkün olab�lmekted�r. Fotoğraﬂanmış b�r an, anlamı ancak,
fotoğrafa bakan k�ş� onda kend�n�n ötes�nde gen�şleyen b�r sürey� okuyab�ld�ğ� zaman yakalayab�l�r.
B�r fotoğrafı anlamlı bulduğumuzda, ona b�r geçm�ş ve gelecek atfetm�ş�zd�r. (Mohr, 2007:81)

Fotoğraf sah�b�n�n b�ze sunduğu kadraj �le sınırlandırılanlar, onun bakış açısıyla ve anlatmak
�sted�ğ� düşünceler� �fade etmes� sonucunda gerçekleşmekted�r. Fotoğrafçının, gerçek olanı
görüntülemes� �le term�noloj�s� bakımından gerçekl�k kavramını karşılamasa da, gerçeğ�n ne
olduğunu ya da “an” gerçekl�ğ� üzer�ne k�ş�sel bakış katab�lmekted�r.
Fotoğraf başlangıçta mütevazı b�r kend�n� tems�l etme aracı olarak ortaya çıktı. Kısa sürede güçlü
ve her yönde gen�şleyen b�r sanay� dalına dönüştü ve her yere sızdı. Fotoğraf, b�r tıpkıbasım
yöntem� olarak sanat yapıtının herkese ulaşmasını ve bu sayede demokrat�kleşmes�n� sağladı.
Bununla b�rl�kte sanata bakışımızı da değ�şt�rd�. Fotoğraf, yaratıcı b�r kaygının dışarı çıkarılması
�ç�n kullanılan b�r yöntem olarak algılandığında onun doğanın bas�t b�r suret� olmaktan öteye
geçt�ğ� görülür. “�y�” fotoğraﬂarın az bulunmasının neden� de budur. Basın ve yayın organlarında
her gün yayımlanan m�lyonlarca görüntü arasında, bas�t b�r tems�l�n ötes�ne geçen çok az fotoğraf
göze çarpar. Fotoğraf, �nsanın dünyayı yen� bakış açılarıyla yen�den keşfetmes�n� sağlamıştır,
mesafeler� ortadan kaldırmıştır. Bugün �let�ş�m alanında çok öneml� b�r rol üstlenen k�tle
�let�ş�m araçlarının çıkış noktasında fotoğraf vardır. Fotoğraf olmasaydı ne s�nema olurdu ne de
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telev�zyon. Küçük telev�zyon ekranına her gün dönüp bakmak, m�lyonların vazgeçemeyeceğ� b�r
uyuşturucuya dönüştü. Fotoğrafın muc�d� Nicephore Niepce, düşünces�n� kabul ett�reb�lmek �ç�n
boşuna d�d�nm�şt�. Bugün çok az k�ş� onun �sm�n� b�l�yor. Muc�d� olduğu fotoğraf, uygarlığımızın
en çok kullanılan d�l� oldu. (Freund, 2006:192)
Freund’un �fade ett�ğ� g�b�, fotoğrafın muc�d� N�cephore N�epce, pek b�l�nm�yor olsa da
modern yaşamın büyük parçası olan fotoğrafın etk�l� b�r anlatı ve �fade d�l� olduğu günün
gerçekler� arasında yer almaktadır. Fotoğrafın tartışılır yanlarından b�r� olarak y�ne teknoloj�y�
sebep göster�leb�lmekted�r. Kolay ulaşılab�l�r ve serv�s ed�leb�l�r olması �le n�tel�k ve sanat
kavramlarının doluluğu üzer�nden teknoloj�k gel�şmeler�n sonucunda bu durumda olması
sonucuna varılab�lmekted�r. Gerçekl�k bağlamında da tartışılır olmaya devam eden fotoğraf, “an”
�fades�n�n de esk�s� g�b� sadece “gerçek” olan an olmadığı ortaya çıkmaktadır. Yan� müdahale
ed�lm�ş b�r “an” gerçek m�d�r d�ye düşünmek zorunda olunması var olan asıl gerçekt�r şek�lde
yorumlanab�lmekted�r.
“B�r nesnen�n hak�k�l�ğ�, madd� varlığından tar�hsel tanıklığına değ�n, başlangıçtan bu yana
o nesnede gelenekleşm�ş olanların bütününden oluşur. Tar�hsel tanıklık madd� varlıktan
temellend�ğ�nden, b�r�nc� öğen�n �nsanlarla bağını kesen yen�den – üret�m, �k�nc�n�n, yan�
tar�hsel tanıklık öğes�n�n de sarsıntı geç�rmes�ne yol açar. Sarsıntı geç�ren, yalnızca bu öğed�r
h�ç kuşkusuz; ancak tar�hsel tanıklıkla b�rl�kte zarar gören, nesnen�n otor�tes�nden başka b�r şey
değ�ld�r.” (Benjam�n, 1993:49)
Yan� fotoğraf üzer�nden ele alınacak olursa, gelenekselleşm�ş bütünlük nesnen�n o an k� mevcut
durumunu �fade etmekted�r. Benjam�n’�n �fades�ne göre müdahale ed�leb�len ve tekrar üret�me
geç�r�leb�len nesnen�n otor�tes� �se gerçek kaynağın zarar gördüğü anlatısı ortaya çıkmaktadır.

1.3 Gerçeklik ve Dijital Müdahale İlişkisi
Hak�k� gerçekl�ğ� tartışılır olan “an” meseles�ne, yapılacak d�j�tal ortamdak� her müdahale de
aslında gerçekl�k kavramını ortadan kaldırmaktadır. Fakat burada gerçekl�k olarak n�telend�r�len
nesne �se, fotoğraf sah�b�n�n, �ley�c�n�n görmek �sted�ğ� kadar gerçek olur. Fakat gerçekl�k
olgusunun tartışılması, postmodern ve modern dönem önces�nde de var olduğu b�l�nmekted�r.
Gerçekl�ğ�n etk�s�n�n abartılması (çoğaltılması) bağlamında, �nsanı etk�lemes� esas alınarak örnek
ver�lecek olursa, savaş fotoğrafçılığından b�r örnekle açıklamak mümkün b�r hal almaktadır.
Frank Hurley’�n 1917 yılında Belç�ka’da çekt�ğ� “Passchendaele” adlı savaş fotoğrafı �ncelmek
�ç�n uygun olduğu düşünülmekted�r.
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Fotoğraf 1: Frank Hurley - Passchendaele (1917)

Yapılan müdahale �le fotoğraftak� “an” atmosfer� ve etk�s� arttırıldığı görülmekted�r. Yan� montaj
veya kolaj tekn�kler�yle de “gerçekl�k” yaklaşımı çok bozulmadan �fadey� güçlend�rmes� �ç�n
müdahaleler yapılmaktaydı. Savaş anının etk�s� dramat�ze ed�l�rken görsel olarak da d�kkat
çekmey� başardığı görülmekted�r. B�rb�r�nden bağımsız üç fotoğrafın b�r araya get�r�lmes� �le
�zley�c� üzer�ndek� etk�, savaş anının nasıl olduğu ve çarpıcı etk�s�n� oldukça güçlü anlatıyla
sunmaktadır. Dönem olarak değerlend�r�ld�ğ�nde, savaş atmosfer�n� görmem�ş veya yaşamamış
�nsanlar üzer�nde fotoğrafın etk�s�n�n oldukça fazla olduğu düşünülmekted�r. Öyle k� devam
eden ve endüstr�leşen s�nema alanında da sıklıkla savaş f�lmler� yer almış, dramat�k etk�ler d�j�tal
müdahale �le arttırılarak �zley�c�lere sunulduğu görülmekted�r.

1.4. Dusseldorf Ekolü ve yaklaşımları
Alman Sanat gündem�nde etk�n rolü olan oluşumlardan b�r�s� Düsseldorf ekolüdür. Özell�kle
fotoğraf alanında tar�htek� yer�n� almış olan ekol, fotoğraf sanatçıları Bernd Becher �le eş� H�lla
Becher ç�ft�n�n yaklaşım ve bakış açıları doğrultusunda ortaya çıkmıştır. 2. Dünya Savaşının hemen
sonrasında üretmeye başlayan ç�ft�n tavrı, endüstr�leşme ve şeh�rleşmen�n hızla artması sebeb�yle
m�mar� yapıları fotoğraﬂayarak başladığı görülmekted�r. İlerleyen dönemlerde kurdukları atölye
�le öğrenc�ler yet�şt�rmeye başlamalarıyla, sah�p oldukları görüşler� ve sanatsal yaklaşımları başta
Avrupa olmak üzere Amer�ka’da da �lg� görmüştür.
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Fotograf�k görüntü �le �çer�ğ�n örtüşmes�n� de göz önünde bulundurarak, fotoğraﬂarı M�n�mal�z�m
çerçeves�ne dâh�l etmem�z olanaklıdır. Günümüz Post-modern ortamında sanat söylemler�n� bu
derece net bel�rleyerek, başlangıcından bu güne yaklaşık kırk yıllık b�r süreçte Becher’ler�n
fotoğraﬂarı, çağımızı farklı b�r açıdan görme, değerlend�rme aracı olmuşlardır. (Tamtek�n, 2018)
Modern endüstr�n�n büyümes�yle sayısı artan, su kuleler�, fabr�ka b�naları, raf�neler, madenler,
büyük yapıda farklı b�naları fotoğraﬂayarak dönemdek� değ�ş�m�n belgeley�c�s� olmuşlardır.
Ekolün bu günlere kadar taşınmasında belk� de en öneml� �s�mlerden olan Gursky özel�nde
�lerlemek, bel�rlenen saptamalar adına kap�tal�zm ve d�j�tal man�pülasyon bağlamında uygun
olacaktır.

1.5. Andreas Gursky ve Büyük Kitleleri
Andreas Grusky, �lk fotoğraﬂarı 1980’l� yıllarda çekmeye başladığında öğrenc�s� olduğu Dusseldof
Ekolü ’nün yaklaşım ve tarzına sah�p olduğu gözlemlenmekted�r. Zamanla arayışlarının cevabını
bulmaya başlayan Gursky, büyüyen düzende, küçülen �nsanları görüntülemeye başlayarak kend�
tarzını ve yaklaşımını net b�r şek�lde oluşturmayı başardığı görülmekted�r. Sık sık �nsanların
k�tleler hal�nde g�deb�leceğ� ya da bulunab�leceğ� ortamlarda yer alarak, bazense �lah� b�r bakış
açısıyla yan� �nsanların ve nesneler�n heps�n� b�r arada uzak mesafeden görerek bazen onlardan
b�r� g�b� �ç� �çe olduğu yakın fotoğraﬂar üretmey� başarmıştır. Zamanla bu durumun da Gursky �ç�n
yeterl� olmadığı düşünces� ortaya çıkmış ve d�j�tal müdahaleler �le var olan görüntüdek� gerçeğ�,
yoğunlaştırarak kabalıkları arttırmaya başlamıştır. Çoğu zaman nesneler� hatta manzaraları b�le
man�püle ederek d�j�tal ortamda gerçekl�ğ�n� değ�şt�rm�şt�r. Yaptığı müdahaleler �le nesneler�
çoğaltarak “Tüket�m” vurgusunu yoğunlaştırarak vermek �sted�ğ� mesajın etk�s�n� arttırmaktadır.

Fotoğraf 2: Andreas Gursky – 99 Cent (1999)

Fotoğraf 3: Andreas Gursky – 99 Cent II (1999)

Fotoğraﬂarındak� kompoz�syonlar, merkezs�z yerleş�mler ve çoğu zaman uzaktan b�r bakış �le
gördüğümüz ya da öyle h�ssett�ğ�m�z fotoğraﬂar üretmeye devam etmekted�r. Gursky’n�n çerçeve
�ç�ne aldıkları �le b�zlere bıraktığı yorum doğrultusunda sınıfsal farklılıklara sıklıkla vurgu yaptığı
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görülmekted�r. Dünya’nın en pahalı fotoğraﬂarından olan “99 Cent”(fotoğraf 2), 2006 yılında
2,9 m�lyon dolar g�b� yüksek b�r f�yata satılmıştır. B�r yandan vurguladığı kap�tal�st düzen ve
tüket�m �ken, b�r yandan da fotoğraﬂarının oldukça yüksek değerlere satılması �ron�k b�r durumu
ortaya çıkarmaktadır. P�yasa emperyal�zm� olarak değerlend�r�len durum, 21. yüzyılda fotoğrafın
p�yasada nasıl konumlandırılab�leceğ�n�n en �deal örnekler� arasında yer almaktadır.

Fotoğraf 4: Andreas Gursky – F1 Boxenstopp I (2007)

Gursky’n�n 2007 yılına a�t “F1 Boxenstopp I” adlı fotoğrafı (fotoğraf 4) �se y�ne en çok �lg�
çeken ve “kap�tal�zm�n fotoğrafçısı” d�ye n�telend�r�lmes�ne sebep olan fotoğraﬂardan b�r�
olarak okunmaktadır. Büyük boyutlarda baskı �le serg�lenmes� ve ayrıntıyı yansıtab�lme olanağı
sağlayan fotoğraﬂarı, teknoloj�k gel�ş�m� görmezden gel�p düşünmek pek mümkün olmayacaktır.
Büyük ölçülerde �zley�c�ye sunulan fotoğraﬂar, tems�l açısından da Rönesans veya yakın dönem
res�m sanatlarıyla da rekabet hal�nde olmaya devam n�tel�ğ�nde yorumlanmaktadır. Teknoloj�k
gel�şmeler ve değ�şen yaklaşımlar doğrultusunda büyük ölçekte fotoğraf çekeb�lme ve serg�leme
�mkânlarının sağlanmasıyla, �majlar üstünde oynanab�lmekted�r. Gerçekç�l�k, d�j�tal müdahalelerle
arttırılab�l�rken her ayrıntının görüleb�ld�ğ� yüksek kal�tede fotoğraﬂar serg�lemek mümkün b�r
hal almaktadır.
Gursky’n�n fotoğraﬂarının bel�rl� n�tel�kler�n�n başında büyük baskılar hal�nde serg�len�yor
olması gelmekted�r. Bazen 4 metrey� bulan fotoğraﬂarla karşı karşıya gelen b�r sey�rc�n�n
fotoğraﬂarda d�j�tal müdahale olduğunu anlaması, Alman telev�zyon kanalında da �fade ett�ğ�
g�b�, Gursky için b�r sorun teşk�l etmemekted�r. Yan� yaptığı d�j�tal müdahaley� saklamayı veya
g�zlemey� düşünmemekted�r. Esas olarak �çer�ğ�n ve anlatının ön plana çıkmasını istemektedir.
Gerçekleştirdiği dijital manipülasyon ile eserler�ndek� toplulukların ya da nesneler�n
çoğaltılmasıyla kullanan Gursky, aynı zamanda �nsanları da�ma k�tleler hal�ne göstererek modern
dünya, toplumsal düzen ya da kap�tal�zme değ�nmekted�r.
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Fotoğraf 5: Andreas Gursky – Shangha� (2000)

Fotoğraf 6: Andreas Gursky – Pyongyang IV (2000)

Çin’de çektiği “Shanghai” adlı fotoğrafı (Fotoğraf 5) ve Kuzey Kore’n�n başkent�ndek� ulusal b�r
göster�de çekt�ğ� “Pyongyang IV” (Fotoğraf 6 ) �le k�m� zaman nesnelerle k�m� zamansa �nsanları
d�j�tal müdahale �le çoğaltmayı terc�h etmekted�r.
Çağdaş sanat bağlamında değerlend�rd�ğ�m�z fotoğrafçı, net olarak b�r s�stem eleşt�r�s� ya da
bel�rlenen kavramlara yönel�k b�r karşı tutum serg�led�ğ�n� söylemek mümkün olmamakla b�rl�kte,
sadece b�zlere modern dünya get�r�ler�n�n hatırlatıyor d�yeb�lmektey�z.
D�j�talleşmeyle b�rl�kte çoklu ortamın, teknoloj�k gereçler�n b�r ürünü olmanın yanında, �zley�c�yle
ulaştığı araçlar açısından da çeş�tl�l�k göstermekted�r. Araçlar görüntüyü aktarmanın dışında
mesajı da kend� varoluş amaçları doğrultusunda şek�llend�rmekted�r. (Müstecaplıoğlu, 2018:198)
D�j�talleşme ve bunun fotoğrafa yansıması bağlamında Gursky’n�n fotoğraﬂarı da yapılan
d�j�tal man�pülasyon �le kend� mesaj b�ç�m�n� ortaya koymaktadır. Man�püle ed�len k�tleler �le
standartlaşmayı vurguladığı da görülmekted�r. Fotoğraﬂarındak� k�tleselleşme ve standartlaşma
kavramları, Dusseldorf ekolüne göre Çağdaş Fotoğraf bağlamında �nceleyerek anal�z etmek
mümkün olmaktadır.
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Fotoğraf 7: Andreas Gursky
Chicago Board of Trade III (1999-2009)

Fotoğraf 8: Andreas Gursky – Kuwait
Exchange II (2008)

Gursky, bu �k� fotoğrafıyla k�tleler� oluştururken elbette anlatı olarak b�rçok yoruma da açık
bırakmaktadır. Amer�ka’da çek�len (Fotoğraf 7) �le Kuveyt’te çek�len (Fotoğraf 8) fotoğraﬂarın
doğrudan f�nansal kaynaklar ve para �le alakalı oluşu kap�tal�zm veya günümüz gerçekl�ğ� olarak
yorumlanab�lmekted�r.
Fotoğrafın belge unsuru taşıması ve geçm�şe yönel�k oluşu sonrak� zamanlarda değerlend�r�ld�ğ�nde
anlamlanmaktadır. Yan� her fotoğraf çek�ld�ğ� ve bakıldığı “an” �t�barıyla geçm�ş olur.
Fotoğraf, eğer onu mak�nen�n kaydett�ğ� hal�yle kabul edersek, dünyayı tanıyacağımız �zlen�m�n�
uyandırır b�zde. Gelgelel�m bu, dünyayı göründüğü hal�yle kabullenmemekle yola çıkan
anlamanın tam zıttıdır. Anlamanın g�z�, hayır d�yeb�lmekte yatar. Kes�n b�r d�lle konuşursak, b�r
fotoğraftan asla herhang� b�r şey anlaşılmaz. Elbette k� fotoğraﬂar, ş�md�k� zaman ve geçm�şe da�r
z�h�nler�m�zde var olan res�mlerdek� boşlukları doldurmaya yararlar. (Sontag, 2008:29)
Oysak� Gursky, yaptığı müdahale �le k�tleler� çoğaltıyor, nesneler� arttırıyor ve geçm�ş unsurlar
taşıyan fotoğraﬂarında gelecek mesajı ver�yor olarak yorumlamak mümkün olacaktır. “Gerçek”
olgusu bağlamında tartışılan gerçekl�k kavramına yen� b�r bakış ve anlayış get�ren Gursky, “etk�s�
arttırılmış gerçekl�k” şekl�nde yorumlamamıza sebep olmaktadır. Aslında gerçekl�ğ� term�noloj�k
olarak karşılamasa da etk�s�n�n gerçekl�ğ� çok daha etk�ley�c� hal alarak karşımıza çıkmaktadır.
“Evrensel eş�tl�k gerçekl�ğ�n yanılsaması �le sağlanab�l�r. 20. yüzyılın kültürü b�r endüstr�ye
dönüşmüştür, sanat nesnes� �se alınıp satılan b�r maldır artık.” (Müstecaplıoğlu, 2018:201) Yan�
Sanay� devr�m�yle hızla büyüyen ve gel�şen endüstr�leşme, sanatta da kend�ne yer ed�nm�şt�r.
P�yasa emperyal�zm� bağlamında Gursky’n�n en pahalı 10 fotoğraf arasında dört fotoğrafının
olması buna örnek olarak ver�leb�lmekted�r. Onun anlatısına ve yaklaşımına ver�len yüksek
değerler, p�yasadak� emperyal�st yaklaşımın örneklenmes� �ç�n uygun olmaktadır.
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Sonuç
Fotoğrafın bulunmasıyla başlayan şaşırtıcı unsurları, Çağdaş dönemde de etk�l� b�r b�ç�mde
kend�n� göstermekted�r. Bu makale çalışmasında, Dusseldorf Ekolü’nden olan Andreas
Gursky’n�n fotoğraﬂarı �le çağın fotoğraftak� ger� dönüşler� ve etk�ler� �ncelenm�şt�r. Teknoloj�k
gel�şmeler�n yaşanılan döneme ve fotoğrafa etk�s� �rdelen�rken yapılan müdahaleler �se gerçekl�k
kavramının tartışılmasına ve farklı yorumlanmasına sebeb�yet vermekted�r. Toplumsal sorunların,
Kültür Endüstr�s� ve Kap�tal�zm�n yer aldığı fotoğraﬂarla b�rl�kte farklı b�r anlatı b�ç�m� gel�şt�ren
Gursky, Sanat galer�ler�nde ya da serg�lenecek olan alanları zaman zaman dört metrey� bulan
büyük ebatlı fotoğraﬂarıyla dönem�n en büyük fotoğrafçısı olarak yorumlanmaktadır. Gursky aynı
zamanda en pahalı fotoğraﬂarın da sah�b� olarak p�yasada yer almaktadır. Aslında bu bakımdan da
�ncelemek gerek�rse, fotoğraﬂarında sıklıkla eleşt�rd�ğ� durumun �ç�nde yer alması ayrı b�r çel�şk�
olarak yer almaktadır. Çağdaş Fotoğrafçılık bağlamında değerlend�r�len Gursky, fotoğraftak�
yaklaşım ve tavrı �le kend�nden sonrak� nes�llere örnek olarak ver�leb�lecek b�r fotoğrafçı olarak
tar�htek� yer�n� almıştır. Fotoğraf �le gerçekl�k kavramına yen� b�r bakış açısı get�rm�ş olmasa b�le
yen� b�r görüş ve yorum kattığı söyleneb�l�r.
Teknoloj�k gel�şmeler�n fotoğraf tekn�kler�ne etk�s� �le geleneksel fotoğraf anlayışı da değ�şm�şt�r.
Savaşlar, afetler ya da günlük rut�n sayılab�lecek olayların gözleme dayalı fotoğraﬂanma b�ç�m�,
d�j�talleşme �le b�ç�msel değ�ş�kl�klere kolayca uğrayab�lmekted�r. Bu sebepler doğrultusunda
d�j�talleşme sürec�nde kolay üret�leb�l�r olan fotoğrafın ne kadar n�tel�kl�, gerçekç� ve estet�k
değerlere sah�p olduğu �se tartışma söz konusudur. Bu bağlamda fotoğrafçının da rolü ve tanımı
değ�şm�şt�r. Fotoğrafçı artık kuran ve kurgulayan olmuş, gerçekl�ğ� kend� yorumlamıştır. Bu
sebeple var olan görüntüyü kaydetmek yer�ne yen� b�r görüntünün görünüş b�ç�m�n� ve görülmes�n�
�sted�ğ� b�ç�mde müdahaleler yaparak fotoğrafı nesnel b�r parça hal�ne get�rmekted�r.
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GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM BAĞLAMINDA INSTAGRAM
MECRASINDA YEMEK FOTOĞRAFLARININ PAYLAŞIMI
Merve Bozkurt1
Özet
Geçm�şten günümüze gelen süreçte tüket�m alışkanlıkları �ncelend�ğ�nde göster�ş amacıyla
gerçekleşen tüket�me rastlanılmaktadır. Göster�şç� tüket�m kavramından �lk olarak Thorste�n
Veblen, Aylak Sınıfın Teorisi k�tabında bahsetmekted�r. Veblen, sosyal sınıﬂarın göster�ş �ç�n
tüket�m yapmaktan kend�n� alamadığını �fade etm�şt�r. Tüket�c�, b�r yandan üstün gördüğü gruptan
kopmamak �ç�n aradak� farkları g�dermeye çalışırken, b�r yandan da bulunduğu grubun �çer�s�nde
göze çarpmayı ve fark ed�lmey� �sted�ğ� �ç�n bu yola başvurur.
Yemek yeme eylem� �nsanlık tar�h�n� b�ç�mlend�recek şek�lde hayatın merkez�ne farklı formlarda
yerleşm�şt�r. Zaman �çer�s�nde b�reyler, yemeğ�n b�r�nc�l �şlev�n�n yanı sıra yemekten sosyal fayda
gözetmeye başlamıştır. Bu bağlamda b�reyler, yeme alışkanlıklarını �fşaya yönelterek, yemeğ�
sosyal gruplarda prest�j ve statü kazanmanın b�r aracı olarak görmeye başlamıştır.
Yemek güçlü b�r mesaj taşıyıcı olarak hayatın �ç�ne sızmıştır. Böylece günlük hayatın vazgeç�lmez
b�r öğes� olan yeme eylem� ve �çer�s�ndek� her b�r bes�n toplum �çer�s�nde kend� semboller�n�
yaratarak anlam d�zgeler�n�n öneml� b�r bölümünü oluşturmaktadır.
Teknoloj�n�n gel�şmes� �le oluşan ve gel�şen sosyal mecralar, göster�şç� tüket�me ortam sağlamıştır.
Fotoğraf tabanlı b�r sosyal mecra olan Instagram, göster� faal�yet�n�n yaygınlaşmasını üstlen�rken,
rut�n b�r haz hal�ne gelen yemeğ� fotoğraﬂama eylem�n� tet�klemekte ve popüler kültür malzemes�
hal�ne get�rmekted�r. Fotoğraﬂanan y�yeceklere bakıldığında, amacından sapmış �mgeler hal�nde,
yemeğ�n b�r�nc�l �şlev�nden uzak, mesajlar �çeren, b�reyler� bell� statülere konumlandıran, b�rey�n
�majı hakkında f�k�r sunan ve b�rey�n sosyo-ekonom�k düzey� hakkında �puçları taşıyan b�r �let�ş�m
aracı hal�ne gelm�şt�r. Bununla b�rl�kte yeme-�çme ekonom�s�n�n hacm�n� arttıran yen� kültürel
anlatılar üret�lmeye başlanmıştır. Bu çalışma �le yemeğ�, göster�şç� tüket�m bağlamında ele almak
ve yemek kültürünün tüket�m �le �l�şk�s�n� �ncelemek amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Gösterişçi Tüketim, Yemek, Sosyal Fayda, Sergileme, Sosyal Medya

1 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Görsel İletişim Tasarımı Böülümü Yüksek Lisans Öğrencisi
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SHARING OF FOOD PHOTOGRAPHS ON INSTAGRAM IN THE
FRAMEWORK OF PRETENTIOUS CONSUMPTION
Abstract
When consumption habits from the past to the present are examined, the consumption realized
for the purpose of showing oﬀ is observed. Thorstein Veblen, ﬁrst mentions the concept of
ostentatious consumption in his book The Theory of The Leisure Class. Veblen has stated that
social classes cannot stop themselves from consuming for show. The consumer, on the one hand,
tries to eliminate the diﬀerences in order not to break away from the group he considers superior,
on the other hand, in the group where he wants to stand out and to be noticed because he resorts
to this way.
The act of eating has been placed at the center of life in diﬀerent forms to shape human history.
Over time, individuals began to observe the primary function of food as well as the social beneﬁt
from food. In this context, individuals have started to see food as a means of gaining prestige and
status in social groups by promoting their eating habits to disclosure.
Food has seeped into life as a powerful message bearer. Thus, the act of eating, which is an
essential element of daily life, and each food in it forms an important part of the strings of meaning
by creating its own symbols within society.
Social media formed and developed by the development of technology provided an environment
for ostentatious consumption. As a photo-based social medium, Instagram takes on the spread of
show activity, triggering the act of photographing food that has become a routine pleasure and
making it a popular culture material. When we look at the food photographed, it has become a
communication tool with messages that are far from the primary function of the food, that position
individuals to certain status, that oﬀer ideas about the image of the individual, and that carry clues
about the socio-economic level of the individual. However, new cultural narratives have begun to
be produced that increase the volume of the food and drink economy. With this study, it is aimed
to examine food in the context of ostentatious consumption and to examine the relationship of
food culture with consumption.
Keywords: Conspicuous Consumption, Food, Social Beneﬁt, Display, Social Media
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1.

Giriş

Bu bölümde, araştırmanın kuramsal bağlamı, sorunu, amacı, önem�, sayıltıları, sınırlılıkları ve
araştırmada geçen kavramların tanımları yer almaktadır.
1.1 Sorun
Tüket�m kültürü bağlamında �ncelend�ğ�nde sürekli tüketim halinde olan bireyler, tüketim
davranışlarını teşhir etme ihtiyacı duymaya başlamıştır. Bu sergileme ihtiyacının altında yatan
sebeplerden en önemlisi, sosyal gruplar hal�nde yaşayan b�reyler�n, statü kazanma �stekler�d�r.
B�rey sosyal b�r varlıktır. Bu sebeple tüket�m eylem�n� gerçekleşt�r�rken yalnızca b�r�nc�l faydasını
değ�l sosyal faydasını da gözetmekted�r. Sosyal medyada �ncelend�ğ�nde b�reyler�n tüket�m
alışkanlıklarını �fşaya yöneltmes� Amer�kalı Sosyolog Thorste�n Veblen’ �n “göster�şl� tüket�m”
kavramı �le açıklanab�lmekted�r. Veblen, sosyal sınıﬂarın göster�ş �ç�n tüket�m yapmaktan kend�n�
alamadığını �fade etm�şt�r. Veblen`�n göster�şl� tüket�m kavramında, tüket�c� b�r yandan üstün
gördüğü gruptan kopmamak �ç�n aradak� farkları g�dermeye çalışırken, b�r yandan da bulunduğu
grubun �çer�s�nde, göze çarpmayı, fark ed�lmey� �sted�ğ� �ç�n bu yola başvurur. Veblen’�n “göster�şl�
tüket�m” olarak kullanmış olduğu bu kavramdan “göster�şç� tüket�m” olarak da bahsed�lmekted�r.
Ahlak felsefes� profesörü Adam Sm�th �ç�n de göster�şç� tüket�m sosyal b�r akt�v�ted�r. Bu tür
tüket�m�n �nsanın toplumda statüsünü tanımlamaya yarayacak semboller� elde etmek �ç�n
gösterd�ğ� b�r çaba olduğunu vurgulayan Sm�th, tüket�m malları ve zeng�nl�k �ç�n serg�lenen
mücadelen�n bas�tçe prest�j, poz�syon ve güç �ç�n ver�len çaba olduğunu bel�rtm�şt�r. (Aktaran
Açıkalın, Erdoğan, 2004, s.2)
Göster�şç� tüket�m bağlamında rut�n b�r haz hal�ne gelen yemeğ� fotoğraﬂama ve �çer�k
olarak Instagram mecrasında paylaşma eylem�nde, yemeğ�n �şlev� dışında sosyal b�r fayda
gözet�lmekted�r. Yemeğ� fotoğraﬂamadan yemeğe başlamayan grupların oluşturduğu bu sosyal
hareket, kend� et�ketler� (hashtag) ve �çer�k oluşturma st�ller� �le akışın öneml� b�r bölümünü
kapsamaktadır. Instagram mecrasında popüler�tes�n� kaybetmeden paylaşım sağlanan, her
k�tleye ve her c�ns�yete h�tap eden tema yemek olmakla b�rl�kte, en çok tak�p ed�len hesapların
�çer�k olarak yemek fotoğraﬂarını paylaşan hesaplar olduğu gözlemlenm�şt�r. Akt�f Instagram
kullanıcıları; öne çıkmak, daha fazla �lg� görmek ve sadık tak�pç�ler elde etmek �ç�n her yemeğ�
olduğu g�b� fotoğraﬂamak yer�ne, yemeğ� görsel anlamda estet�k b�r hale get�rd�kten sonra
fotoğraﬂamayı terc�h etmekted�r. Yemeğ�n st�l�ze ed�lm�ş hal�, fotoğraf tekn�kler� ve efektler�
�le buluşturulduğunda, �çer�k oluşturulmaya hazır b�r hal almaktadır. Bu bağlamda yemek artık
f�zyoloj�k �ht�yacımız olan beslenme �ht�yacını karşılamak dışında, yen� ve gerçekç� olmayan
görevler üstlenmekted�r.
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1.2 Amaç
Bu çalışma �le yemeğ� fotoğraﬂama ve sosyal mecralarda paylaşıma uygun hale get�rme
sürec�n�n �ncelenmes�, yemeğ�n statü �le �l�nt�s�n�n ortaya konulması ve Instagram mecrasındak�
yansımalarının anal�z ed�lmes� amaçlanmaktadır. Bu bağlamda b�reyler�n konu �le �l�şk�l� sosyal
medya davranışları sorgulanacaktır. Bu amaç çerçeves�nde yanıtı aranan sorular şunlardır:
1.

Yemek fotoğrafının Instagram’da paylaşıma uygun görülen hale gelmesi için kullanıcılar
tarafından nasıl bir süreç izlenmektedir?

2.

Yemeği fotoğraﬂama ve Instagram’da paylaşma eyleminin sebepleri nelerdir?

3.

Yemeği fotoğraﬂama ve Instagram’da paylaşma eyleminin statü ile ilişkisi nedir?

4.

Gösterişçi tüketim bağlamında rutin bir haz haline gelen yemeği fotoğraﬂama ve içerik
olarak Instagram mecrasında paylaşma eyleminde kullanıcılar tarafından nasıl bir fayda
gözetilmektedir?

1.3 Önem
Bu çalışma, yemeğe farklı anlamlar atfederek yemek �le amacından sapmış b�r �mge yaratma
çabasını gözler önüne serme açısından öneml� olmakla b�rl�kte Instagram mecrasında tüket�m
davranışlarının teşh�r ed�lmes�n�n altında yatan sebepler�n ortaya konulması açısından öneml�
görülmekted�r.
1.4 Sayıltılar

1.

Instagram’da paylaşılan yemek fotoğraﬂarına bakıldığında yemeğin yeni ve gerçekç�
olmayan görevler üstlendiği görülmektedir.

2.

Instagram kullanıcıları paylaştıkları yemek fotoğraﬂarından sosyal fayda gözetmektedir.

3.

Bireyler paylaştıkları yemek fotoğraﬂarı ile belli sosyal sınıﬂara dahil olmayı arzulamaktadır.
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4.

Instagram kullanıcıları tarafından paylaşılan yemek fotoğraﬂarı ile psikolojik bir
manüplasyon yaratılmak istenmektdir.

5.

Instagram paylaşımları incelendiğinde yemeğin, popüler kültürün bir metası haline
geldiği görülmektedir.

1.5 Sınırlılıklar
1.

Araştırma Instagram
sınırlandırılmıştır.

mecrasında

yemek

temalı

içerik

üreten

kullanıcılarla

2.

Araştırma, kuramsal bağlamda Instagram’daki yemek fotoğraﬂarının gösterişçi tüketim
kavramı ekseninde sorgulanması ile sınırlıdır.

1.6 Tanımlar
Gösterişçi Tüketim: Tüketim davranışlarının ifşa edilmesi ile gerçekleşen, tüketilen ürün
veya h�zmetten sosyal fayda gözet�len tüket�m şekl�d�r. (Veblen, 1899)
Haz: Hoşa giden duygulanma, hoşlanma, zevk. (TDK)
Statü: B�r k�msen�n, b�r kurum veya b�r toplum �ç�ndek� konumu. (TDK)
Tüketici: Son kullanım amacı �le ürün ve h�zmetler� satın alan. (Odabaşı, Barış, 2008: 20)

1.

Literatür Taraması
2.1. Gösterişçi Tüketim

Göster�şç� tüket�m, bu kavramdan bahsed�lmeden önce de mevcut olan b�r tüket�m şekl�d�r. Bu
tüket�m şekl�, 17. yüzyılın sonlarında �sraf ve ekonom�ye zarar olarak görülüp bastırılmaya çalışılsa
da talep ve f�yatın poz�t�f �l�şk�s� �le ortaya çıkmıştır. Ürünün artan f�yatı poz�t�f b�r yönü olarak ele
alınmaya başlanmıştır. (aktaran Açıkalın, Erdoğan, 2013: 2). Thorste�n Veblen, bu tüket�m şekl�n�
“göster�şl� tüket�m” (consp�cuous consumpt�on) olarak ele almıştır. Bahsetm�ş olduğu aylak sınıf
üzer�nde tüket�m alışkanlıklarını etraﬂıca �ncelem�şt�r.
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Göster�şç� tüket�mde, üret�m sürec�nden geçen ürünün, yalnızca �şlev� değ�l, sosyal faydası da
gözet�lmeye başlanmıştır. Bu durumda ürün b�r �mge olarak görülmekted�r. “Malların üret�m dışı
tüket�m� öncel�kle b�r y�ğ�tl�k �şaret� ve �nsanlık şeref�n�n b�r get�r�s� olarak �t�bar görür. İk�nc�l
olarak özell�kle çok arzu ed�l�r şeyler� tüketmen�n kend�s� esasen �t�barlıdır.” (Veblen, 2005:58).
Bu noktada arzu nesneler�ne dönüşen ürünlere sah�p olmak yeterl� olmamaktadır. Sosyal fayda
sağlamak �ç�n �yel�k durumunun �fşa ed�lmes� gerekmekted�r. Veblen de �fşa etme eylem�n� göz
önüne almıştır. Veblen’e göre (2005, 58); “Zeng�nl�ğ� b�r�kt�rmek ve mal sah�b� olmak, sosyal
statü kazanmak �ç�n yeterl� değ�ld�r. B�r zeng�nl�ğe sah�p olduğunuzun uygun şartlarla del�ller�n�
sunmanız gerekmekted�r.”
B�r bütün olarak ele alındığında göster�şç� tüket�m mevcut üret�m s�stem�n�n hem sonucu hem
tasarısıdır. B�rey üret�m s�stem�n�n b�zzat �çer�s�nded�r. Sosyal sınıﬂara mensup olan b�reyler�n
yönel�mler�, terc�hler�, tarzı ve �deoloj�s� üret�m s�stem�ne de şek�l vermekle b�rl�kte popüler
kültür bağlamında sürekl� olarak değ�ş�me uğrar.
D�ğer yandan Sombart’a göre tüket�m çağında her şey�n göster�ş hal�ne gelmes� ve her şey�n
tüket�leb�l�r maddeler olarak çağrıştırılması, Baudr�llard’ın üst gerçekl�k kavramı �le göstergeler�n,
semboller�n, ürünün özell�kler�nden sıyrılıp, kend� başına anlamlar yüklenerek, s�müle ed�lm�ş
�mgeler �le tüket�c� ve marka arasındak� �l�şk�ler�n temel alınması, tüket�c�n�n �ç�nde yer aldığı sınıf
yer�ne b�r üst sınıfa a�t olma �steğ� doğrultusunda genell�kle statü semboller� durumundak� tüket�m
ürünler� �le b�rey�n tatm�n sağlamaya çalışması, Lacan’ın ayna kuramında bel�rtt�ğ� g�b�, tüket�m�n
b�reye kend�s�nde b�r şeyler�n eks�k olduğunu düşündürerek b�z� yen�den tamlık, bütünlük durumuna
ulaştırmayı vaat etmes�, Guy Debord’un atmaya hazır �nsanlar ve atılmaya hazır eşyalardan oluşan
tüket�m toplumunda, �nsanların sosyal ve kültürel anlamlardan etk�lend�kten sonra ekonom�k gücü
yeterl� olmasa b�le bu statüyü sağlayan markalara sah�p olmayı �steyen tüket�c�ler�n var olduğunu
d�le get�rmes�, Fearstone’un tüket�m kültürünü �nceled�ğ� üç perspekt�f�n de ortak noktası olarak
tüket�m kültürünün k�ş�sel ve kültürel değerler �le karşılıklı �l�şk� �ç�nde olduğunu savunması,
marka satın almayı k�ml�k oluşturmanın b�r aracı olarak değerlend�rmes�, Wern�ck’�n modern
b�reyler�n tüket�me yöneld�kçe tüket�m mallarına benzemeye başlamasını, tüket�m toplumu �ç�nde
tüket�m�n yücelt�lmes�n� ve b�reyler�n artık metaları sah�plenmekle yet�nmed�ğ�n�, aynı zamanda
kend�n� de b�r meta olarak tasarlayıp sunan b�r b�reye dönüştüğünü savunan kuramı, Marcuse’un
b�reye sahte �ht�yaçlar yaratılarak onların tek t�pleşen ve reklamlarda göster�lenlere uygun davranan
b�reyler olarak hayatlarına devam etmeler�n�n �stend�ğ�ne get�rd�ğ� eleşt�r�, G�anno Vatt�mo’nun
günümüzde alım satım ve �maj dünyasında, k�tle �let�ş�m araçlarının fantazmagoryasının hüküm
sürdüğünü ve dünyanın �majlarının çoğalması �le gerçekl�k duygumuzu y�t�rd�ğ�m�z�, tüket�c�ler�n
başka toplumların hayat standartlarına, yaşam tarzlarına göre tüket�m terc�hler�n� yönlend�rd�ğ�n�
savunması, Bourd�eu, Douglas, Goﬀman ve G�ddens’�n ürünler�n sembol�k anlamlarının sosyal
dünyayı ve b�rey�n kend� k�ml�ğ�n� �nşa etmekte kullanıldığını, kültürel anlamların markalara
dönüştürülerek, markaların da k�ml�ğ�n �nşasında sembol�k kaynakları oluşturduğunu savunması,
marka ve tüket�c� arasındak� �l�şk�y� b�ze göstermekted�r. (Baban, 2010)
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Yen�lene ve �ç�lene da�r kültürel b�lg�ler, popüler medyada dolaşıma geçt�kçe tüket�m� de
artmaktadır. B�r şey�n popüler olması �ç�n sürekl� gözle görülmes� gerek�r. Guy Debord (1996, 12)
konu �le �l�nt�l� olarak “Görünen şey �y�d�r, �y� olan şey görünür.” d�yerek bu ed�lgen kabullen�ş�
vurgulamaktadır.
2.2 Gösterişçi Tüketim Bağlamında Yemeğin Fotoğraﬂanması
Göster�şç� tüket�m bağlamında b�r �mge hal�ne gelen ürünlerden b�r� de yemekt�r. Yemek, �şlevsel
olarak bakıldığında beslenme �ht�yacını karşılamak üzere tüket�lmekted�r. Abraham Harold
Maslow’un, kend� adı �le anılan “Maslow’un İht�yaçlar H�yerarş�s�” veya “Maslow P�ram�d�”
kuramına bakıldığında beslenme, �ht�yaçlar h�yerarş�s�nde b�r�nc�l �ht�yaçlarımızı bel�rten
f�zyoloj�k �ht�yaçlar kategor�s�nde yer almaktadır.

Görsel 1: Maslow’un İht�yaçlar H�yerarş�s�
N�tek�m f�zyoloj�k b�r �ht�yacımız olan yemek, popüler kültürde amacından sapmış b�r �mgeye
dönüştürülmekted�r. Öyle k� b�reyler henüz tadına bakmadıkları y�yecekler� fotoğraﬂamaya
başlamıştır. B�reyler�n bu konudak� davranışları, �ht�yaçlar h�yerarş�s�ne bakıldığında üçüncü
kategor�de yer alan a�t olma �ht�yacından kaynaklanmaktadır. Bell� b�r sosyal gruba a�t olma
arzusu doğrultusunda yemeğ� fotoğraﬂayıp, Instagram hesaplarından paylaşım yapmak, beslenme
�ht�yacını karşılamayı erteleyecek kadar öneml� görülmekted�r. B�reyler�n dah�l oldukları
sosyal sınıftan beklent�ler� �se dördüncü kategor�de yer alan saygı ve statü kazanma �ht�yacı �le
açıklanab�lmekted�r.
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Görsel 2: Martha Stewart, Dav�d Sand�son Londra’dak� M�n J�ang restoranında, 2013.
Göster�şç� tüket�m toplumuna bakıldığında, farklı sosyal sınıﬂara mensup her b�rey�n tükett�kler�
ürünlerden sosyal fayda bekled�ğ� görülmekted�r. Günümüzde sosyoekonom�k düzey� düşük
grupların da göster�ş tüket�m� yapmış olduğu gözlemlenm�şt�r. Üst sınıfın �çselleşt�rerek yaşam
tarzı hal�ne get�rd�ğ� zevk, alt gruplar tarafından sürekl� olarak takl�t ed�lmekted�r. (Baudr�llard,
2009)
Y�yeceklere ve beslenme alışkanlıklarına yüklenen anlam �le bell� anlamlar yüklenm�ş bu
y�yecekler� tüketen b�rey�n �majı, b�r �l�şk� �çer�s�nde algılanmaya başlanmıştır. Bauman (2018:
251), Sosyolojik Düşünmek adlı k�tabında göster�şç� tüket�m�n dayatmış olduğu algıyı “Sonuç
olarak görüldüğü kadarıyla, ben sank� satın aldığım ve sah�p olduğum çok sayıda şeyden oluşmuş
b�r k�ş�y�m: Bana ne satın aldığını söyle, sana k�m olduğunu söyleyey�m. Görülüyor k�, t�t�zl�kle
seç�lm�ş mallar yardımıyla olmak �sted�ğ�m her şey�, olmaya değer gördüğüm her şey� olab�l�r�m.”
sözler�yle �fade etm�şt�r.
Beslenme alışkanlıklarının �fşa ed�ld�ğ� Instagram’da yeme alışkanlıklarının teşh�r�, b�reyler�n
sosyal sınıﬂarını bel�rley�c� ve b�reyler�n sosyo-ekonom�k düzey� hakkında b�lg� ver�c� olarak
görülmekted�r. Bununla b�rl�kte yemeğ� fotoğraﬂama sürec� de paylaşımı gerçekleşt�ren ve �zley�c�
tarafından önem arz etmekted�r. Öyle k� yemeğ� fotoğraﬂayan k�ş�n�n bunun �ç�n kullanmış
olduğu telefon veya fotoğraf mak�nes� yemeğ� daha kal�tel� ve anlaşılır göstermekte öneml� b�r
rol oynamaktadır. Çek�len fotoğrafta yer alan tüm unsurlar, yemeğ� paylaşan b�rey�n �majı, sosyal
sınıfı, sosyoekonom�k düzey� hakkında f�k�r oluşturmayı destekley�c� öğelerd�r. Örneğin; bir
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et yemeği stilize edildiğinde, kullanılan tabak, üzerindeki soslar ve yemeğin tabak içerisindeki
komposizyonu, bu yemeğin yalnızca beslenme ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmadığını,
görsel anlamda estetik bir kaygının var olduğunu göstermektedir. Bu et yemeği, artık bir imaj
barındırmaktadır.

Görsel 3: St�l�ze Ed�lm�ş Et, (Instagram/ozkansalman), 2019
Görsel 3’te görülen et yemeğ�n�n, onu tüketecek k�ş�ye de b�r �maj sağlayacağı düşünülmekted�r.
Yemeğ� fotoğraﬂama ve Instagram’da �çer�k olarak sosyal gruplarla paylaşma eylem�, tam da bu
esnada yaratılan �majı serg�leyerek bell� b�r statüye konumlanmayı sağlamaktadır. Fotoğraﬂama
sürec�ne ver�len önem�n, yaratılan �majı güçlend�rmes� kaçınılmazdır.
2.3 Yemek Teması Bağlamında Yaygınlaşan Sosyal Medya Davranışları
Instagram, k�ş�ye özel, esnek �nternet deney�m� sunarak kullanıcların çevr�m�ç� topluluklar
oluşturmasına ve b�rey�n kend�n� �sted�ğ� g�b� �fade etmes�n� mümkün kılmaktadır. Instagram
paylaşımları, kullanıcılar arasında etk�leş�m sağlayarak onları bell� sosyal gruplara dah�l etmekle
b�rl�kte, b�rey�n gruplarda d�kkat çekmes�ne de olanak sağlamaktadır. B�reyler bell� sosyal
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gruplara dah�l olmak �ç�n göster� �çer�s�nde yer�n� almaktadır. Statü kazanmak ve fark ed�lmek
�ç�n Instagram’ı akt�f olarak kullanan b�reyler, sürekl� olarak �zlenen ve �zley�c� konumundadır.
Bell� per�yotlarla �çer�k üreten ve ürett�kler� �çer�kler� Instagram prof�ller�nde sık sık paylaşan
kullanıcılar günler�n�n büyük b�r kısmını kaplayan yeme eylem� �ç�n malzeme bulma konusunda
zorlanmamaktadır. Kullanıcı prof�ller� b�r mağaza v�tr�n� g�b� görüleb�lmekted�r. Nasıl k� b�r
mağazaya g�rmeden v�tr�ne bakarak mağaza hakkında çıkarımlarda bulunmak mümkünse,
kullanıcı prof�ller�ne bakarak k�ş�ler hakkında çıkarımlar yapmak mümkündür. Ne var ki bu
çıkarımlar kullanıcıların kendilerini ve yaşamlarını ifşa ettiği ölçüde ﬁkir verebilmektedir.
Kullanıcı proﬁllerinde kendini olduğundan farklı şekillerde konumlandırmaya çalışan, farklı
imajlar oluşturmak için uğraşan bireylere de rastlanmaktadır.

Görsel 4: Bas�t b�r makarnanın mutluluk �le bağdaştırılması, (Instagram/lamafiagranada)
Yemek teması, Instagram paylaşımları �ncelend�ğ�nde en popüler temalardan b�r� olarak
görülmekted�r. D�ğer popüler kültür öğeler�nden farklı olarak yemek, popüler�tes�n� korumaktadır.
Çünkü yeme eylem�, gün �çer�s�nde sürekl� olarak tekrarlanan b�r eylemd�r.
“Popüler kültürler�n üret�m�nde başarılı olmak, eğlencel� olmayı gerekt�r�r. Eğlencel�
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olmak da k�tlelere ulaşmanın olmazsa olmazıdır. Göster� artık eğlences� �le hayatın
her alanındadır. Tüket�m kültürü, ürün merkezl� üret�len eğlenceler�n mekan�zmalarını
aracılığı �le hızla etk�nl�ğ�n� yaygınlaştırmakta ve arttırmaktadır. “ (Kellner, 2010)
Sürekl� olarak tekrarlanan bu tüket�m�, �fşa etmek zor olmamakla b�rl�kte rut�n b�r haz hal�ne
gelm�şt�r. Yemek, fotoğraﬂanmadan önce kurgusal b�r süreçten geçmekted�r. Yen�len yemek ne
kadar güzel b�r sunuma sah�pse, �çer�s�nde ne kadar güçlü anlamlar barındırıyorsa ve ne kadar �y�
fotoğraﬂanmışsa o kadar sosyal fayda sağlayacağı düşünülmekted�r.

Görsel 5: B�r meyvel� yoğurt sunumu (Instagram/mujganozceylan)
Yemek, fotoğraﬂandıktan sonra Instagram kullanıcıları tarafından bel�rl� düzenlemelere tab�
tutulmaktadır. Çek�len fotoğraf üzer�nde farklı f�ltreler uygulanarak fotoğrafa farklı boyutlar
kazandırılab�lmekted�r. Işık, renk, kesk�nl�k vb. unsurlar üzer�nde değ�ş�kl�kler yaparak fotoğrafı
kend� �majına uyarlayan kullanıcı �çer�ğ�n� oluşturmuş, paylaşmaya hazır hale get�rm�şt�r.
Yemeğ�n soğuması, açlık h�ss� ve zaman kaybı g�b� unsurların akt�f b�r sosyal medya kullanıcısı
�ç�n paylaşım yapmaktan daha öneml� görülmed�ğ� gözlemlenm�şt�r.
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2.3.1 Instagram’da Yemek Fotoğrafı Paylaşmaya İten Sebepler
Instagram tüket�m davranışlarını serg�leyeb�lmek �ç�n oldukça uygun b�r mecra olarak
görülmekted�r. N�tek�m serg�lenen davranışları �zleme olanağı da sunmaktadır. Gerçek �ht�yaçlar
�le sahte �ht�yaçlar arasındak� ayrımın ortadan kalktığı tüket�m toplumunda b�rey tüket�m mallarını
satın almanın ve bunları serg�lemen�n toplumsal b�r ayrıcalık ve prest�j get�rd�ğ�ne �nanır. Bu
açıdan bakıldığında tüket�m, b�rey �le toplum arasında b�r bağlantı aracı hal�ne gelmekte ve
b�rey�n kend�n� tanımladığı, anlam aktarmaya yarayan s�mgesel b�r kavram olarak görülmekted�r.
(Aykurt 2015)
Yemek fotoğrafı paylaşan Instagram kullanıcıları �ncelend�ğ�nde üç ayrı grup ortaya çıkmaktadır.
B�r�nc� grup, kend� hazırladığı yemekler� Instagram’da paylaşanların oluşturmuş olduğu grup,
�k�nc� grup, güzel bulduğu herhang� b�r yemeğ� fotoğrafın değer�n� ön planda tutarak paylaşan
grup, üçüncü grup, yemek fotoğraﬂarını t�car� amaç güderek paylaşan kullanıcı ve ş�rket
hesaplarının oluşturmuş olduğu gruptur.
B�r�nc� grupta yer alan kullanıcılar �le yapılan görüşmelerde, kullanıcıların takd�r ed�lme �ht�yacı
gözlemlenm�şt�r. Daha çok k�ş�ye ulaşmayı hedeﬂed�ğ�n� bel�rten bu gruptak� b�reyler, etk�leş�me
oldukça önem vermekted�r. Ayrıca sağlıklı beslenmeye d�kkat çekt�kler�n� bel�rtmekted�rler.
(Instagram/tul�n�nannes�) Mesaj veya yorum �le takd�r ed�lme, yaptıkları yemekler�n başkaları
tarafından denenmes�, öğret�c� olma, mar�fetl� ve çalışkan b�r �maj serg�leme g�b� beklent�ler
doğrultusunda yemek fotoğraﬂarı paylaşılmaktadır.

Görsel 6: Kend� hazırladığı yemekler�n fotoğrafını Instagram sayfasında paylaşan
kullanıcının genel prof�l� (Instagram/tulininannesi)
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Görsel 7: Kend� hazırladığı yemekler�n fotoğrafını Instagram
sayfasında paylaşan kullanıcının b�r �çer�ğ� (Instagram/tulininannesi)
İkinci grup güzel bulduğu herhang� b�r yemeğ�, fotoğrafın estet�k değer�n� ön planda tutacak şek�lde
paylaşan gruptur. Bu grupta yer alan kullanıcıların, prof�ller� �ç�n bel�rl� b�r tarz oluşturdukları
ve yemek de dah�l olmak üzere yaptıkları her paylaşımla bu tarzlarını yansıtmaya çalıştıkları
gözlemlenm�şt�r. Bu grupta büyük oranda genç kullanıcılar yer alırken, onların sosyoekonom�k
sev�yeler�n�n orta ve üstü olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Statü kazanma, sosyal sınıﬂara dah�l olma,
d�kkat çekme, ün kazanma g�b� sebepler �le yemek fotoğrafı paylaşan bu grup fotoğrafın
kal�tes�ne de oldukça önem vermekted�r. Yemeğ�n yanı sıra yemek �le bağdaştırdığı objeler� de
fotoğrafta kullanan grup, yemeğ� amacından sapmış �mgeler şekl�nde b�r tür mesaj taşıyıcı olarak
kullanmaktadır. Yemek, bahsed�len kullanıcılar �ç�n �y� poz veren b�r nesned�r.
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Görsel 8: Instagram prof�l�nde yemeğ�, fotoğraf �ç�n �y� poz veren b�r g�b� nesne olarak gören
kullanıcının genel prof�l� (Instagram/ezgipolat)

Görsel 9: Instagram prof�l�nde yemeğ�, fotoğraf �ç�n �y� poz veren b�r g�b� nesne olarak gören
kullanıcının b�r �çer�ğ� (Instagram/ezgipolat)
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Üçüncü grup yemek fotoğraﬂarını t�car� amaç güderek paylaşan kullanıcı ve ş�rket hesaplarıdır.
Bu grup sosyal medyayı çok fazla �nsana ulaşab�lmek �ç�n b�r yol olarak görmekted�r. Yemek
fotoğraﬂarı genell�kle fotoğrafçı desteğ� �le oluşturulup, sosyal medya yönet�c�ler� tarafından
b�l�nçl� olarak kullanılan hesaplar üzer�nden paylaşılmaktadır.

Görsel 10: T�car� amaç güderek yemek fotoğrafı paylaşan Instagram kullanıcısının genel prof�l�
(Instagram/midpointbistrocafe)

Bu grupta yer alan kullanıcılar satış pazarlama stratej�s� olarak Instagramı kullanırlar. Uzun
zaman harcanarak oluşturulan yemek fotoğrafı �çer�kler� sonucunda madd� fayda sağlamayı talep
etmekted�rler.
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Görsel 11: T�car� amaç güderek yemek fotoğrafı paylaşan Instagram kullanıcısının b�r �çer�ğ�
(Instagram/midpointbistrocafe)

2.

Yöntem

Bu bölümde araştırmanın model�, çalışma kümes�, ver�ler�n toplanması, çözümlenmes� ve
kategor�lend�r�lmes�ne �l�şk�n b�lg�ler yer almaktadır.

2.1 Araştırma Modeli
Bu çalışmada, göster�şç� tüket�m bağlamında yemeğ�n fotoğraﬂanması ve Instagram mecrasında
paylaşılmasına da�r �ncelemeler n�tel parad�gmanın bakış açısı �le ortaya konmaya çalışılmıştır.
2.2 Örneklem
N�tel parad�gmanın bakış açısıyla yapılan çalışmada ölçüt örneklem kullanılmıştır. Göster�şç�
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tüket�m bağlam olarak bel�rlenm�ş. Instagram’da yemek fotoğrafı paylaşma kıstası get�r�lerek
paylaşımı yapan kullanıcılar araştırmanın örneklem�n� oluşturmuştur.

2.3 Verilerin Toplanması
Bu çalışmada l�teratüre uygun yazılı kaynakların yanı sıra görüşme ve gözlem ver�ler� toplanmış.
söz konusu ver�ler temat�k kategor�lere ayrılmıştır. Bunun yanında Instagram kullanıcılarının
paylaşmış olduğu yemek temalı fotoğraﬂardan örnekler seç�lerek. fotoğraﬂar üzer�nden doküman
anal�z� yapılmıştır.
3.

Sonuç

Yeme alışkanlıklarının Instagram’da �fşa ed�lmes�ne yönel�k araştırmalar bel�rt�len yöntemler
kullanılarak yapılmıştır. Öncel�kl� olarak göster�şç� tüket�m kavramı �ncelenm�ş, yemek göster�şç�
tüket�m bağlamında ele alınmıştır. B�reyler�n yemek �le �l�şk�s� tar�hsel süreç kapsamında
�ncelenerek yemeğ�n f�zyoloj�k �ht�yacımız olmak dışında b�r �let�ş�m aracı olarak da kullanıldığı
sonucuna varılmıştır.
Günümüz toplumunda yemek üzer�nden gözet�len sosyal faydalar �rdelenerek yemeğ�n amacından
sapmış �mgeler hal�nde karşımıza çıktığı görülmüştür. Yen�len ve �ç�lene da�r oluşturulan bu
�mgeler�n, popüler b�r mecra olan Instagram’da dolaşıma geçt�kçe tüket�m�nde artışa sebep
olunduğu sonucuna varılmıştır. Günlük hayatın �çer�s�nde öneml� b�r yer� olan yemeğ�n, daha çok
üst sınıfın �çselleşt�rerek yaşam tarzı hal�ne get�rd�ğ� zevke dönüşmes�yle, alt gruplar tarafından
sürekl� olarak takl�t ed�lmes�n�n kaçınılmaz b�r hal aldığı görülmüştür. (Baudr�llard,2009)
Göster�şç� tüket�m gerçekleşt�rmeyen b�reyler�n de �zley�c� olarak bu tüket�me katıldığı
varsayılarak bu b�reyler�n sınırlı b�r şek�lde parçası olmasına rağmen göster�y� seyretmen�n b�le
�zley�c�ye haz verd�ğ� görülmüştür. Bu durum göster�ş tüket�m� gerçekleşt�r�p bu tüket�m� düzenl�
b�r sey�rde �fşa eden kullanıcıların; etk�leş�mler�n�n güçlü olması ve tak�p ed�lme oranlarının
yüksek olması �le açıklanmıştır.
Bu sonuçlar bağlamında tesp�t� yapılan yeme-�çme alışkanlıkları ve yemeklere yüklenen anlamlar
doğrultusunda, Instagram’da yemek fotoğrafı paylaşan kullanıcılar kategor�ze ed�lm�şt�r.
Paylaşılan yemek fotoğraﬂarı eksen�nde gerçekleşt�r�len görüşme ve gözlenenen davranışlarda;
bell� b�r gruba dah�l olma, statü ve prest�j kazanma paylaşımların temel sebeb� olarak görülmüştür.
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PERFORMANSIN OLANAKLARI, SUNDUĞU SEÇENEKLER VE
SINIRLAR

Neşe Yurdal1

Özet
Performans, bedenle �l�şk�l� olması ve �cracının �zley�c�ye sunduğu b�r “göster�” olmasıyla
t�yatroya yaklaşsa da daha çok kavramsal sanatın alt türler�nden b�r� olarak değerlend�r�lmekted�r.
1970’lerde kend� başına b�r tür olarak tanımlanmaya başlanan Performans Sanatı’nı, y�rm�nc�
yüzyılın başındak� avangard akımlara kadar götürmek mümkündür. Avangard akım �ç�nde
değerlend�r�len sanat kümeler�, günümüz sanatını b�r çok açıdan etk�lem�şt�r. Bugün, b�r redded�ş
aracı olarak da görülen performans, ver�l� bakış açılarını sorgulayıp, küresel kap�tal�zm�n ve
ataerk�n�n pol�t�kalarıyla mücadele ederek gündel�k yaşamda “ged�kler” açmaya, bunu yaparken
de farklı anlatım olanakları üretmeye çalışarak, evr�m�n� sürdürmekted�r. Bu yazı kapsamında,
Avangard’ın Performans sanatının gel�ş�m�ne katkıları farklı örnekler üzer�nden değerlend�r�ld�kten
sonra, Performans ve performat�f kavramı üzer�ne düşünen çeş�tl� kuramcıların çalışmalarından
örnekler ver�lmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avangard, performans, performat�f

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi Tiyatro Yönetmenliği Bölümü e-posta: neseyurdal@gmail.com
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OPORTUNITIES OF PERFORMANCE, OPTIONS AND LIMITS

Abstract

Although performance is related to the body and it is a performance presented to the audience by
the performer, it is considered as one of the sub-genres of conceptual art. The Art of Performance,
which began to be deﬁned as a genre in the 1970s, can be traced back to the Avant-garde
movements of the early twentieth century. The clusters of art evaluated within the avant-garde
movement have inﬂuenced today’s art in many ways. Today, performance, which is also seen as a
means of rejection, continues its evolution by questioning given perspectives, struggling with the
policies of global capitalism and patriarchy, opening holes in daily life and producing diﬀerent
expression possibilities in doing so. In this article, after evaluating Avant-Garde’s contributions
to the development of performance art through diﬀerent examples, examples from the works of
various theorists who think about performance and performative concept will be given.
Keywords: Avant-Garde, performance, performative
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Giriş
Tar�hsel Avangard’ın geleneksel�n sanat yapma, �zleme b�ç�mler�ne ve kurallara başkaldıran
yaklaşımının ardında, yaşam-sanat yabancılaşmasını g�dereb�lmek düşünces� vardı. Tar�hsel
Avangard’ın yen� anlatım olanakları arayışı ve farklı sanatsal formları b�r arada ele alışı Wagner’�n
“gesamkuntswerk” anlayışının uygulaması g�b�d�r. Wagner, söz konusu kavramı, yazın, müz�k,
oyunculuk g�b� sanatların b�r ortaklık �ç�nde sey�rc�y� etk�lemes� olarak, dram sanatı �ç�n
öner�yordu. (Candan, 2013: 7) Söz konusu anlayışın, günümüz sanatında sıkça karşılaştığımız,
d�s�pl�nler arası yaklaşımın, tüm sanatsal türler�n b�r arada ele alınab�lmes� düşünces�yle de �l�şk�l�
olduğunu söyleyeb�l�r�z.
Y�rm�nc� yüzyıl sanatı, “man�festolar sanatı” olarak da tanımlanır. Man�festolar, felsef� ve pol�t�k
b�r tavrı ve dünyayı görme b�ç�m�n� yansıtan met�nlerd�r. “Eş�tl�k, özgürlük, kardeşl�k” sözünü
tutmayan burjuvaz�ye karşı, on dokuzuncu yüzyılda s�yasal avangardın tepk�s� olan man�festolar,
y�rm�nc� yüzyılda sanatsal avangardın b�r aracına dönüşmüştür. (Artun, 2011: 11-64)
1960’larda, gündeme gelen Happen�ngler g�b� performanslar da beden odaklı yen� sanatsal
türler olarak “kavramsal sanat” başlığı altında değerlend�r�l�yordu. 1970’lerde özerk b�r sanatsal
form olarak kavranmaya başlanan Performans Sanatı’yla Tar�hsel Avangard formlar arasında
paralell�k ve sürekl�l�k �l�şk�s� kurmamızı sağlayacak unsurlar vardır. Bunlar arasında deneysel
olma, yaşama sanat yoluyla müdahale edeb�lme ve yaşam sanat ayrımının sınırlarını zorlamayı
sayab�l�r�z. Günümüzde, ne kadar performans sanatçısı varsa o kadar performans çeş�d� vardır
d�yeb�leceğ�m�z gen�ş b�r etk�nl�k yelpazes� sunan Performans Sanatı’nın ayırıcı yanı, b�zat�h�
beden�n b�r sanatsal araca dönüşmes�, bedenle/beden aracılığıyla gerçekleşt�r�lmes�d�r. Bu nedenle
olsa gerek performans sanatı, beden sanatı olarak da tanımlanmaktadır.
Yüzyıl başından �t�baren, çeş�tl� sanatçı kümeler�, Avrupa tar�h�n�n en kanlı cephe savaşının
yaşandığı B�r�nc� Dünya Savaşı’na, savaşı üreten kültürel ortama, güç �l�şk�ler�ne, sanatın
metalaşmasına, kesk�n yaşam sanat ayrımına karşı, farklı tavır alışlardan beslenen yaklaşımlar
gel�şt�rd�ler. Bu dönem�n sanatsal arayışları, daha sonrak� sanatsal denemeler� etk�lem�şt�r.
Yerleş�k, kurumlaşmış burjuva sanat kurumlarına karşı çıkan avangard sanatçılar, yen� sanatsal
formlar bulurken günümüz performans sanatının ve performat�f eleşt�rel söylem�n de öncüler�
olmuşlardır.
F�l�ppo Tomasso Mar�nett�, 1913 yılında yazdığı Fütür�st Varyete T�yatrosu Man�festosu’nda
geleneksel göster� t�pler�ne karşı olduğu kadar, geleneksel�n y�nelenmes� olarak gördüğü çağdaş
t�yatroya ve onun eylems�z sey�rc�s�ne de karşı çıkıyordu. Geleneksele karşı çıkışının altında
geleceğ�n sanatını kurma arzusu vardı. Fütür�st Sentet�k T�yatro başlıklı man�festoda, t�yatronun
geleneksel formlarına b�ç�mler�ne karşı, “eşzamanlılık”, “�ç �çe geçme”, “ş��r canlandırma”, “duygu
sahneleme” ve “tartışma” g�b� fütür�st t�yatronun farklı b�ç�mler�n�n yaratılması öner�l�yordu.
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Mar�nett�’n�n kısa sahnelerden oluşan “Ayaklar” ve “Eller” adlı performansları, bel�rl� durumları
çok az sözle ya da m�zansenle aktarmayı amaçlıyordu.
Ayaklar performansının 5. Sahnesi:
Bir masa-bir baba, bir Bekar, Bir Genç Kız
BABA: Mezun olduğun zaman kuzeninle evleneceksin.
Köpek Yok
Karakter. Orada Olmayan Biri
“Geceleyin bir cadde, soğuk, ıssız.
Bir köpek sokağı kateder.”
PERDE
(Mar�nett�,1990: 202-214)
Amaç sey�rc�y� şaşırtmak, kışkırtmak ve sahne eylem�n�n �ç�ne katmaktı. M�ll�yetç� dalganın hızla
yükseld�ğ� B�r�nc� Dünya Savaşı önces�nde Mar�nett�’n�n amacı Fütür�st performanslarla halkı
ve ötek� sanatçıları, m�l�tar�zm savunuculuğuna yöneltmekt�. Russolo, Gürültü Sanatı başlıklı
man�festosunda, mak�neleşmen�n müz�ğ�n evr�m�ne katkısından, yaşamın karmaşıklığından
kaynaklanan tüm gürültüler�n �nsanı zeng�nleşt�receğ�nden söz ed�yor ve “gürültü mak�neler�”
�cat ed�yordu. Sanatçılar yen� gürültü b�ç�mler� yaratmalıydı. Gürlemeler, ıslıklar, mırıltılar,
gıcırdamalar, haykırışlar, çığlıklar g�b� seslerle müz�k yen�leşt�r�lmel�yd�. (Russolo, 2015:
117-122) Sokağın uğultusunun d�nlet�ld�ğ� Fütür�st Akşamlar’da �lk ses performanslarını da
gerçekleşt�rd� Russolo.
Klas�k b�ç�mlere b�r karşı çıkış olarak niteleyebileceğimiz Mar�nett�’n�n çalışmaları, total�tar�zm�n
yanında yer alışıyla farklı b�r yöne evr�ld�. Fütür�st Akşamlar’da serg�lenen performanslar,
1950’lerden sonra farklı b�r sosyo-pol�t�k �kl�mde ortaya çıkan happen�ng �le benzerl�k taşır.
(Antmen, 2008: 69)
Avrupa tar�h�n�n en kanlı ve cephede en çok kaybın olduğu savaşı olarak kayded�len B�r�nc�
Dünya Savaşı’na tepk�n�n sanat cephes�ndek� yansımalarından b�r� de Dada hareket�d�r. Savaşa,
sanatın t�car� b�r meta hal�ne dönüşmes�ne ve burjuva kültürüne duyulan öfke, alışılmış sanat
b�ç�mler�n�n dışındak� arayışların da temel�n� oluşturmuştur. Dada “karşı sanat” söylem�yle bu
arayışlar �çer�s�nde, etk�s� günümüz sanatına dek ulaşan en rad�kal oluşumlarından b�r�d�r. Dada,
1916’da B�r�nc� Dünya Savaşı’nda tarafsız olan, bu nedenle savaştan kaçan sanatçıların sığınağı
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durumunda olan İsv�çre’n�n Zür�h kent�nde kuruldu. Dada suareler�nde teatral b�ç�mler� kullanan
Ball, t�yatronun k�tleler� harekete geç�rme gücüne �nanıyor, “t�yatro akla hayale gelmeyen
özgürlüktür” d�yordu.
Dadacılar, man�festo okumalarını ve performansları, sanatsal etk�nl�k ve b�rer pol�t�k eylem
olarak görüyorlardı. Hugo Ball, Kabare Volta�re’� 1916 yılında açtığında amacı tüm sanatların
b�r araya get�r�ld�ğ� göster�ler yapmak, bütün duyulara h�tap eden b�r “gesamkuntswerk”
yaratmaktı. Kabare Volta�re’de dadacılar, ş��rden resme tüm sanatları “sahneye çıkarmışlar”
teatrelleşt�rm�şlerd�. (Artun ve Artun, 2018: 217) Dramat�k göster�lere benzeyen Dada suareler�
başka şeh�rlere de yayılmaya başlamış, Zür�h ve Berl�n Dada b�rleşm�şt�. Savaşa, burjuvaz�ye,
�mparatorluğa, şoven�zme, yabancılaşmaya karşı çıkıyorlar; sanatın p�yasalaşmasına karşı “eylem
olarak sanat” yaklaşımını savunuyorlardı.
Sahnede olup b�ten her şey� yepyen� b�r yaklaşımla ele alıyor, sahnede yapılanları b�r performansa
dönüştürüyorlardı. Ball, günlükler�nde, eşzamanlı ş��r okuma performansında on-y�rm� yılın tüm
st�ller�n�n, farklı r�t�mler�n�n b�r araya get�r�ld�ğ�nden ve farklı sesler�n eş zamanlı olarak konuşup,
şarkı söyley�p, ıslık çaldığından söz ed�yordu. (2018: 60) Dada performansları, sey�rc�n�n �zleme
alışkanlıklarını kırmaya, sey�rc�ler�n beklent�ler�n� boşa düşürmeye, onları canlı tutmaya,
kışkırtmaya çalışıyordu. Berl�n, Dada’nın pol�t�k etk�nl�kler�n�n en bel�rg�n olduğu şeh�rd�. Dada
akt�v�stler�, d�lle, erkekl�k kodlarıyla uğraşıyor, d�n, sermeye ve güç �l�şk�ler�n� sorguluyor,
skandal performanslar serg�l�yorlardı. Dada, etk�s�n�, salt B�r�nc� Dünya Savaşı süreçler�nde değ�l,
savaştan sonrak� akımlar üzer�nde de sürdürecekt�.
M�mar Walter Grop�us’un kurduğu Bauhaus’ın amacı sanat zanaat ayrımını ortadan kaldırmaktı.
1919’da We�mar Güzel Sanatlar Okulu �le Sanat ve Zanaat Okulu’nu b�rleşt�rm�şt� Grop�us.
Ressam, heykeltıraş, koregraf, balet ve bestec� Oscar Schlemmer’�n Sahne Tasarımı Bölümü
yönet�c�l�ğ� sürec�nde res�m, heykel, dans, t�yatro g�b� farklı d�s�pl�nler� b�r araya get�ren Bauhaus
sahnes�, d�s�pl�nler arası b�r sanat yaklaşımının da öncüsü olmuştu. “Sahne atölyes�” b�r sanat
okulu bünyes�nde kurulan �lk performans atölyes�d�r. (Antmen, 2008: 221)
Sürreal�zm�n deneysel t�yatro ve performansa etk�s� özell�kle Anton�n Artaud aracılığıyla olmuştur.
Artaud’un 1930’larda yazdığı t�yatroya �l�şk�n görüşler� 1960’larda deneysel çalışmalar yapan
performans sanatçıları ve t�yatro gruplarıyla uygulama alanı buldu. O “duyuların d�ng�nl�ğ�n�
sarsan, b�l�nçaltına bastırılmış olanı özgür kılan ve sey�rc�ye de kahramanlara özgü tutum
takınmaya” çağıran b�r sahne eylem� aramaktaydı. (Artaud, 2009: 27) Artaud, d�l�n ş��r�n�n yer�ne,
müz�k, ışık, dans, res�m, k�net�k sanat g�b� araçlarla uzamın ş��rsell�ğ�n� yakalamayı, romant�k ve
bedensel temell� b�r t�yatroyu önerm�şt�r. (B�rk�ye, 2007: 77) Yerleş�k d�l� kırıp yen� b�r sahneleme
d�l� gel�şt�rmekten de ötes�n� hedeﬂ�yordu, Amacı, t�yatroyu koptuğunu düşündüğü r�tüel�st�k
kökler�ne döndürmek, sey�rc�y� sarsmak, oyuncu sey�r yer�/sey�rc� arasındak� sınırları kırmaktı.
“Artaud’un temel anlayışı teatral gerçekliğin sıradan gerçeklikten farklı bir tür olduğudur.
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Gündelik yaşamı kopya etmeye yönelik girişim sahnenin kendisini bozguna uğratmak anlamına
gelir.” (İnnes, 2004: 95) İnnes’e göre Artaud’nun doğalcılığa olan tepk�s�, Batı uygarlığına ve
onun felsef� varsayımlarının redd�nden kaynaklanır.
Özel göstergelere dayanan af�ş tasarımları ve montajlar yapan Raoul Hausmann, harﬂer, semboller,
noktalama �şaretler� ve sözel fragmanlar kullanıyordu. D�l� özgürleşt�rmek, özerkleşt�rmek ve
harﬂer�n kend�l�kler�ne vurgu yapmak amacıyla “Optofonet�k Ş��rler” ya da “Af�ş Ş��rler�” ded�ğ�
kısa met�nler� farklı hız ve tonlamalarla okuyarak performanslar gerçekleşt�rd�. “Hausmann
görsel sanat, ş��r, müz�k ve dans arasındak� sınırları muğlaklaştırıyordu. Afiş şiirleri, Kurt
Schwitters’in “ilksel sonatı” Ursonate’nin çıkış noktasını oluşturacaktı.” ( Artun ve Artun, 2018:
343) Alman Ressam Karl Schw�tters de görsel çalışmalarının yanında seslerden oluşan, müz�kal
denemeler yaptı. “Ursonate-İlksel Sonat” adlı ses performansında �nsan gırtlağının olanaklarından
yararlanıyordu. Çeş�tl� sesler�n müz�kal b�ç�mde örgütlenmes� olarak tanımlayab�leceğ�m�z
Ursonate’y� okumaktak� amacı saçmayı görünürleşt�rmek olarak yorumlanab�l�r.
Amer�kalı ressam Jackson Pollock 1940’larda damlatma ve akıtma yöntem�yle yaptığı res�mler�nde
b�r performans sanatçısı g�b� çalışıyordu. Yere serd�ğ� tuval�n üzer�ne r�tm�k hareketlerle adeta
dans ederek sıçrattığı, damlattığı, boyalar, el�n hareket�n�n hızını, yönünü, ve o anın enerj�s�n�
de görünür kılmış oluyordu. Sürreal�zmden beslenen b�r “otomat�zm” ve “rastlantısallık”,
uygulamanın kend�s�nden kaynaklanıyordu. Geleneksel res�m yapma tekn�kler�n�n yer�ne,
uygulama farklılaşmış, yüzey anlık duyguların sahnes�ne dönüşmüş, hareket görselleşm�şt�.
Beden�n dev�n�mler�, res�m yapma eylem�n� b�r performansa dönüştürüyor görsel olan sahneleme
n�tel�ğ� kazanıyordu.

1.

Performans

Performans adlı kapsamlı çalışmasında Marlv�n Carlson, Performans Sanatını genel geçer
tanımlarla sınırlamanın zorluğundan söz eder. Performansı sosyal b�l�mler�n çeş�tl� alanları ve
d�lb�l�m çalışmaları üzer�nden değerlend�rd�kten sonra, performans sanatının ayırıcı özell�kler�n�
bulgulayan Carlson, performe etme/�cra etme kavramlarının farklı bağlamlarda kullanıldığından
söz eder. Farklı d�s�pl�nler�n çeş�tl� yorumlama b�ç�mler� arasındak� farklar, sank� Performans
kavramına �l�şk�n ortak b�r anlamın üret�lemeyeceğ� g�b� b�r algı oluşturur yazara göre. Carlson,
şu tür sorular sorar. Performans sanatlarını performat�f kılan, hünerli ya da eğitilmiş kişilerin
ﬁziksel mevcudiyetlerinin gerekliliği ve hünerlerin gösterimi midir? Bütün etkinliklerimizi birer
performans olarak adlandırabilir miyiz? “Performans tiyatrosu” totoloj�k m�d�r? Bunlar ve bu
türden sorular ve performansla �l�şk�lend�r�len konular sonsuz b�ç�mde sınırsızdır Carlson’a göre.
(Carlson, 2013)
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2.

Performatif Estetik

Er�ka F�scher L�chte, Performatif Estetik adlı k�tabında sanatlardak� “performat�f dönemec�”
�ncelemeye, Mar�na Abramov�c’�n 1975 yılında gerçekleşt�rd�ğ�, “L�ps of Thomas” �s�ml�
performansıyla başlar. L�ps of Thomas sahne sanatlarının gelenek, değer ve standartlarıyla
örtüşmeyen b�r denemeyd� L�chte’ye göre. B�r eser üret�lmem�ş, b�r şey tems�l ed�lmem�ş,
sey�rc� nasıl davranacağını b�lemem�şt�. Sanatçı beden�n�n sınırlarını zorlamış, duygusal b�r
tepk� üretmese de beden�n� yaralamıştı. Mar�nett�’n�n sey�rc�y� kışkırtmak �ç�n uyguladığı
m�zansenlerden de farklıydı bu durum. Abramov�c, “kend�ne özgü b�r gerçekl�k” yaratmıştı. B�r
yapıt değ�l, b�r “olay” yaratılmıştı performans sürec�nde (L�chte, 2016: 21-24). Önem kazanan
şey eser değ�l eylem�n bedensel ve maddesel oluşuydu. Yorumb�l�msel ve göstergeb�l�msel estet�k
�ç�n temel olan sey�rc�-oyuncu, seyreden-seyred�len, özne-nesne �l�şk�s�yle, maddesell�k ve
göstergesell�k arasındak� kesk�n ayrım ortadan kalkmıştı.
1960’lı yıllardan ber� farklı sanatlar arasındak� ayrımın akışkanlaşması, özgönder�msell�k yan�
oyuncuların ve sey�rc�ler�n eylemler�n�n kend�ler� dışında b�r anlama gönderme yapmaması ya da
kend�ler�n� “sahnelemes�”n� performat�f süreç olarak tanımlar L�chte. Yaygın estet�k kuramların
açıklayamayacağı tüm sanat kuramlarını ve sanatları �çeren b�r “olay”dır artık söz konusu olan ve
bu yen� durumu çözümleyeb�lecek yen� b�r estet�k, “performat�f estet�k”, gel�şt�r�lmel�d�r. Sanatla
hayatı b�rb�r�ne bağlayacak performat�f estet�k, dünyanın yen�den büyülenmes�n� sağlayab�lecek
“özgönder�msell�kle” yan� anlama çabalarının bırakılmasıyla mümkündür.
L�chte, Performat�f Estet�k’�n aydınlanma karşıtlığı olarak değ�l, aydınlanmanın yen� b�r “etk�s�”
olarak anlaşılmasını �ster. İnsanı, kend�s�yle ve doğayla egemenl�k �l�şk�s� dışında yen� b�r �l�şk�ye
g�rmes� konusunda cesaretlend�r�r performat�f estet�k. Amaç, �k�l� zıtlıkları aşma, dönüşüm
sürec�nde, geç�ş evres�nde olan “insanın kendisini hayatta tıpkı bir sahnelemede olduğu gibi
sahnelemek”t�r. (2016: 349)
3.

Radikal Performans

Baz Kershaw, Radikal Performans adlı k�tabında, performansta rad�kal olanı araştırır.
“Performansları rad�kal yapan ned�r” ve “performanslar �nsanları nasıl rad�kal yapab�l�r”
sorularından yola çıkar. (Kershaw, 2015: 17) K�tabının, Sonsöz: Performansta Radikal Olan
başlıklı son bölümünde 1970’ler�n ortalarında, b�r t�yatro topluluğu �le çeş�tl� köylerde yaptıkları
atölyeler ve belgesel çek�mler�n�n b�r parçası olan etk�nl�kten söz eder. Kenton adında b�r köyde,
yöre halkının “Kenton Capers” d�ye adlandırdıkları bu etk�nl�kte b�r ırgat olan Roy, sahneye çıkar
ve yüksek b�r tekn�k başarıyla, geleneksel kem�k kaşıkları kullanarak Mav� Tuna’yı çalar. Beden�,
müziğin ritmiyle uyumlu biçimde devinmekted�r. Gösteri tamamlandığında önce bir suskunluk
olur hıncahınç dolu salonda. Hemen sonra şaşkınlık yer�n� coşkulu b�r kutlamaya bırakır. Pek�
ne olmuştur? Rad�kal b�r şey m� olmuştur? Roy a�le bağlarının sıkı olduğu toplulukta bir bekâr
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olarak marj�nald�r ama o an mükemmel performansıyla kabul görmüştür. Kershaw’a göre , onun
performansı pol�t�k b�r çeş�tl�l�ğ� ve çok katmanlılığı c�s�mleşt�rm�şt�r ve çel�şk�lerle doludur.
Üstünde tertem�z, kolalı, beyaz b�r gömlek, ayağında kaba, esk� ve çamurlu botlar vardır. Uzun
boylu ve �r� b�r�d�r ama el�nde küçücük kem�k kaşıklarla, zar�f b�r vals parçası çalmıştır. İri cüssesi
müziğe uygun b�ç�mde �n�p kalktıkça terlem�ş, yorulmuş ama yüz �fades� h�ç değ�şmem�şt�r:
Irgattır ve b�r halk müz�ğ� yorumcusudur da. O, �k�l�kler� aşmış, yeni b�r şey yaratarak “sınırları
h�çe saymıştı.” Roy’un performansı, “performans pol�t�kasına yen� mekanlar açmış” ve t�car�leşen
dünyaya �nat “rad�kal�n kaynağı” olab�lm�şt�r. (2015: 236)
4.

Performatif Karşılaşma

Anja Kanng�eser, “performat�f karşılaşma” kavramı üzer�nden Berl�n Dadacıları(1918 – 1923),
S�tüasyon�st Enternasyonel’�(1957 – 1972) ve küreselleşme karşıtı, Alman “Umsonst- Bedava”
kampanyalarını �nceler. (Kanng�eser, 2015: 101-133) Belk� avangardlardan önce b�le var olan,
estet�k-perfomat�f müdahalelerde belirgin olan politik damarın tarihsel süreç içinde söz konusu
oluşumlarla sürdüğünü savlayan Kanng�eser amacını “Böylece bu tür yaratıcı karşılaşmaların,
yeni iletişim ve katılım hatları açarak hayata geçirdikleri politik potansiyeli açığa çıkarmayı
umuyorum” d�ye açıklar.
20. yüzyılın �lk çeyreğ�nde Avangard sanatçılar, salt kurumsal sanata değ�l, s�yaset kurumuna
da karşıt tavır gel�şt�rm�şlerd�. Dada akt�v�stler�nden olan Johannes Baader, bürokrat�k aygıtların
�şley�ş�n� bozmak amacıyla, We�mar Cumhur�yet�’n�n �lanına karşı pol�s müdahales�yle sonuçlanan
eylemler yapmıştı. 1919’da, We�mar Devlet T�yatrosu’ndak� açılış tören�ne evde basılmış broşürler
fırlatmış, kend�s�n� yen� cumhur�yet�n �lk başkanı �lan etm�şt�. (Kreft, 2014: 185-207) S�tüasyon�st
Enternasyoneller 1960’larda Dadacılar g�b�, kap�tal�st kurumların �şley�ş�n� bozmayı hedeﬂeyen
eylemler yaptılar. 1958’de S�tüasyon�st Enternasyonel’�n kurucusu Guy Debord, Belç�ka’da
Sanat Eleşt�rmenler� Kurulu’nun toplantısını, sanatın t�car�leşmes� ve kurumsallaşmasına karşı
oldukları gerekçes�yle, sabote ed�c� eylemler örgütled�. 2005’te Berl�n Umsonst kampanyası
kamusal taşıma s�stem�n� ele geç�r�p toplu taşıma yolcularını b�lets�z yolculuk yapmaya çağırdılar.
Farklı tar�hsel süreçlerde gerçekleşen bu eylemler�n bel�rg�n ortak yanı, performat�f takt�kler
kullanmalarıdır. Kanng�eser, et�ksel anlamda b�rb�r�ne yakın gördüğü söz konusu eylemleri
“performat�f karşılaşma” b�ç�mler�ne örnek göster�r. Yazara göre üç eylem formu da, özgürleşme
ve kaderini belirleme arzusuna dayanan belirli bir estet�k, yaratıcı, duygulanımsal tarzı �fade
etmekte, katılım ve karşılıklı �let�ş�m �lkeler�n� temel almaktadırlar. Avangardların “kamu”
kavramı S�tüasyon�stlerde “katılımcı” Umsonst’ta “b�leşen” kavramına dönüşmüştür.
Debord’a göre mevcut üret�m s�stem�n�n sonucu ve hedef� olan “göster�” dolayımıyla toplumsal
�l�şk�ler kurulur, gündel�k yaşam sömürgeleşt�r�l�r. Kap�tal�st s�stem, �nsanları b�r �majlar
dünyasının �ç�ne sokarak yabancılaştırır, pas�f kılmaya ve yanılsama �ç�nde tutmaya çalışır.
Gösteri Toplumu adlı k�tabında şöyle de Debord: “Kendi bütünlüğü içinde ele alındığında, gösteri,
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mevcut üretim tarzının hem sonucu hem tasarısıdır. (…) Gösterinin biçimi ve içeriği, varolan
sistemin koşullarının ve amaçlarının tümüyle aynen doğrulanmasıdır. Modern üretimin dışında
geçirilen zamanın esas bölümündeki meşguliyet olan gösteri, aynı zamanda bu doğrulamanın
sürekli mevcudiyetidir.” (Debord, 2018: 35) Buna karşı “durumlar” üretmey� ana amaçları
olarak saptayan S�tüasyon�st Enternasyonel, Kanng�eser’e göre söz konusu durumların ne türden
praks�sle gerçekleşt�r�leceğ�n� açıklamamışlardır. Amaçları sey�rc�y� “yaşayan” konumuna
çıkartmak, Avangardın isteyip yapamadığını yapmak yani yaratıcı �zley�c� ayrımını çözmek,
hayatla sanatın “aynı anda” dönüşmes�n� sağlayacak durumlar yaratmaktır. Ancak, eylem� f�k�rsel
olarak üreterek yaşama geç�renlerle, harekete geç�r�lmes� gereken ed�lg�n sey�rc�ler�n konumunun
ne olacağı sorusu yanıt beklemekted�r. 1960’lardan sonra pol�t�k dozu yükselen eylemler yapan
S�tüasyon�st Enternasyonel, Dadacı “performat�f karşılaşma”nın k�m� örgütlenme sorunlarını aşma
yolunda öneml� adımlar atmışsa da, yazara göre 2000’lerde örgütlenen Umsonst kampanyalarında
uygulanan yöntemler yerel gündel�k yaşamla daha çok �ç �çe geçm�şt�r. Umsonst kampanyaları,
Marks�zm ya da anarş�zmle açıklanamayacak ama �k�s�nden de unsurlar �çeren ve kapsayıcı,
yoğun katılımı hedeﬂeyen eylemler gerçekleşt�r�r. Bu anlamda Umsonst, Guattar�’n�n “özne
grubu”, “yatay geç�şl�l�k”, ve “kolekt�f arzu” kuramlarıyla yakından �l�şk�l�d�r. Aynı zamanda
Kanng�eser. Umsonst’u Susan Kelly’n�n “yatay geç�şl�l�k” kavramını kullanma b�ç�m�yle
�l�şk�lend�r�r. Susan Kelly, söz konusu model� farklı eylem, toplumsallık, sanat ve s�yaset b�ç�mler�
�ç�n kullanır. Esnek, �şb�rl�ğ�ne açık örgütlenme modeli olarak anlayabiliriz “yatay geçişli”
modeli. Yatay geçişli tarzlar, geçici birliktelikler yaratacak, kurumları �çer�den değ�şt�recekt�r.
Bu tür b�r karşılaşma �ç�nde olanlar �ç�n, yaşam-sanat, eylemc�-eylemc� olmayan k�ml�kler�n�n
de önem� kalmayacaktır. “Yatay-geç�şl�l�k” sürekli bir oluşa işaret eder. Ekonomik küreselleşme
karşıtı hareketler, Umsonst’un ya da farklı rad�kal grupların bu b�ç�mde b�r aradalığı yen� öznell�k
ve yen� sanat-s�yaset yapma b�ç�mler� oluşturmasına �şaret edeb�l�r. Yatay geç�ş, grubun arzusunu
taşıyacaktır. Önemli olan kamu kaynaklarına ulaşım arzusuyla, katılım konusunda kend� kararını
vereb�lme arzusunun kes�şmes�d�r.
Performat�f karşılaşma, t�kel arzunun homojenleşt�r�lmes� değ�l, çok sesl� toplulukların ortak
arzularının kolekt�f �fades� �ç�n, karşılaşmaya katılmalarını öner�r. Böylel�kle tek�l arzu, toplumsala
bağlanab�lecek, başka tür b�r örgütlenme model�, b�r pol�t�k d�ren�ş model� üreteb�lecekt�r.
Kanng�eser, Umsonst benzer� kampanyalarda uygulanacak yöntemler�n uzman “getto”larına
hapsolmayı önleyeb�lecek, yen� kolekt�f b�rl�ktel�kler�n oluşumuna katkısı olacağı �nancındadır.
5.

Sefaletin Hammaddesi

Hıto Steyerl, “�şgal-meşgale-�hlal” kavramları üzer�nden kültür endüstr�s� parad�gmasını ve
kap�tal�st ekonom�n�n “�ş” yaklaşımını değerlend�rmeye, �ş ve meşgale kavramlarını tartışarak
başlar. (Steyerl, 2015: 133 – 155) İş� emek olarak düşündüğümüzde başlangıcı, üret�c�s�, sonucu
olan, b�r amaca ulaşmanın aracıdır. Bu araçsallık yabancılaşmış b�r özne üretecekt�r. Meşgaleyse,
amacı kazanç sağlamak olmayan, kend� �ç�nde b�r amaç olan şeyd�r çoğu durumda, geleneksel
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yabancılaşma ve öznell�k düşünces�yle �l�şk�l� değ�ld�r. Sanat olarak meşgaleyse, b�r performans ya
da akt�v�te olduğundan, b�r eserde c�s�mleşen şey değ�ld�r. Sanatla �şgal, farklı b�ç�mlerde kend�n�
göstereb�l�r. Sefalet� “hammadde” yapan sanatçılar, estet�ze ett�kler� kent�n yoksul bölgeler�ne
“sev�ye atlatıp” bölgen�n yoksul sak�nler�n�n oradan uzaklaşmalarına yol açılab�l�r, sanatçı
komşular k�ra artışı �ç�n b�r nedene dönüşeb�l�r! Bu t�p durumlar Steyerl’e göre sanat �şgaller�n�
göster�r. Bunun ç�ft yönlü b�r etk�s� vardır. B�r yandan sanatla hayat �şgal ed�l�rken öte yandan
sanatın büyük kısmı dolaşıma g�remez. Avangardlar ne kadar �steseler de sanat hayat ayrımını
kaldıramadılar, sanat hayatı �şgal ett� Steyerl’e göre. Bunun neden�, burjuva kap�tal�st düzendek�
sanatsal özerkl�k �dd�alarıdır. Özerkl�k, sözde araçsal akıldan, faydadan, toplumsal baskıdan
koparacaktı sanatı ne var k�; kopmak �sted�ğ� şeyler� �çermeye başlamıştır. Sermaye, 1970’lerde
�şç�ler�n özerkl�k �steğ�ne karşı, kend� özerkl�k anlayışını gel�şt�rm�şt�r. Özerkl�k �steğ�, özel
g�r�ş�mc�l�ğe, yabancılaşmadan kurtulma �steğ� nars�s�zme ve k�ş�n�n mesleğ�yle özdeşleşmes�ne
dönüşmüştür. Sanatçı kap�tal�st s�stemde �şbölümünden dolayısıyla yabancılaşmadan bağımsız b�r
rol model� olarak sunulmaktadır.
Steyerl’e göre �şgal yalnızca bel�rl� b�r alandak� kısıtlama değ�l; zaman ve mekana da
müdahaled�r. Haval�manları, güvenl�k kontrol noktaları, yazar kasalar, vücut tarayıcıları, döner
cam kapılar… Tüm bunlar Steyerl’�n “�şgal bölges�nde” cep telefonuyla çekt�ğ� görüntülerd�r.
Yaşamımız s�stem�n sürekl� �şgal� altındaysa müzeler�, galer�ler�, ötek� sanat mekanlarını �şgal
etmek yeterl� olmayacaktır. B�r v�deo art sanatçısı da olan Steyerl’�n öner�s� �ron�kt�r. Her gün
cep telefonlarımızla kaydedeceğ�m�z görüntüler b�ze �şgal alanlarıyla �lg�l� yol gösterecekt�r. O
halde çekt�ğ�m�z görüntüler� b�rb�r�m�ze gönderel�m ve yayılımını �zleyel�m der. Yaşamlarımızın
�şgal�ne karşı, b�z de kend� �şgal senaryolarımızı yazab�l�r, b�rleşt�reb�l�r, kend� �şgal/meşgale
alanlarımızı oluşturab�l�r�z d�yen Steyerl’�n öner�s� hep�m�z� b�rer akt�v�st kılmaya ve kend�
perforformanslarımızı üretmeye yönel�kt�r. Söz konusu öner�, cep telefonlarıyla yapılan ve
neredeyse gündel�k b�r davranışa dönüşen v�deo çekme-paylaşma g�b� eylemler�m�z�n b�le
performat�f b�r yanı olduğuna d�kkat çekme amaçlı okunab�l�r.
6.

Yaratıcı Estetik Müdahale

A.K Thompson, 1999–2003 arasındak� “ekmek ve gül” �steyen küreselleşme karşıtı hareketler�n
yatay örgütlenme b�ç�mler�yle, yaratıcı estet�k müdahaleler gel�şt�rd�kler�n� bel�rt�r. (Thompson,
2015: 155 – 197)
Ekonom�k mücadeleye vurgu yapan ekmek �steğ�n�n yanında gül de �stenmes� mücadelen�n
ufkunu göster�rken, yen� b�r yaşamın umuduna da �şaret eder. Küreselleşme karşıtı hareket�,
hareket�n karakter�n� ve romant�k yönünü çok �y� gösterd�ğ� �ç�n, Er�c Drooker ve Banksy’n�n
eserler� üzer�nden değerlend�ren Thompson, Benjam�n’�, referans alır. Benjam�n, On Dokuzuncu
Yüzyılın Başkenti Paris adlı makales�nde şöyle der: “Her çağın rüyasında bir sonraki çağ,
imgeler halinde ve tarihin eski dönemlerine ait-yani sınıfsız topluma ait- unsurlarla birlikte
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belirir.”(2015:157) Ş�md�k� zamanda eylemde bulunanlar, “kad�m b�r tar�hten alıntı yaparlar”
ve kad�m b�l�nçdışı �mgeler, geçm�ş�n �zler�yle geleceğe gönderme yapma olanağı sağlar. Bugün
tar�hsel zamanı da �çer�rken bakışını geleceğe yönelt�r ve ş�md�k� zaman m�tsel zamanda dolanarak
geleceğ�n rüyasını görür Benjam�n’e göre. Ne var k� bu rüyanın nasıl gerçekleşt�r�leceğ�ne ve
arzu �mgeler�n�n nasıl kullanılacağına �l�şk�n araçlar öne sürmem�şt�r Benjam�n ama şu türden
sorular üretmem�z�n önünü açar; “başka b�r dünya mümkün” d�yenler neden yüzler�n� romant�k
geleneğe dönmüştür … Yazar, romant�zm �le �lg�l� değerlend�rmes�n� k�m� saptama ve sorularla
sürdürür. Aydınlanmanın get�rd�ğ� hesapçı akılcılık burjuva kurumlarının mantığını bel�rlerken,
romant�zm de kend�s�n� bu bakışa ant�tez olarak sunmuştur. Ancak ant�tez olmak, b�r anlamda
burjuva ufkunun sınırları �ç�nde kalmak demek olduğundan, burjuvanın kurucu çel�şk�ler�n� aşmak
�ç�n yeterl� m�d�r? Küreselleşme karşıtı hareketler, neden romant�k �mgelerle özdeşleşm�şlerd�r?
Romant�zm, hesapçı akılcılığa karşı b�r tesell� arayışı mıdır?
Thompson, tekn�k ve �çer�k açısından Er�c Drooker’�n kazıma tekn�ğ�yle yaptığı çalışmalarını,
ekspresyon�stler�n çalışmalarıyla �l�şk�lend�r�r. Drooker’ın “Doğrudan Eylem,2001” adlı
eser�nde ölçek, orantı olmasa da gözü der�nlere çeken (gökyüzü, yıldızlar, yüksek beton
b�naların arkası) ve res�m düzlem�ndek� nesneler� eş�tleyen b�r res�mleme b�ç�m�n� kullanmıştır.
Resm�n, geleneksel perspekt�f� reddeden ve aynı anda çağıran b�r yaklaşımı vardır ve bu yolla
b�r rüyada oluşu çağrıştırır. Coplu, kasklı pol�slere d�renen �syancılar s�lahsızdır. Tel örgünün
üzer�nde dans eden f�gür sank� başka b�r boyuttadır. Seattle ve Quebeck’tek� küreselleşme karşıtı
eylemler�n �konograf�s� m�tsel olanla karışmıştır. Sanatçı burada b�r Esk� Ah�t öyküsüne gönderme
yapmaktadır. Trompetç� rad�kal pol�t�k mücadelen�n alegor�s�ne dönüşmüştür. M�tsel zaman,
on dokuzuncu yüzyıl �mgeler�, 2000’ler�n küreselleşme karşıtı hareket�yle b�r araya get�r�lm�ş;
bugüne b�r mücadele aracı olarak taşınan �mge “d�yalekt�k �mge”ye dönüşmüştür.
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Sonuç
Avangard sanatın tems�lc�ler�, yerleş�k sanatın sanat yapma b�ç�mler�n� ve �çer�kler�n�
reddetm�şlerd�. Y�rm�nc� yüzyılın �k�nc� yarısından sonrak� performansları ve performat�f
eylemler� etk�leyen Avangardlar, sey�rc�y� sahne eylem�ne katmak �ç�n onları kışkırtma çabası
�ç�ndeyd�ler. Sanat aracılığıyla yaşama müdahale ederek, kesk�n yaşam sanat ayrımını ortadan
kaldırmaya, sanatı yaşamla b�rleşt�rmeye çalıştılar. Savaş pol�t�kalarına, sanatın metalaşmasına ve
s�stemle uyumlulaştırılmasına karşı durarak pol�t�k eleşt�rel b�r tavır �ç�nde oldular.
Performansın sunduğu yen� anlatım olanakları, d�s�pl�nlerarası çalışmalar, performans kuramının
yaratıcı tartışma olanağı yaratması, sanat dallarının kend�ne özgü anlatım araçlarının yanında
ötek� sanatların araçlarını kullanab�lmes�n�n get�rd�ğ� çoğulcu bakış açısı, günümüz sanatının
ayıcı yanları arasında sayılab�l�r. 1960’lardan günümüze çeş�tl� pol�t�k d�ren�ş hareketler�,
Avangardların kullandıklarına benzer d�ren�ş b�ç�mler�yle yaşama müdahale etmeye çalıştılar.
Bugünün küreselleşme karşıtı eylemler�nde, kampanyalarında, deneysel çalışmalarda, benzer
çabaları �zlemek mümkün. Tüm bu unsurların başlangıç formlarının �zler�n�, yaşadıkları karanlık
dönem�n ürünü ve döneme öfkel� b�r çığlık olarak değerlend�reb�leceğ�m�z Tar�hsel Avangard
akımlar �ç�nde bulab�l�r�z. Bugünün sanat-eylem formlarından �k� örnek bu durumu doğrular
n�tel�kted�r. 2013 yılında pol�s�n Gez� Parkı’na müdahales�n�n ardından Taks�m’e çıkışların
yasaklanmasını protesto eden Erdem Gündüz, Taks�m Meydanı’nda yüzü o zaman henüz
yıkılmamış olan Atatürk Kültür Merkez�’ne dönük b�ç�mde durmaya başladı. Eylem sosyal
paylaşım s�teler�nde duyulunca destek �ç�n katılımlar oldu. Eyleme katılanların sayısı artmaya
başlayınca pol�s eylem� dağıttı. Alan boşaltıldıktan sonra yüz pol�s alanda “beklemeye” başladı.
Durmanın da b�r d�renme b�ç�m� olab�leceğ�n�, eylems�zl�ğ�n de eylem olab�leceğ�n� gösteren
“Duran Adam”ın zek� ve cesur eylem� dünya medyasında da olay oldu.
Londra’da b�r müzayede salonunda b�r tablo b�r m�lyon sterl�ne satıldıktan hemen sonra, uzaktan
kumanda aracılığıyla devreye g�ren bıçaklı düzenekçe parçalandı. İzleyenler�n şaşkın bakışları
arasında kend�s�n� d�l�mleyen tablo akt�v�st-sokak sanatçısı Banksy’n�n b�r çalışmasıydı. Tablonun
kend�s�n� parçalamasını başlı başına b�r performans olarak düşüneb�l�r�z. Sanatın kurumlaşmasına,
p�yasalaşmasına, sermaye s�stem�ne karşı b�r eleşt�r� olarak da okuyab�leceğ�m�z eylem, açtığı
tartışma alanıyla Duchamp geleneğ�ne bağlanırken, gündel�k yaşamda “ged�kler” açmanın hala
mümkün olduğunu da göster�r.
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AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİNDE 2014-2019 YILLARI
ARASINDA YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ ÖDÜLÜNÜ ALAN
OYUNLARIN TASARIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Gülşah Fırıncıoğlu1
Özet
S�steml� değerlend�rme yapısı �le t�yatro ödül organ�zasyonları arasında yer alan Af�fe T�yatro
Ödüller�, ülkem�zde t�yatronun gel�ş�m�ne katkı sağlayan prest�jl� b�r yere sah�pt�r. Yaşamını
t�yatroya adamış olan büyük sanatçı Af�fe Jale’n�n �sm�n� taşıyan Af�fe T�yatro Ödüller�, Yapı Kred�
bankasının desteğ� �le 23 yıldır aralıksız olarak devam etmekted�r. 1997 yılından �t�baren her yıl
düzenl� olarak gerçekleşen bu organ�zasyon, t�yatro alanında on �k� ana kategor� ve dört özel ödül
olmak üzere toplamda on altı dalda ödül vermekted�r. ‘Yılın En Başarılı Yönetmen�’ ödülü de
bu kategor�ler arasındadır. Bu b�ld�r�de; Af�fe T�yatro Ödüller�’n�n kısa tar�h�, kategor� başlıkları
ve jür� yapısı detaylarıyla �ncelenerek, 2014-2019 yılları arasında Af�fe T�yatro Ödüller�’nde
‘Yılın En Başarılı Yönetmen�’ ödülünü alan yönetmenler�n, oyun met�nler�n� sahnelerken terc�h
ett�kler� göstergelerden yola çıkılarak, ödül alan rej�ler ve tasarımları hakkında b�r değerlend�rme
yapılması hedeﬂenm�şt�r. Göstergeler�n tesp�t�nde, Tadeusz Kowzan’ın L�tterature et Spectacle
adlı k�tabında söz ett�ğ�, tüm görsel dramat�k medyalarda da geçerl� olan, sahnelemeye �l�şk�n on
üç gösterge sıralaması temel alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ödül, Aﬁfe Tiyatro Ödülü, Yönetmen, Reji, Metin, Tiyatro, Oyun

1 (Öğr. Gör.), İstanbul Aydın üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Drama ve Oyunculuk Bölümü. gulsahfirincioglu@
aydin.edu.tr
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AN EXAMINATION ON THE DESIGNS OF PLAYS THAT WON
THE AWARD OF “THE MOST SUCCESSFUL DIRECTOR OF THE
YEAR” IN AFIFE THEATER AWARDS BETWEEN 2014-2019

Abstract

Af�fe Theatre Awards �s one of the most prest�g�ous organ�sat�ons that contr�butes to the
developement of theatre �n our country w�th �ts systemat�c assessment. Af�fe Theater Awards,
named after the excellent art�st Af�fe Jale who ded�cated her l�fe to the theater, has been cont�nu�ng
for 23 years w�thout �nterrupt�on. The organ�zat�on, that has been held regularly every year s�nce
1997, g�ves a total of s�xteen awards w�th twelve ma�n categor�es and four spec�al awards �n
the f�eld of theater. The award of “The Most Successful D�rector of the Year” �s among these
categor�es as well.The a�m of research wh�ch �s based on Af�fe Theatre Awards’ short h�story,
categor�es and structure of jury, �s to assess the awarded plays’ art�st�c approaches and des�gns
by focus�ng on the preferences of d�rectors who are rece�ved the award of “The Most Successful
D�rector of the Year” �n Af�fe Theatre Awards between 2014-2019 on the sem�ot�c s�gns and codes
dur�ng the process of the�r projects. 13 sem�ot�c s�gns and codes that are ment�oned �n Tadeusz
Kowzan book called Litterature et Spectacle and also used �n all v�sual dramat�c med�as, are based
on the exam�nat�on of sem�ot�cs �n the plays.
Keywords: Award, Af�fe Theater Award, D�rector, Stage D�rect�on, Scr�pt, Theater, Play.
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T�yatro ödüller�, tar�h�n�, günümüz t�yatrosunun da ortaya çıkmasına önderl�k eden D�onysos
Şenl�kler�’nden almaktadır. T�yatronun tohumları daha öncek� dönemlerde atılmış olsa da t�yatroda
ödül kavramı �lk olarak bu şenl�klerde düzenlenen yarışmalarda ortaya çıkmıştır. T�yatroda
yazınsal alanda yapılan �lk ödüllend�rmeler, t�yatro eserler�n�n edeb� b�r forma dönüşmes�ne etk�
ederken eserler�n dramat�k yapılarının yanı sıra temel olarak t�yatro sanatının gel�şmes�ne aracı
olmuştur. Gel�şen oyun türler� ve oyunlar �le b�rl�kte ödül organ�zasyonlarının yapıları da paralel
olarak değ�ş�m göstermeye başlamıştır. Ant�k Yunan dönem�nde ödül jür�s� başlangıçta beş yüz
k�ş�den oluşurken bugün günümüzde daha az sayıdak� jür� yapıları n�tel�k kazanarak gel�ş�m
gösterm�şt�r. Aynı şek�lde ödüller de paralel olarak gel�ş�me dah�l olmuştur. T�yatroda �lk ödül,
defne dalından yapılmış b�r çelenk �ken ödüller, tar�h boyunca çeş�tl� bölgelerde altın, para, oyunu
tekrar tekrar oynama, usta b�r sanatçının adını alma, fest�vale katılım hakkı kazanma g�b� ödül
yapıları �ç�nde çeş�tl�l�k gösterm�şt�r. Günümüzde �se ödüller yaygın olarak Ant�k Yunan’ın defne
dalı ödülüne paralel sayılab�lecek ödül heykelc�ğ�ne dönüşmüştür. Tar�h boyunca ödüllend�rmen�n
esas amacı, sanatçıları ödül aracılığıyla sanatlarını �cra etmeler� konusunda teşv�k etmek olmuştur.
Ödül �le gerçekleşen bu teşv�k, t�yatro alanında gel�ş�m ve �lerlemen�n öncüsü olmuştur. Ödül
�le sanatçılar görünür kılınmakta, sanatlarını daha �ler� b�r noktaya taşımaları �ç�n onlara mot�ve
kaynağı olmaktadır. Çağlar önces�nde At�na’da düzenlenen �lk tragedya yarışmasında b�r�nc� olan
Thesp�s’�n, sahneye �lk kez konuşmayı get�rerek, t�yatronun �lk oyuncusunu doğurması, ödülün
gel�ş�mle doğru orantı sağlaması üzer�ne öneml� b�r örnek kabul ed�leb�l�r. Alınan b�r ödül ya da
ceza �cra ed�len sanatın ver�ml�l�ğ� adına araç oluşturmaktadır. Ödülün d�ğer b�r fayda sağlayan
noktası �se sanatçıların sanatlarını daha �y� �cra edeb�lmeler� �ç�n aldıkları ödül aracılığı �le başkaları
tarafından terc�h sebeb� olmalarıdır. Yüzyıllar boyunca terc�h unsuru oluşturan ödül, yalnızca
ödülü alan sanatçı �le sınırlı kalmamaktadır. Alınan ödül ya da ödüller�n sey�rc�y� de teşv�k etmes�
adına t�yatronun tanıtımında kullanılması t�yatroların da kalkınmasına destek olmaktadır. Özet
olarak ödüllend�rmeler, t�yatro başta olmak üzere sanatın tüm dallarında önem arz etmekted�r.
Bu noktada Af�fe T�yatro Ödüller�, sanata olan katkısı �le Türk t�yatrosu ve sanatçıları �ç�n
öneml� b�r noktada durmaktadır. Türk T�yatrosu’nun en öneml� kadın f�gürü olan Af�fe Jale adına
düzenlenen Af�fe T�yatro Ödüller�, başlangıcından bu yana dünya t�yatrosundak� ödül yapıları
�le benzer b�r değerlend�rme s�stem� �ç�nded�r. Bu açıdan bakıldığında Af�fe T�yatro Ödüller�’n�
d�ğer kurumların verd�ğ� ödüllerden ayırmak yer�nde olacaktır. T�yatro sanatını ve bu sanatın
vazgeç�lmez temel öğeler�nden olan sanatçılara, toplamda on �k� ana kategor�de ödül vererek
t�yatroyu ve sanatçıları görünür kılmayı başarmıştır.
Oyun değerlend�rmeler�n� yapan Jür� üyeler� arasında başka meslek dallarından olan k�ş�ler �le
b�rl�kte ağırlıklı olarak t�yatro oyuncusu, yönetmen, yazar, dramaturg, çev�rmen ve mutlaka
alanları t�yatro olan akadem�syenler bulunmaktadır. Jür�n�n sah�p olduğu donanım organ�zasyona
öneml� b�r n�tel�k kazandırmaktadır. Oyun �zlemeler�, sponsorun desteğ� �le b�let alınarak
t�yatro ek�pler�ne haber ver�lmeden ek�pler�n kend� sahneler�nde gerçekleşmekted�r. Böylel�kle
Af�fe T�yatro Ödüller�, on �k� kategor�de verd�ğ� ödüller aracılığı �le oyuncuları, tasarımcıları,
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yönetmenler�, genç yetenekler� desteklerken aynı zamanda hem ödenekl� hem de özel t�yatrolara
da destek sağlamaktadır.
Bu ödül aracılığıyla Türk t�yatrosu, b�rçok oyuncu, yazar, tasarımcı ve yönetmen tanımıştır.
Sadece İstanbul’da sahnelenen oyunların değerlend�r�lmeye alındığı bu organ�zasyonda, jür�
üyeler� sahnelemeler� çok katmanlı b�r yol terc�h ederek değerlend�rmekted�r. Terc�h ed�len bu
yol, sanatsal açıdan n�tel�kl� ve özgün olana ulaşma amacını taşımaktadır.
1.

Afife Tiyatro Ödülleri

Yaşamını t�yatroya adamış olan büyük sanatçı Af�fe Jale’n�n �sm�n� taşıyan Af�fe T�yatro Ödüller�,
Yapı Kred� bankasının desteğ� �le 23 yıldır kes�nt�s�z olarak devam etmekted�r. 1997 yılından
�t�baren her yıl düzenl� olarak yapılan bu ödül tören�nde, t�yatro alanında çeş�tl� dallarda ödüller
ver�lmekted�r. Başlangıcından bu yana Haldun Dormen yönet�m�nde gerçekleşt�r�len Af�fe T�yatro
Ödüller�, Türk t�yatrosu ödüller� arasında prest�jl� b�r yere sah�pt�r. 1996 yılında Halk S�gorta,
ş�md�k� adıyla Yapı Kred� S�gorta, sanat etk�nl�kler�n� kapsayacak b�r destek programı başlatmaya
karar verm�şt�r. Böylel�kle Af�fe T�yatro Ödüller�, t�yatro alanında başlatılan �lk çalışma olma
özell�ğ�n� kazanmıştır. 1996 sonbaharında yönet�m �le görüşmeye gelen Haldun Dormen, ş�rket
yönet�m� �le yıllardır aklında taşıdığı ödül tören� projes�n� paylaşıp, bu ödül tören�n�n adının Af�fe
T�yatro Ödüller� olmasını özell�kle �sted�ğ�n� vurgulamıştır. Ödül tören� �ç�n gerçekleşt�r�len
toplantılarda ödül tören�n�n nasıl ve nerede yapılması gerekt�ğ�, ödül kategor�ler� ve detayları
konuşularak ödül tören� �çer�ğ� oluşturulmaya başlanmıştır. Uzun süren toplantıların sonrasında
�lk tören�n, 28 N�san 1997’de Atatürk Kültür Merkez�’nde gerçekleşt�r�lmes�ne karar ver�lm�şt�r.
İk�nc� tören, 4 Mayıs 1998 yılında gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu tören �ç�n �lk kadın yazar Hal�de Ed�p
Adıvar, �lk kadın m�lletvek�l� Satı Kadın, �lk dünya güzel� Ker�man Hal�s, �lk opera sanatçısı
Sem�ha Berksoy ve �lk kadın p�lot Sab�ha Gökçen’�n hayatlarını anlatan kısa metrajlı b�r f�lm
hazırlanmıştır. Bu ödül tören�nde 1997 yılında ‘B�r Ata Krallığım’ oyunu �le en başarılı yönetmen
ödülü alan Başar Sabuncu, 1998 yılında da ‘Balkon’ oyunu �le �k�nc� defa en başarılı yönetmen
ödülüne layık görülmüştür.
Üçüncü tören �se 3 Mayıs 1999 yılında gerçekleşt�r�lm�ş ve artık Af�fe T�yatro Ödüller�,
katılımcılar ve halk tarafından d�kkatle tak�p ed�lmeye başlamıştır. B�rb�r�n� tak�p eden yıllar
arasında en d�kkat çeken nokta �se 2003 yılında yed�nc�s�n�n gerçekleşt�ğ� törende İstanbul Devlet
T�yatrosu’nun ‘’Ayak Takımı Arasında’’ adlı prodüks�yonunun sek�z ödülle en çok ödül kazanan
prodüks�yon oluşudur.
Onuncu yılını 24 N�san 2006 yılında ger�de bırakan Af�fe T�yatro Ödüller�, on b�r�nc�s�n�
gerçekleşt�rd�ğ� 30 N�san 2007 yılında En Başarılı G�ys� Tasarımcısı ödülünü alan Türkan Kafadar
ve En Başarılı Işık Tasarımcısı ödülünü alan Yakup Çartık, on yıl önce de aynı ödüller�n sah�pler�
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olması o yıl k� ödül tören� �ç�n en öneml� b�r anekdot olmuştur. Devamında süren yıllarda Af�fe
T�yatro Ödüller�, ödül alan sanatçıların sanat hayatlarına değerler katmış ve sanat yolculuklarında
onları cesaretlend�rm�şt�r.
23 yıldır aralıksız süren Af�fe T�yatro Ödüller�, organ�zasyon yapısı ve ödül sürec�n�n yanı sıra
özell�kle s�stemat�k yapısı �t�bar�yle d�ğer ödül törenler�nden ayrılmaktadır.

1.1. Af�fe T�yatro Ödüller�’n�n Yapısı
Af�fe T�yatro Ödüller�’nde süreç, her yıl Eylül ya da Ek�m aylarında jür� üyeler�n�n katılımı �le
gerçekleşt�r�len sezon açılış toplantısı �le başlamaktadır. Ayda b�r ya da �k� defa gerçekleşt�r�len
toplantılarda ödül tören� geces�ne kadar seyred�lecek oyunların b�r l�stes� yapılmakta ve
toplantılarda kayded�len aşamalar d�ğer jür� üyeler� �le paylaşılmaktadır.
28 N�san 1997’de gerçekleşt�r�len �lk ödül tören� �ç�n yed� k�ş�den oluşan b�r kurul oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu �lk kurul, Af�fe t�yatro Ödüller�’nde geçerl� olacak yapıyı kurarak ödül
kategor�ler�n�, seç�m yönet�m�n� ve jür� olarak nasıl b�r yol �zleyecekler�n� bel�rlem�şler ve ödül
değerlend�rmes�n� bu yapı �le 2003 yılına kadar devam ett�rm�şlerd�r. 2003 yılından �t�baren �se;
yed� k�ş�l�k Seç�c� Kurul’a Oylama Kurulu eklenm�ş, ödüller�n seç�m yöntem� farklı b�r boyuta
taşınmıştır.
’’Gerek özel t�yatroların çoğalması, gerekse t�yatroya ver�len ödenekler�n artması �le oyunlar
çoğalmaya başladı. Bu durum �k�l� eleme s�stem�n� gerekl� kılıyordu’’ (Af�fe T�yatro Ödüller�,
2011:22). Oluşturulan yen� yapıda Seç�c� Kurul üyeler� aynı zamanda Oylama Kurulu’nun üyes�
olarak görev almaya devam etm�şlerd�r.
2010 yılına kadar çocuk ve gençl�k oyunları har�ç, b�r oyunun aday olab�lmes� �ç�n oyunun 75 k�ş�l�k
salonda en az 15 defa oynaması Af�fe T�yatro Ödüller�’n�n şartları arasındaydı. Bu şartlardan oyun
oynama sayısı, sonrak� yıllarda 10’a �nd�r�lm�şt�r. Seç�c� Kurul’un görev�, İstanbul’ da oynanan
tüm oyunları seyrederek elemey� gerçekleşt�rd�kten sonra Oylama Kurulu’nun seyredeceğ�
oyunları b�r l�ste hal�ne get�rmekt�. Oylama �se, tüm �zlemelerden sonra noter huzurunda yapılan
kapalı zarf usulü oylama �le yapılmaktaydı. Jür� üyeler� her kategor�de kend� değerlend�rmes�ne
göre başarılı olan �s�mler� seçerek kararını notere b�ld�rmekteyd�. Görevl� noter �se kapalı zarﬂarı
ertes� gece gerçekleşecek tören�n sunucusuna tesl�m etmekte, g�zl�l�k esasına dayanan oylama
sonuçları, tören geces�nde açıklanmaktaydı.
1997 yılı �t�bar�yle başlayan �lk tören ve sonrasındak� b�rkaç yılda adaylar, 13 kategor�de
değerlend�r�lmekte ve üç de özel ödül ver�lmekteyd�. Özel ödüller Cevat Fehm� Başkut Özel
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Ödülü, N�sa Serezl� Aşkıner Özel Ödülü ve Muhs�n Ertuğrul Özel Ödülü’nden oluşmaktadır.
N�sa Serezl� Aşkıner Özel Ödülü, yaşamı boyunca t�yatro dalında başarılı ç�zg�s�n� sürdürmüş
t�yatro sanatçılarına ver�lmekteyd�. Bu özel ödül, 2012 yılında özel ödüller arasından çıkarılmıştır.
2019 yılında halen ver�lmeye devam eden Cevat Fehm� Başkut Özel Ödülü, yıl �ç�nde �lk kez
sahnelenm�ş, özgün d�l� Türkçe olan oyun metn�n�n yazarına ver�lmekted�r. 23 yıldır ver�len Muhs�n
Ertuğrul Özel Ödülü �se Af�fe T�yatro Ödüller�’n�n en öneml� ödülüdür. Bu ödülü b�r defa almış
b�r k�ş� Af�fe T�yatro Ödüller�’nde b�r daha herhang� b�r dalda ödüle aday göster�lememekted�r. Bu
ödüle aday olacak k�ş�ler�n, eleşt�rmenler, sanatçılar, t�yatro cam�ası ve Türk toplumu tarafından
“T�yatro Sanatçısı” olarak tanınıyor olması, profesyonel yaşamının t�yatro odaklı olması ve d�ğer
sanatçılara oranla daha gen�ş b�r tecrübeye sah�p olması gerekmekted�r. Bu ödül, günümüzde ya
da t�yatro sanatını akt�f olarak �cra ett�ğ� dönemlerde bu sanatın çağdaşlaşması, yen�lenmes� ve
Türk�ye’dek� t�yatro sanatını dünyada bu konuda örnek alınan ülkeler�n sev�yes�ne çıkarılması
konusunda öncülük etm�ş k�ş�lere ver�lmekted�r.
2000 yılında özel ödüllere T�yatroda Yen� Kuşak Özel Ödülü eklenm�şt�r. Bu ödül, t�yatronun
herhang� b�r dalında genç kuşak olan başarılı sanatçılara ver�lmekteyd�. 2004 yılında �se özel
ödüller arasına Yapı Kred� S�gorta Özel Ödülü eklenm�şt�r. Bu ödül, t�yatronun herhang� b�r
dalında, t�yatroya yarar sağlamış k�ş�lere ver�lmekted�r. Bu ödülün �sm� 2012 yılında Yapı Kred�
Özel Ödülü adıyla değ�şt�r�lm�şt�r. 2007 yılında �se özel ödüllere Mans�yon eklenm�şt�r. Bu ödül,
değerlend�rmeye alınan t�yatro sezonunda t�yatroya özel b�r katkısı olan oyuncu, yönetmen, yazar,
yönet�c� veya t�yatronun �lerlemes�n �ç�n bu sanatı destekleyen k�ş� ya da gruplara ver�lmekteyd�.
2008 yılında bu ödül, özel ödüller arasından kaldırılmış, özel ödüller beş kategor�de ver�lmeye
devam etm�şt�r. 2012 yılında �se T�yatroda Yen� Kuşak Özel Ödülü ve N�sa Serezl� Aşkıner Özel
Ödülü özel ödüller arasında kaldırılmış, T�yatroda Yen� Kuşak Özel Ödülü, Yılın En Başarılı Genç
Kuşak Sanatçısı olarak ana kategor�ye eklenm�şt�r. Bu kategor�de değerlend�r�len oyuncular, d�ğer
kategor�lerde de değerlend�r�leb�lmekted�r. Bu ödül, y�rm� sek�z yaşından gün almamış, y�rm�
yed� yaşında ve y�rm� yed� yaşından küçük olan k�ş�lere ver�lmekted�r. 2016 yılında özel ödüllere
Haldun Dormen Özel Ödülü eklenm�şt�r. Bu ödül, değerlend�rme yapılan t�yatro sezonunda en
başarılı komed� ya da müz�kal oyuna ver�lmekted�r. 2019 yılında �se özel ödüller Cevat Fehm�
Başkut Özel Ödülü, Muhs�n Ertuğrul Özel Ödülü, Yapı Kred� Özel Ödülü ve Haldun Dormen Özel
Ödülü olarak dört kategor�de ver�lmeye devam etmekted�r.
‘’Yılın Başarılı Işık Tasarımcısı’ dalı 1999 yılında ‘Işık Tasarımı’ dalı �le b�rleşt�r�ld�. Üç Özel
Ödül kategor�s�ne �se 2000 yılında ‘Yen� Kuşak Özel Ödülü’ ve 2004 yılında ‘Yapı Kred� S�gorta
Özel Ödülü’ de eklenerek özel ödül sayısı beşe çıkarıldı. 2007’den bu yana ver�lmeye başlanan
Mans�yon Ödülü �se; d�ğer özel ödüller� g�b� her yıl ver�lme mecbur�yet� olmayan b�r ödüldür.’’
(Af�fe T�yatro Ödüller�, 2011:23).
‘Yılın En Başarılı Efekt Tasarımcısı’ ödülü 1999 yılında kategor�ler arasından çıkarılmıştır. 2002
yılında �se kategor�ler arasına ‘Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müz�kal ya da Komed� Erkek
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ve Kadın Oyuncusu’ eklenm�ş 2012 yılı �t�bar�yle Af�fe T�yatro Ödüller�’nde kategor� sayısı 15’e
çıkarılmıştır.
2012-2013 t�yatro sezonunda �se Af�fe T�yatro Ödüller�’nde öneml� sayılab�lecek b�r yen�l�k
yapılmıştır. 75 k�ş�l�k salon kısıtlaması kaldırılmış, alternat�f t�yatrolar da değerlend�rme sürec�ne
dah�l ed�lmeye başlamıştır. Seç�c� Kurul �le Oylama Kurulu b�rleşt�r�lm�ş tek katmanlı b�r Jür� çatısı
oluşturulmuştur. Artan jür� k�ş�s� �le b�rl�kte manuel oylama yer�ne on-l�ne s�steme geç�lm�şt�r.
2014 yılında kategor�lerde tekrar düzenlemeye g�d�lm�şt�r. ‘Yılın En Başarılı Müz�kal ya da
Komed� Kadın/Erkek ve Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Müz�kal ya da Komed� Erkek ve
Kadın Oyuncusu’ kategor�s� değerlend�rme dışı kalmış, ödüller 11 ana kategoride verilmeye
devam etmiştir. 2019 yılında ise ödül kategorisine ‘Yılın En Başarılı Hareket Düzeni’ eklenmiş
ve böylelikle 2019 yılından itibaren ödüller, 12 ana kategori ve 4 özel ödül ile birlikte verilmeye
devam etmektedir.
1.2. Jür� ve �şley�ş
28 N�san 1997’de gerçekleşt�r�len �lk ödül tören� �ç�n yed� k�ş�den oluşan b�r kurul oluşturulmuştur.
Oluşturulan bu �lk kurulun üyeler�nden b�rçoğu alanında saygın akadem�syen ve t�yatro alanında
uzman k�ş�lerden oluşmaktadır. Ayşegül Yüksel, Can Kıraç, D�kmen Gürün, Hale Kuntay, Sevda
Şener, Suat Özturna ve Tunç Yalman’dan oluşan bu kurul, Af�fe t�yatro Ödüller�’nde geçerl� olacak
yapıyı kurarak ödül kategor�ler�n�, seç�m yönet�m�n� ve jür� olarak nasıl b�r yol �zleyecekler�n�
bel�rlem�şler ve ödül değerlend�rmes�n� bu yapı �le 2003 yılına kadar devam ett�rm�şlerd�r.
İcra Kurulu Üyeler� ve banka çalışanları, Af�fe T�yatro Ödüller�’nde jür� üyes� olamamaktadır.
İcra kurulunun organ�zasyon �ç�ndek� görev�; Af�fe T�yatro Ödüller�’n�n genel koord�nasyonunu
sağlamak, jür� başkanı ve koord�natörünü atamak, göreve gelen k�ş�ler�n görev süreler�n� ve
jür� üyeler�n� bel�rlemekt�r. İcra Kurulu aynı zamanda onl�ne oylama s�stem�ne kayıtlı oyunların
toplamda sadece %20’s�n� �zlemem�ş olan veya başka sebeplerle ayrılmak �steyen jür� üyeler�n�n
görevler�n� sona erd�rme ve yen� jür� üyeler� atama yetk�s�ne sah�pt�r.
Af�fe T�yatro Ödüller�’nde Jür� Başkanı, bu kurul tarafından atanmaktadır. İcra Kurulu tarafından
atanan Jür� Başkanı, Af�fe T�yatro Ödüller� jür�s�n�n yönetmel�ğe uygun çalışmasını sağlamakla
görevl�d�r. Jür� başkanı, jür� üyeler�n�n �zleyeceğ� oyunları ve bel�rlenen oyunların jür� üyeler�
arasında ad�l dağılımlarını Jür� Koord�natörü �le planlayarak, Jür� Üyeler� �le paylaşıp, tak�b�n�
yapmaktadır. Jür� başkanı, yeterl� sayıda oyun �zlemeyen jür� üyes�n� tesp�t ett�ğ�nde, bu üyeye
gerekl� �kazları yapmakla yükümlüdür.
İzlenecek oyunların bel�rlenmes� ve jür� üyeler� arasındak� dağılımının ardından her ay Jür�
Başkanı önderl�ğ�nde yapılan oyun �zleme toplantılarında, üyeler tarafından yapılan oyun
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yorumları mutlaka oyun ve oyuncularla �lg�l� tesp�tlere dayandırılarak paylaşılmaktadır. Bunun
�ç�n gereken toplantı düzen�n� sağlamak da y�ne Jür� Başkanı’nın yükümlülükler� arasındadır. Jür�
başkanı aynı zamanda jür� toplantılarında ve gerekl� gördüğü tüm hallerde, toplantıların ve sürec�n
g�zl�l�ğ� konusunda jür� üyeler�ne gerekl� uyarıları yapmakla yükümlüdür.
Af�fe T�yatro Ödüller� yönetmel�ğ�nde bulunan, jür�n�n �şley�ş� hakkında detaylı maddeler şu
şek�lded�r:

•

Jür� Üyeler� başka t�yatro ödül organ�zasyonlarında Jür� Üyes� olarak görev yapamazlar.

•

Jür� Üyeler�, herhang� b�r profesyonel t�yatro kuruluşunda ve benzer� kurumlarda
değerlend�rme kapsamına g�recek çalışmalarda akt�f görev alab�l�rler. Ancak tarafsızlık
�lkes� gereğ� söz konusu kategor� �le �lg�l� aday olamazlar. Görev aldıkları oyunun
herhang� b�r kategor�de aday olması durumunda oy pusulalarında görev aldıkları oyun
bulunmaz. Görev aldıkları oyun �le �lg�l� Af�fe T�yatro Ödüller� onl�ne oylama s�stem� de
dah�l olmak üzere h�çb�r oylamaya katılamazlar.

•

Jür� Üyeler�, gerçek ve tüzel üçüncü şahıslara, Yapı Kred� ve Yapı Kred� Af�fe T�yatro
Ödüller�’n� yükümlülük altına sokacak yazılı veya sözlü h�çb�r beyan ve taahhütte
bulunamazlar.

•

Jür� Üyeler�, Jür� Başkanı tarafından bel�rlenen ve kend�ler�ne b�ld�r�len oyunları da
�zlemekle yükümlüdür.

•

S�stem üzer�nde bulunan oyunlarda bel�rlenm�ş kategor�lerdek� �s�mler, oyunun
yönetmen� tarafından b�ld�r�lm�ş künye doğrultusunda hazırlanmış kategor�lerd�r.

•

Jür� Üyeler� oylamayı onl�ne s�stem üzer�nden yapmakla yükümlü olup ver�len oylarda
değ�ş�kl�k yapamazlar.

•

Ödül verilecek kişiler ile ilgili değerlendirmeler iş bu Yönetmelikte belirlenen 12 ödül
dalı için ayrı ayrı yapılır.

•

İzlenen oyunda belirlenen kategori veya kategorilerin olmaması durumunda o
kategori(ler) �ç�n “geçers�z” değerlend�rmes� yapılır.

•

Jür� tarafından değerlend�r�len oyunun ön eleme puanı en az 6 jür� üyes�n�n not ortalaması
hesaplanarak bel�rlen�r.

•

Jür�, her ayın son Pazar günü en az 21 üyenin katılımı ile toplanır ve online sistem
üzerinden yapılan oylamaları değerlendirir.

•

Her ay yapılan Jür� toplantılarında, Jür� Üyeler�, o ay değerlend�r�len oyunları görüşür.
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Değerlend�rme sonucuna katılmadıkları b�r kategor�n�n yen�den değerlend�r�lmes�
taleb�n� gerekçelend�rerek Jür� Başkanı’na �leteb�l�rler.

•

Jür� Başkanı, yen�den değerlend�r�lme taleb�n� tartışmaya açar. Yen�den
değerlend�r�lmes�ne karar ver�len kategor�de, henüz not vermem�ş en az 6 başka üyen�n
�k�nc� ve n�ha� değerlend�rmey� yapmasını sağlar. İt�raza tab� kategor�de aday olma ön
eleme puanı b�r�nc� ve �k�nc� değerlend�rmeler�n puanlarının ortalaması hesaplanarak
bel�rlen�r.

•

Jür� toplantıları ve müzakereler�nde g�zl�l�k kuralları geçerl�d�r, Jür� Üyeler� toplantı
görüşmeler�n� üçüncü k�ş�lere açıklamamakla yükümlüdürler.

•

Jür�, Mart ayı toplantısında, onl�ne s�stemde �lk 15’te yer alan adayları müzakere yoluyla
10 adaya �nd�r�r. Ardından elektron�k oylama �le bu �lk 10 aday �çer�s�nden 5 aday
bel�rlen�r.

•

Tüm aday bel�rleme sürec� g�zl� oylama şekl�nde keypad üzer�nden gerçekleşt�r�l�r.
Yapı Kred� Özel Ödülü har�ç bütün ödüller�n adaylık süreçler� bu s�stem üzer�nden
gerçekleşt�r�l�r.

•

Ödül adayları izleyen günlerde bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulur.

•

Oylamalarda her Jür� Üyes�n�n tek oy hakkı vardır.

•

Jür� Üyeler� vekaleten oy kullanamazlar.

•

Jür� Üyeler� Yönetmel�k ve ek� olan G�zl�l�k Taahhütnames�’n� �mzalamakla yükümlüdür.

•

Jür� Üyeler�n�n huzur hakkı Af�fe T�yatro Ödüller� İcra Kurulu tarafından bel�rlen�r ve
Banka tarafından ödül tören� ardından öden�r (https://www.af�fe.org/yonetmel�k-ve-jur�uyeler�/oduller-yonetmel�g�).

Jür� üyeler� ve yönetmel�kler, yıllar �ç�nde değ�ş�kl�k göstermekted�r. Jür� üyeler�n�n görev süreler�
yönetmel�kte b�r yıl olarak bel�rt�lmekted�r. Ancak Jür� Başkanı’nın tekl�f� ve İcra Kurulu’nun
onayı �le bu süre b�rer yıl daha uzatılarak üç yıla tamamlanab�lmekted�r. İcra Kurulu kararıyla
bel�rlenen üyeler en fazla �k� dönem yan� altı yıl üst üste görev yapab�lmekted�r. 1997 yılında
yed� k�ş�l�k b�r jür� �le başlayan ödül organ�zasyonu, yıllar �ç�nde gen�şleyerek 2019 yılında otuz
üç k�ş�l�k b�r jür�ye dönüşmüştür.
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1.3. Af�fe T�yatro Ödüller� Kategor� Başlıkları

•

Yılın En Başarılı Oyunu

•

Yılın En Başarılı Yönetmen�

•

Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

•

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

•

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

•

Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu

•

Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı

•

Yılın En Başarılı G�ys� Tasarımı

•

Yılın En Başarılı Sahne Müz�ğ�

•

Yılın En Başarılı Işık Tasarımı

•

Yılın En Başarılı Hareket Düzen� (Koreograf�s�)

•

Yılın En Başarılı Genç Kuşak Sanatçısı

Özel Ödüller

•

Cevat Fehm� Başkut Özel Ödülü

•

Haldun Dormen Özel Ödülü

•

Yapı Kred� Özel Ödülü

•

Muhs�n Ertuğrul Özel Ödülü
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2.

2012-2018 Tiyatro Sezonunda ‘Yılın En Başarılı Yönetmeni’ Ödülünü Alan Oyunlar

‘Yılın En Başarılı Yönetmen�’ ödülü kategor�s�nde ödül alan oyunların rej� yönel�mler�nde
n�tel�k ve özgünlük oldukça net b�r şek�lde görülmekted�r. Günümüz toplumunun modern dünya
�ç�ndek� �ht�yaçlarının değ�ş�m�, yönetmenler�n de sahne üzer�ndek� yorumlarına etk� etmekted�r.
Yönetmen�n dünyayı algılayış şekl� rej�ler�ne de etk� etmekte, terc�h ed�len sahnelemeler sey�rc� �ç�n
yen� kapılar açmaktadır. Ödül alan oyunlar dekor açısından değerlend�r�ld�ğ�nde, 2012-2018 yılları
arasında özell�kle Cem Emüler, Mehmet B�rk�ye, Ümit Aydoğdu, İlham Yazar ve Emrah Eren dekor
ve aksesuarı �şlevsell�k �ç�nde kullanmayı terc�h etm�şlerd�r. Buna paralel olarak oyunların dekor
tasarımları da yönetmenler�n terc�h�ne h�zmet eder n�tel�kte tasarlanmıştır. Bu yıllar arasında ödül
alan tüm yönetmenler, Yanık, Sess�zl�k, Arturo U�, Antabus, İmparatorluk Kuranlar, Godot ve B�r
Baba Hamlet oyunlarında sahne geç�şler�n� ve oyunun dünyasını tamamen oyunculara kurdurmayı
terc�h etm�şlerd�r. Oyunlar arasındak� b�r d�ğer ortak nokta �se B�rk�ye har�ç tüm yönetmenler�n
oyunların met�nler�n� sahneye aktarırken met�nde kısaltma ve değ�ş�mlere yönelmeler�d�r.
Yönetmenler�n başarıyı elde etmeler�nde d�ğer öneml� nokta �se bugünün sey�r r�tm�n� oyunlarına
taşımış olmalarıdır. Günümüz t�yatrosunda tamamen yok sayılan ya da ana amaca dönüşen b�r
öğe olan r�t�m, ödül alan yönetmenler�n oyunlarında ortak b�r d�nam�k oluşturmaktadır. Ödül alan
oyunlar oyunculuk açısından değerlend�r�ld�ğ�nde �se ödül alan yed� oyundan altısında gerçekç�
oyunculuk üslubunun terc�h ed�lm�ş olduğu görülmekted�r. Bu oyunlar arasından Arturo U�’n�n
Önleneb�l�r Tırmanışı, ep�k yapısı ve üslubu �t�bar�yle d�ğerler�nden ayrılmaktadır. Tüm oyunlarda
terc�h ed�len üslup �le b�rl�kte sahnede yen� b�r dünya kuran yönetmenler�n başka b�r ortak yanı
�se �y� oyuncu ve ensemble yönetimidir. Yönetmenlerin oyuncuları iyi yönlendirmesi oyunlarının
başarı sağlamasında etkili olmuştur. Bu noktada tüm oyunlarda oyuncuların koşullara hizmet eden
iyi beden kullanımı sahnelemede önemli bir ifade aracı oluşturmaktadır. Oyunları başarıya taşıyan
bir diğer unsur ise yönetmenlerin oyuna hizmet eden uygun cast seç�m�n� yapmış olmalarıdır.
Tüm oyunlarda değerlend�rmen�n b�r d�ğer öneml� ortak noktası, oyunların tamamının tutarlılık
�ç�nde sahnelenm�ş olmasıdır. Oyunlara h�zmet eden görsell�k jür�n�n ortak terc�hler� arasında
olmuştur. Değerlend�rmen�n d�ğer ortak noktasında, yönetmenler�n sahnede b�rçok sanatsal öğey�
kullanmasıyla ortaya çıkardıkları güçlü ve özgün sahne d�l�n� �çer�yor olmasıdır. Bu noktada
oyunun atmosfer�n� yaratmada terc�h ed�len ışık tasarımları da anlatımının güçlü araçlarından
b�r� olmaktadır. Ödül alan tüm oyunlar kend� üslupları �ç�nde rej� yönel�m�ne h�zmet eden b�r
tasarım �ç�nded�r. Işık tasarımları yönetmenler�n atmosfer� tanımlamalarında öneml� b�r etken
oluştururken, ep�k b�r met�n olan Arturo U� Önleneb�l�r Tırmanışı oyununda üsluba uygun olarak
tasarlanmış, aynı şek�lde yalın b�r rej� yönel�m� olan Antabus oyununda da y�ne yalın b�r anlatım
aracı olmuştur. Yanık, Sess�zl�k, İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürz, Godot’yu Beklerken ve
B�r Baba Hamlet oyununda �se ışık tasarımı yönetmenler�n rej� yönel�mler�n� tamamlayacak
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şek�lde daha efekt�f kullanılmıştır. Oyunlarda terc�h ed�len �ş�tsel öğeler �se ışık �le b�rl�kte
sey�rc�n�n oyunu tanımlamasında ve anlamlandırmasında etk�l� b�r araç olarak kullanılmıştır.
Aydoğdu’nun Arturo U� Önleneb�l�r Tırmanışı oyununda terc�h ett�ğ� acapella (�nsan ses�), d�ğer
oyunlardak� müz�k ve efekt kullanımları arasında farklı b�r terc�h oluşturmaktadır. Ödül alan
oyunların değerlend�r�lmes�nde d�ğer b�r terc�h noktası �se yönetmenler�n teatral öğeler� anlamlı
b�r bütünlük �ç�nde kullanmış olmalarıdır. Yönetmenler�n kullandıkları teatral öğeler, düşünce,
sanatsal tasarıma nasıl dönüşür sorusuna �y� b�rer örnek oluşturmaktadırlar.
Ödül alan her yönetmen, aktarmak istediği metin aracılığıyla sahne üzerinde bir yaratım
gerçekleşt�rm�şt�r. Oyunlarda kullanılan teatral öğeler, rej� yönel�m�ne h�zmet ederken bütünlüklü
b�r oyun kurulmasında etk�n b�r araç olmuştur. T�yatro sanatının öneml� b�r ayağı olan yönetmen,
yaratıcı bakış açısıyla t�yatro sanatına �vme kazandırırken, teatral öğeler�n kullanımı �le b�rl�kte
ürett�ğ� oyunlar aracılığıyla t�yatro sanatının bel�rley�c�s� olmuştur. Sonuç �t�bar�yle; 2012 ve
2018 yılları arasında ‘Yılın En Başarılı Yönetmen�’ ödülüne layık görülen bu oyunlarda jür�n�n
ölçme ve değerlend�rme kr�terler� açık şek�lde görülmekted�r. Yönetmenler, yazarın dünyasından
başlayan yolculuğu, oyun metn�n� ve uzamı ver�ml� kullanarak, oyuna görsel ve �ş�tsel anlamda
boyut kazandıran başarılı rej� yönel�mler� �le yılın ‘Yılın En Başarılı Yönetmen�’ kategor�s�nde
ödül almaya hak kazanmışlardır.
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TİYATRO NEDEN VAR ?

Eren Genç2
Özet
T�yatro neden var, düşündürmek �ç�n m�, eğlend�rmek �ç�n m�, en kl�şe olandan
yaklaştığımızda düşündürürken eğlend�rmek �ç�n m�? T�yatronun amacı ne? İnsanların stres
dolu yaşamlarında, b�raz olsun stresten kurtulmalarını sağlamak mı? Yoksa �nsanların stres
dolu yaşamlarında , “hayat telaşı” denen bu koşturmada, yaşamadan ve yaşamın �ç�nden
kaçırdıklarını fark ett�rmek hatta öğretmek m�? T�yatro neyd�? İnsanı �nsana �nsanla anlatma
sanatı olarak b�ld�ğ�m�z t�yatro, bunu başarab�l�yor muydu? Toplumlar artık san�yeler �ç�nde
b�rçok şey� tüketeb�l�yorken, bu sanata ayıracak vakt�m�z, sabrımız, �steğ�m�z var mı?
Her geçen san�ye; oturduğumuz ev�n, kullandığımız otomob�l�n, eşyanın, kıyafet�n, yemeğ�n,
teknoloj�n�n, b�r üst model� üret�l�yor ve tüket�l�yorken, böyles�ne hızlı “yen�ye” ulaştığımız �ç�n
kend�m�ze şu soruları sesl� ya da �ç�m�zden soruyor muyuz? Arkadaşlarımı da yen�lemel�y�m,
anne baba ve kardeş�m� de, patronumu ve çalışanımı da, karımı, kocamı, sevg�l�m� de, çocuğumu
da. Heps�n� yen�led�m ger�ye b�r tek kend�m kaldım. Kend�m� yen�leyeb�l�yor muyum, kend�m�n
b�r üst model�ne geçeb�l�yor muyum? Geçem�yorsam hoş geld�n “bunalım!”. T�yatro, günümüz
tiyatrosunda kullandığımız anlatım dili, gerek senaryo, gerek oyunculuk, gerek sahne ışık kostüm
tasarımı olarak, kendini yenilemekte güçlük çekiyor. Bu adaptasyon sürecinde amacını kaybediyor
ve izlek olma kıstasını atlıyor. Ama bu sadece ortaya konulan sanat eserinden kaynaklanmıyor.
İzleyicinin de yeni olana hazır ve açık olması gerekiyor. Tiyatroya giderken amacını bilmesi
gerekiyor. Yaşamımızda gerçekleştirdiğimiz eylemlerin sebeb�n� b�l�yoruz. Acıktığımızda yemek
y�yoruz, yorulduğumuzda d�nlen�yoruz, b�r şarkıyı ruhumuza �y� geld�ğ� �ç�n d�nl�yor, b�r f�lm�
ya da d�z�y� senaryosu, oyuncuları, yönetmen� vb. B�rçok konu yüzünden tak�p ed�yoruz. Ama
t�yatro �ç�n aynı b�l�nce ve kend�l�ğ�ndenl�ğe sah�p değ�l�z. Ve bununla �lg�lenm�yoruz da. Bu
yüzden özell�kle ülkem�zde sanat ve sanatçıya göster�len �lg� ve önem�n kıstası ünlülük, popülerl�k
üzer�ne kuruludur. Ancak ünlü ya da popüler kültür ürünü t�yatronun her zaman güzel ve estet�k
olduğunu söylemek mümkün değ�l.
Anahtar Kelimeler: t�yatro, farkındalık, mutluluk, b�l�nç, yaşam

2 Kocaeli Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sahne Sanatları, Dramatik Sanatlar Tezli Yüksek Lisans gnceren@
hotmail.com
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WHY THEATER EXISTS?

Abstract
Why theater exists? To make us think, to entertain us, or if we approach the matter in a more
clichéd manner, is it to entertain while making us think? What is the purpose of theater? Is it an
escape from the stressful life? Maybe its purpose be to make us see what we miss while escaping
from our stressful life, so that we can learn? So what is theater? The art of teaching humanity to
human beings? But is it successful? Is it possible to ﬁnd time and patience for this kind of art,
while living in a society where everything is consumed in seconds.
Every passing second the house you are living in, the car you are using, your clothes, the technology
you are using becomes obsolete, because of the newest models that we purchase and consume.
When the the new is so rapidly obtained and consumed, do we start to ask these questions to
ourselves? Should I start to renew my friends, my parents, my sister, my brother, my employer
or my employee, my wife, my husband, my lover maybe even my child? Once I have renewed
everything what is left is me. Do I renew myself too? Is that even possible, how do I upgrade
myself to the newest model? And if I can not upgrade, than let depression be welcomed.
Theater nowadays is struggling to renew itself in expression, in scripts, in acting, in scene
decoration, lighting and costume design. During this adaptation period theater loses its purpose
and narrative and the only reason for this loss is not the art piece that is on display. The public
should be aware of the purpose of a theatrical play. We are aware of the purpose of our actions.
We eat when we are hungry, rest when tired, listen to music to feed our soul, and watch a movie
or show because of the script, the actors, directors or many other reasons. But we do not have the
same awareness, or interest when it comes to theater. This is why art and artists in our country are
prioritized according to their popularity instead of narrative. And this is why theater as a product
of popular culture can be not be considered as beautiful and esthetic.
Keywords: theatre, awareness, happiness, consciousness, life
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1. Amaç
T�yatro neden var? Eğlenmek �ç�n, öğrenmek �ç�n, para �ç�n? Belk� de heps� �ç�n. Bu dengen�n,
gel�şen, dönüşen ve körleşen dünya �le kurulup kurulamadığını ele almak.
2. Kapsam
T�yatronun neden var olduğunu sorgularken, ülkem�zde ‘t�yatronun’ varlığını anlamak, t�yatronun,
oyuncu, sey�rc� ve bu �k�s� arasındak� �l�şk�ye bağlı olarak prodüks�yon-yapımcı-organ�zatör
tarafından, satışının yapılma kr�terler� ve kısır b�r döngü hal�ne gelen, ‘star’ t�yatrosu algısının,
ülkemiz sanatına etkisi –avantajları- dezavantajları.
3. Tiyatro Nedir?
T�yatro, b�r sahnede, sey�rc�ler önünde oyuncuların serg�lenmes� amacıyla hazırlanmış
göster�lerd�r. Farklı b�r şek�lde duyguların ve olayların hareket ve konuşmalarla anlatılmasıdır.
Genel olarak tems�l ed�len eser anlamında da kullanılır. T�yatro, b�r sahne sanatıdır ve t�yatronun
ana malzemes� ‘insandır’.
3.1. Tiyatronun Amacı Nedir?
Bu zamana kadar t�yatro, �nsanı, �nsana, �nsanla anlatma sanatı olarak tanımlanmıştır. Ancak
t�yatro �nsanı ve toplumu, �nsana ve topluma, �nsanla ve toplumla anlatma sanatı olarak kend�n�
güncellem�şt�r. Çünkü artık b�reyler değ�l, toplumlar yan� k�tleler daha ön plandadır. S�yas�, sosyal,
kültürel tüm olaylarda bunun etk�s�n� görmektey�z. İşte bu yüzdend�r k� b�r ülken�n gel�şeb�lmes�
�ç�n ve gel�şm�şl�k düzey�n� ölçmek �ç�n t�yatro en öneml� kıstaslardan b�r�d�r.
3.1.1. Tiyatro Düşündürmek İçin mi, Eğlendirmek İçin mi, Yoksa Her İkisi İçin mi
Var?
T�yatronun doğuşundan günümüze bu ve türev� sorular da�ma sorulmuş ve tartışılmış. Toplum
�ç�n sanat mı yoksa sanat �ç�n sanat mı, soruları da bunun başka b�r örneğ�. İnsan doğası gereği,
her şey� b�r kalıba sokmak, şek�l vermek, sınırlandırmak �stemekted�r. Çünkü �nsan, yönetmek
�stemekted�r. Ancak sanat ve tiyatro sınırlandırılab�lecek b�r şey m�d�r? Değ�ld�r. Eğer olmuş
olsaydı bugün Shakespeare olur muydu? Zamanında klas�k akım tems�lc�ler� tarafından oldukça
kesk�n ve net d�lle eleşt�r�len Shakespeare günümüz t�yatrosunun en öneml� tems�lc�ler�ndend�r.
Bunun b�r başka örneğ� de Mol�ere. Komedyanın, tragedyadan çok daha öneml� ve zor olduğunu
savunduğu �ç�n çok eleştirilmiştir. N�tek�m günümüzde ‘komed�’ oynamanın zorluğunun altı
sık sık ç�z�lmekted�r. Yukarıdak� örneklerden hareketle t�yatro hang�s� �ç�n var, güldürmek �ç�n
m�, düşündürmek �ç�n m�? Aslında bu tamamen toplumların b�l�nç durumuyla doğru orantılı.
B�l�nçte eğ�t�mle doğru orantılı. Yan� b�r toplumun t�yatro sanatından beklent�s�, aldığı eğ�t�m,

382

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

gel�şm�şl�k düzey� ve yaşanılan dönem�n şartlarına göre değ�ş�kl�k göstermekted�r. Brecht dönem�
Almanyasında Ölü Askerler�n Söylences� nasıl ve neden yazılab�ls�n? Belk� de Brecht bu durumun
önüne geçeb�lmek �ç�n eğlend�r�rken düşündüren t�yatro dem�ş ve Üç Kuruşluk Opera’yı yazmıştı.
Günümüz Türk�yes�nde �se artık komed� oyunlar çok daha rağbet görmekted�r. Ancak rağbet
gören komed� oyunlarına ‘t�yatro’ den�leb�l�r m�, yoksa popüler kültür ürünü b�rtakım hareketler
m�, �şte burası öneml� b�r tartışma konusu. Bu konuya �lerleyen başlıklarda değ�neceğ�z. Deve
Kuşu Kabarelerden, Nejat Uygurlardan, Az�z Nes�nlerden, ülkem�z �zley�c�s�n�n t�yatro anlayışı,
�ç� boşaltılmış, anlık eğlend�ren, söyleyecek h�ç ya da çok sözü olmayan, kuru gülme eğ�l�m�ne
yönel�k t�yatro anlayışına dönüşmüştür. Oysa �şleyen dem�r pas tutmaz atasözünden hareketle,
düşünen bey�n pas tutmaz, sorgular, ayırt eder, d�nler, anlar, onaylar ya da tepk� göster�r, net�cede
çalışır ve reaks�yon göster�r. Böylel�kle ne tren� durdurmaya gerek kalır ne de �neğ� baktığı yerden
yönünü çev�rmeye. Pek� �nsanlar eğlenmes�n m�? Elbette k� eğlens�nler. Eğlenel�m. İnsanları bu
denl� �ç� boş sözde ‘komed�’ olduğu söylenen oyunlara �ten ned�r ya da böyle b�r eğ�l�m olduğunu
nerden nasıl anlıyoruz? Bu anlamanın en net yolu, sey�rc�n�n talep gösterd�ğ� t�yatro oyunlarını
ve satılan b�let oranını �ncelemek. Bununla b�rl�kte telev�zyonda ‘t�yatro’ olduğu varsayılan
programların aldığı reyt�nglere bakmak olacaktır k� çoğu AB’de ve pr�me t�me saatler�nde
genelde b�r�nc� gelmekted�r. Halkın bu tarz performanslara talep göstermes�n�n temel�nde neler
yatmaktadır? Stresl� yaşam, ekonom�k sıkıntılar, kültürel yozlaşma, sorgulama ve düşünme
eylem�n�n baskıyla unutturulmaya çalışılması, değ�şen dünya ve teknoloj� �le b�rl�kte hızlı değ�l
çok hızlı tüket�m ya da heps�.

4. Tiyatro Neden Var?
T�yatronun temel�nde anlatma ve oynama �steğ� yatmaktadır. İnsan neler� anlatır?
Sev�nc�n�, üzgünlüğünü, şaşkınlığını, korkularını ve aklımıza gelen tüm duygularını.
4.1. İnsanlar Neden Oyuna İht�yaç Duyar?

Bebekler, eğlenmek, öğrenmek ve gel�şmek �ç�n
Çocuklar, eğlenmek, keşfetmek ve deney�mlemek �ç�n,
Gençler; vücutlarındak�, adrenal�n ve seraton�n oranını dengeleyeb�lmek �ç�n,
Yet�şk�nler; vücutlarında azalan adrenal�n ve seraton�n oranını koruyab�lmek �ç�n,
Yaşlılar; eğlenmen�n, öğrenmen�n, gel�şmen�n, adrenal�n�n, seraton�n�n önem�n� kavrayıp, nasıl
kullanacaklarını fark ett�kler� �ç�n.
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4.2. Toplumların Tiyatroya İhtiyacı Var Mı?
T�yatro söylenmeyen� söyled�ğ� �ç�n, t�yatro söylenen� farklı b�r bakış açısıyla söyled�ğ� �ç�n,
t�yatro söylenenler� daha yüksek sesle söyled�ğ� �ç�n toplumlar tarafından �lg� görmüş ve �ht�yaç
duyulmuştur. Çünkü b�reyler kend� yapamadıklarının veya yapmadıklarının yapılmasıyla b�r nev�
deşarj olmaktadırlar. Telev�zyonun hayatlarımıza g�rmes�yle, �zlenen d�z�, yarışma programları,
f�lmler bunun en net örneğ�d�r. B�r ev�n �ç�ne konulmuş �nsanları y�rm� dört saat �zlemek, kend�
yaşamlarında, yed�ğ� her lokma �ç�n hayata teşekkürü eks�k etmeyen �nsanların, b�r sofranın
başında toplanıp masadak� tüm y�yeceklere burun kıvırması ve daha n�celer� bunun en temel
örnekler�d�r. Çünkü �nsanın �ç�nde k� ilkeli gıdıklamaktadır. T�yatronun bu anlamda telev�zyondan
ayrıldığı nokta �se, sanat et�ğ�, ahlakı ve erdem�d�r. Çünkü amaçlarından b�r�s� farkındalık
kel�mes�n� unutturmak değ�l, da�ma hatırda tutmaktır.

4.3. Yenilenen Dünyada Günümüz Tiyatrosu Kendini Yenileyebiliyor Mu?
Her geçen san�ye; oturduğumuz ev�n, kullandığımız otomob�l�n, eşyanın, kıyafet�n, yemeğ�n,
teknoloj�n�n, b�r üst model� üret�l�yor ve tüket�l�yorken, böyles�ne hızlı “yen�ye” ulaştığımız �ç�n
kend�m�ze şu soruları sesl� ya da �ç�m�zden soruyor muyuz? Arkadaşlarımı da yen�lemel�y�m,
anne baba ve kardeş�m� de, patronumu ve çalışanımı da, karımı, kocamı, sevg�l�m� de, çocuğumu
da. Heps�n� yen�led�m ger�ye b�r tek kend�m kaldım. Kend�m� yen�leyeb�l�yor muyum, kend�m�n
b�r üst model�ne geçeb�l�yor muyum? Geçem�yorsam hoş geld�n “bunalım!”. T�yatro, günümüz
t�yatrosunda, ülkem�zde, kullandığı anlatım d�l�, gerek senaryo, gerek oyunculuk, gerek sahne ışık
kostüm tasarımı olarak, kend�n� yen�lemekte güçlük çek�yor. Bu adaptasyon sürec�nde amacını
kaybed�yor ve �zlek olma kıstasını atlıyor.

4.4. Ülkem�zde T�yatro İzley�c�s� T�yatro İzleme B�l�nc�ne Ne Kadar Sah�p?
T�yatro b�r b�l�nçt�r. T�yatro ülkeler �ç�n yol har�tasıdır. T�yatro toplumlar �ç�n b�r aydınlanma
aracıdır. T�yatro toplumların özgürleşmes� demekt�r. T�yatro toplumların sosyo –ekonom�k
refahının artması �ç�n en öneml� unsurlardan b�r�d�r. Tüm bunların olab�lmes� �ç�n, t�yatro
sey�rc�s�n�n, b�l�nçl�, seç�c�, farkındalığı yüksek, nasıl t�yatro �zleyeceğ�n� b�len b�r �drak gücüne
sah�p olması gerekmekted�r. T�yatronun tüm yaşamsal gereks�n�mler g�b�, öneml� b�r yaşamsal
gereks�n�m olduğunu anlaması, anlatılması gerekmekted�r.

‘Kültürel kalkınmanın enerj� merkez� sanattır. Kültürel ded�ğ�mde, buna elbette
�nsanın yaşamındak� bütün üret�m b�ç�mler� dah�ld�r. T�yatro da bu enerj� merkez�n�n
kısa yoldan etk� sağlayan santralıdır. B�l�nd�ğ� g�b� sanata değer ver�len ülkelerde
yaşam koşullarını ortaya çıkaran ekonom�, teknoloj� ve gel�r dağılımı daha �y� b�r
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durumdadır. Gel�şm�ş �nsanlar �ç�n t�yatro vazgeç�lemeyen b�r gereks�n�md�r. Onun
�ç�n de gel�şm�ş ülkelerde yaşamsal b�r önem� vardır. İk�nc� Dünya Savaşı’nda hava
saldırılarında bombalarla yerle b�r olmuş Almanya’nın kısa b�r süre sonra Avrupa’nın
ekonom�k açıdan en güçlü devletler�nden b�r� durumuna gelmes� üzer�ne, Federal
Almanya’nın �lk Şansölyes� Konrad Adenauer’e, «Alman Muc�zes�» den�len ekonom�k
kalkınmalarını neye borçlu olduklarını sorduklarında, Adenauer şaşırtıcı sanılab�lecek
b�r yanıt verm�şt�r: “T�yatroya! Onun �ç�n de her şeyden önce t�yatro b�nalarımızı
yaptık.’
Özdem�r Nutku

4.5. Ülkemizde ki İzleyicinin Tiyatro Sanatına Gösterdiği İlgi, Ünlülük ve
Popülerlik Üzerine Kurulu
Ülkem�zde �zley�c� prof�l�, oyun �zlemeye karar ver�rken, oyunun konusu, sahnelen�ş b�ç�m�,
�zley�c�ye ve sanata kattığı değerden önce, k�m ve k�mler oynuyor, oynayanlar ünlü mü ya da
popüler m�, bakış açısına göre karar ver�yor. Bunda satılan b�let oranları, organ�zatörler�n
pazarladığı oyunların türler�, hatta sanatı, sanatçıyı mot�ve etmek �ç�n ver�len ödüller de ödül
veren jür�ler�n popüler olana olan �lg�s� en net �spatıdır. Bu durum İstanbul başta olmak üzere
ülkem�zdek� tüm �ller �ç�n geçerl�d�r.
2018-2019 t�yatro sezonunda, ülkem�z�n en prest�jl� t�yatro ödüller� sayılan 23. Af�fe T�yatro ödül
tören�nde, törene çekt�ğ� b�r v�deo �le katılan Rüştü Asyalının, şu sözler� ülkem�zde ne yazık k� ve
maalesef k�, star tiyatrosu, popüler olana ilginin sanatımızı çok uzun yıllardır kısırlaştırdığının,
hatta gerilettiğinin en önemli ispatlarındandır.

Teşekkürler Yapı Kredi Özel Ödülü jürisine.1963’te başlayan 56 yıllık tiyatro sevdamı
2019’da değerlendirip beni yüreklendirdiğiniz, sevindirdiğiniz için, siz değerli jüri
üyelerine, teşekkürler.
Rüştü Asyalı

Ama ülkem�z t�yatrosu �ç�n umut yok mu? Var. Bu cümleler�n arkasından salonda kopan, alkış
ve gülüşme ve ıslıklar, hala umut olduğunu göstermekte. Pek tab� Af�fe T�yatro Ödüller� seç�c�
kurulunun böyle b�r v�deoyu b�nlerce k�ş�n�n olduğu salonda, yayınlamış olması da, bana onlarda
da b�r şeyler� değ�şt�rme �steğ� olduğunu düşündürmekte. Umarım öyle olur.

385

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Yurt dışında alternat�f t�yatro grupları ve sahneler�ne �lg� artarken, ülkem�zde ‘Star’ t�yatrosu algısı
ne yazık k� devam ed�yor. Ancak sanat üreten, sanata katkıda bulunan herkes�n sanatı. Bu sanat
anlayışı yaşarken satılan tek resm� 78 dolar olan Van Gogh örneğ�n� oldukça destekl�yor ya da
parasızlıktan hastalanıp ölen, öldükten sonra resm� kırk �k� m�lyon dolara satılan, �nc� küpel� kızı
ç�zen Vermeer, Sabahatt�n Al�, Amadeus Mozart, Franz Kafka ve daha n�celer�. Oysa sanatçının
değer�, t�yatronun ve t�yatrocunun değer� yaşarken b�l�nmel�.

4.6. Ünlü ve Popüler Kültür Ürünü Tiyatronun Her Zaman Güzel ve Estetik Olduğunu
Söylemek Ne Kadar Mümkün?
Bu soruya en doğru cevabı maalesef k� sey�rc�lerle, köşe yazarlarıyla, organ�zatörlerle
verememektey�z. Sebepler�n� yukarıda açıkladım. Yüzde yüz ad�l olduklarını b�lmemekle
beraber, �nternette t�yatro oyunlarını �zley�p, puanlayıp yorum yazan, s�teler ve ek�pler
bulunmakta. Şu anda oyunlar üzer�nden en geçerl� sayab�leceğ�m�z yorum ve bakış açısı sadece
onlar. Umarım sayıları artar. Bu sey�rc�y� etk�ler, sey�rc� yapımcı organ�zatörü etk�ler ve kısır
döngü çözülür.

5. Sonuç
Tüm bunları düzeltmek �ç�n b�rkaç temel yol var. Çok zor değ�l. T�yatroyu seyretme amacımızı
b�lmel�y�z. T�yatronun er meydanı olduğunu unutmamalıyız. Ünlü ve popüler oyuncunun
ekranda k� performansıyla, t�yatrodak� performansının aynı olma �ht�mal�n�n düşük olduğunu
b�lmel�y�z. D�ğer t�yatrolara ve oyunlara şans ver�p �zlemel�y�z. Sadece gülmek �ç�n değ�l,
düşünmek �ç�n de oyun �zlemel�y�z. Popüler kültür unsurlarından yaralanmalı ama t�yatroyu
popüler kültüre es�r etmemel�y�z. Oyunlara davet�ye beklemek yer�ne b�let alma alışkanlığını
ed�nmel�y�z. Ayakkabı satıcısından bedava ayakkabı, marketten bedava beyaz peyn�r, devletten
bedava elektr�k beklemed�ğ�m�ze göre, k� devlet t�yatrolardan yüklü m�ktar da verg� almaya
devam ederken, t�yatrolardan da davet�ye beklemek yer�ne, b�let almalıyız. Çünkü t�yatro
meslek olan b�r sanat dalıdır. T�yatro b�r hob� değ�l, meslekt�r. Sey�rc� olarak t�yatroya hak ett�ğ�
değer�, hak ett�ğ� b�l�nçle vermel� k�, ülke kültürüne, ekonom�s�ne, sanatına, �lm�ne, b�l�m�ne
hatta s�yaset�ne katkı sağlanarak �lerleme kayded�leb�ls�n. Yed�den yetm�şe, aklımıza gelen tüm
meslek alanlarında t�yatro yapma kalıbı kullanılmaktan vazgeç�ls�n. Körler�n sağırlarla sağırların
körlerle, her koşulda omuz omuza olduğu şu dünyada, yaratımın, yaratıcılığın, göz göre göre,
kulak duya duya, d�l söyleye söyleye, b�r�ler� tarafından b�rb�rler�ne peşkeş çek�lmed�ğ�, sanat ve
t�yatro dolu günlere.
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TELEVİZYON VE SİNEMADA SAVAŞ PROPAGANDASI

Çağrı Duvar1

Özet
Hızla gel�şen �let�ş�m çağında b�lg�n�n faydalı anlamda yayılmasının ötes�nde acıların, kayıpların
ve sosyoloj�k olayların b�rey ve toplum üzer�ndek� etk�s� arttığı g�b�, gel�şm�ş ülkeler y�t�r�lmeye
başlanan savaş, açlık, göç, doğa katl�amı g�b� �nsan� değerler karşısında sess�zl�ğ�n� korumaktadır.
B�lg�n�n ve buluşların b�reylere ulaşmasında telev�zyon ve s�nemanın tartışmasız olarak önem� ve
rolü büyüktür. Telev�zyonun s�nemadan ayrılan en öneml� özell�ğ� görüntü c�hazlarının neredeyse
tüm evlerde, topluma açık alanlarda ve cep telefonlarında yaygın b�ç�mde b�reyle �l�şk� kurmasıdır.
Canlı yayın yapma özell�ğ� �le telev�zyon olayları anında görüntüley�p ve yorumlamaya fırsat
bırakmadan �letme özell�ğ�ne sah�pken, s�nema estet�k ve sanat anlayışını daha farklı b�ç�mde
devreye sokarak kend�ne özgü b�r anlatım d�l� olan kurgu ve görüntü d�l�n� kullanarak üzer�ne
düşen görev� yer�ne get�rmekted�r.
L�teratür taraması yapılan çalışmanın ana f�kr� fotoğraf, telev�zyon, s�nema g�b� �let�ş�m araçlarının
b�l�nçl� şek�lde propaganda aracı olarak kullanılması ve kotalı örneklem yöntem� �le bel�rlenm�ş f�lm
ve çok yakın tar�hte yaşanmış Irak �şgal� dönem�nde telev�zyon haberler� üzer�nden �ncelenm�şt�r.
Seç�len örnek f�lm�n teması; savaşın (Iwo J�ma adası) haklılığını Amer�kan toplumuna kanıtlamak
�ç�n gazetec� Joseph Rosenthal tarafından çek�len fotoğrafın halk üzer�ndek� etk�s� ve bu duygu
sömürüsü �le savaşın f�nansını y�ne halktan topladığı parayla karşılamasının gerçek h�kayes�d�r.
Yönetmenl�ğ� Cl�nt Eastwood tarafından yapılan 2006 yapımı Türkçe adı Atalarımızın Bayrakları
olan f�lm bu konuyu eleşt�ren tek s�nema yapıtıdır.
Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, telev�zyon, s�nema, propaganda

1 Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, cagri.duvar@hotmail.com
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WAR PROPAGANDA IN TELEVISION AND CINEMA

Abstract
Wh�le the �mpacts of pa�n, losses and other soc�olog�cal �nc�dents on the �nd�v�dual and soc�ety
�n the rap�dly develop�ng �nformat�on age �ncrease beyond the spread of �nformat�on �n useful
manners, developed countr�es ma�nta�n the�r s�lence about the per�sh�ng human values such as
war, hunger, m�grat�on and destruct�on of nature.
Telev�s�on and c�nema have an und�sputed part and �mportance �n transm�tt�ng �nformat�on and
�nvent�ons to �nd�v�duals.
The most d�st�nct�ve feature of telev�s�on from the c�nema �s the w�despread connect�on of the
d�splay dev�ces w�th the �nd�v�dual �n almost all houses, publ�c spaces and mob�le phones.
Wh�le the telev�s�on w�th the feature of l�ve broadcast�ng, has the ab�l�ty to �nstantly d�splay and
transm�t �nc�dents w�thout leav�ng an opportun�ty to comment, the c�nema performs �ts task by
�ntroduc�ng aesthet�cs and art concept �n a d�ﬀerent way, us�ng a d�st�nct�ve language; f�ct�on.
L�terature rev�ew the study’s ma�n �dea �s the usage of commun�cat�on tools such as photography,
telev�s�on and c�nema as a spec�f�c propaganda tool and to exam�ne them through the selected
mov�e.
The exemplar mov�e �s the real story of a photograph’s eﬀect on the publ�c, taken by the journal�st
Joseph Rosenthal, to prove to the Amer�can soc�ety that the war they are �n (Iwo J�ma Island)
�s r�ght and of f�nanc�ng the war w�th the money collected from the publ�c w�th th�s emot�onal
explo�tat�on.
The mov�e “Flags Of Our Fathers” (2006) d�rected by Cl�nt Eastwood �s an only example wh�ch
cr�t�c�zed th�s s�tuat�on.
Keywords: Photograph, Telev�s�on, C�nema and Propaganda
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Giriş
Par�s’te b�r kafen�n duvarına yansıtılan �lk hareketl� görüntünün �zley�c� üzer�nde oluşturduğu
s�nemanın şaşkınlığı ve uyandırdığı merak günümüzde de devam etmekted�r. Gücü el�nde tutan,
kural koyma yetk�s�ne sah�p yönet�c� k�ş�ler yen� eğlence aracının büyüsünü fark ett�ğ� andan
�t�baren s�nema propaganda aracı hal�ne get�r�lm�şt�r. Sonrası aynı akıbet telev�zyonun başına
gelm�şt�r k�; onun toplum �ç�nde daha fazla yer alması b�rey üzer�nde daha etk�l� olmasını sağladı.
İnsanların davranış ve düşünceler�n� değ�ş�me uğratmak, etk�lemek amacıyla önceden planlanmış
mesaj tekn�kler� �le yapılan eylem türüne propaganda d�yeb�l�r�z. Pol�t�ka alanında özell�kle yoğun
b�ç�mde kullanılır ve s�yas� part�ler�n en öneml� s�lahıdır. Telev�zyon, s�nema, radyo, gazete ve
özell�kle günümüzde sosyal medya üzer�nden b�lg� aktaran fotoğraf g�b� bütün medya araçları
propaganda aracı olarak kullanılır.
Fotoğraf yorumcusu ve deneme yazarı olan Susan Sontag 1977 yılında kaleme aldığı “Fotoğraf
Üzer�ne” adlı k�tabında, fotoğrafın res�m, edeb�yat, müz�k, m�mar� başta olmak üzere kend�
aralarındak� �l�şk�y� �ncelerken, farklı b�r bakış açısıyla fotoğrafın anlamı ve günümüz dünyası
üzer�nde oluşturduğu ağır sosyoloj�k etk�y� �lg�nç ve tarafsız b�r anlatıyla karşımıza çıkartmaktadır.
Yayınladığı k�tabının ana f�kr�nde başkalarının acılarına bakmanın ne anlama geld�ğ� vurucu
şek�lde yer almaktadır. Fotoğraf her ne kadar gerçeğ� yansıtıyor olsa da ona olan bakış açısı ya da
taraf olduğunuz yön onun anlamını �zley�c�y� değ�ş�k yorumlamaya, anlamaya �tmekted�r.
Fotoğrafın gerçeğ�n belges� olma özell�ğ�nden öteye geç�ld�ğ�nde özell�kle telev�zyon ve
sonrası s�nema kend�ne düşen görev� onu yönlend�renler�n etk�s�nde kalarak tamamlamaktadır.
Yönlend�r�c�ler güç ve �kt�darlardır. Bel�rl� b�r �deoloj� propaganda yapmak �ç�n bu üç öneml�
�let�ş�m aracını kullanırlar.

1.

Çalışmanın Kapsamı ve Yöntemi

Çalışmanın amacı toplumun kültürel değerler�n� geleceğe taşıyan başlangıcı fotoğrafa dayanan
eğlence ve sanat amaçlı s�nemanın propaganda aracı olarak kullanılması ve telev�zyonun bu
anlamda yer�n�n �rdelenmes�d�r. Bu bağlamda çağlar süres�nce ed�n�len gerçek b�lg�n�n gelecek
nes�llere aktarımında yayın organlarının daha güven�l�r olması gerekl�l�ğ� öneml� b�r gerçekt�r.
Sovyet s�neması, H�tler dönem� Naz� Almanya s�neması, Hollywood s�neması ve propaganda
b�l�nçl� olarak çalışma kapsamına konu gen�şl�ğ� neden�yle yer almazken, telev�zyon �se dar
alanda bırakılmıştır. Örneklem olarak seç�lm�ş Atalarımın Bayrakları f�lm� b�r fotoğrafın kasıtlı
olarak Amer�kan pol�t�kacıları tatarından kend� halkına savaşın masraﬂarını yüklemes�n� konu
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alarak yönetmen�n objekt�f olarak konuyu beyaz perdeye aktarmasıdır. F�lm gösterge b�l�msel
yöntemle ele alınırken günümüzde de benzer� gerçekler�n yanması �le paralell�k göstermes� ve bu
gerçek üzer�nden �ncelenm�şt�r.

2.

Sinema Televizyon ve Propaganda

S�nemanın tam anlamıyla keşfett�ğ� hareketl� görüntü �le �let�ş�m kurma heyecanı 21. yüzyılın
vazgeç�lmez aletler�nden b�r� olan telev�zyonun İskoç muc�t John Log�e Ba�rd’�n keşf�yle farklı
b�r boyut kazandı. Yaşantımızı tamamen ele geç�ren CRT Cathode Ray Tube: Katot Işınlı Tüp2
olarak adlandırılan b�r teknoloj�ye sah�p olan tüplü telev�zyon �se muc�t Ph�lo Taylor Farnsworth
tarafından günümüze kazandırılmıştır. Bu keş�f sonrası ülkem�zde 14.08.1966’da TRT kapalı
devre telev�zyon eğ�t�m� yayınları, 31.01.1968 tar�h�nde de TRT Ankara Telev�zyonu deneme
yayınlarına başladı.
Telev�zyon günümüz medyasının öneml� b�r sosyal s�lahı hal�ne gelm�şt�r. Bunun en öneml� örneğ�n�
yayın araçları �le 1991 ve 2003 yıllarında I. ve II. Körfez savaşını neredeyse b�r bayram tören�
havasında tüm dünyaya vahşet�n �ç yüzünü göstermeden naklen yapılan telev�zyon yayınlarıdır.
Tüm dünya ekranların başında sürekl� çalan b�r fon müz�ğ� eşl�ğ�nde “bizimle kalın” sloganının
etk�s�yle, mısır patlağı y�yerek k�l�tlen�p, b�zlere göstermed�kler�, b�lmed�ğ�m�z gerçeğ� �zlett�ler.
El�hu Katz; “sey�rc�ler h�ç savaş görmed�, gördükler�m�z sürmekte olduğu söylenen b�r savaşın bazı
yönler�yd�.” (Katz, 1992) d�yerek bu yayınlara eleşt�r�de bulunmuştur. Ancak s�nema telev�zyon
g�b� yaygın, sert ve tehl�kel� b�r propaganda aracı olmasa da toplum üzer�nde yarattığı etk� bazen
sanat düşünces�yle yumuşatılmış olarak yapımcıların �kt�dar ve s�yas�ler�n etk�s�nde kalmaktan
tam olarak kurtulamadıkları b�l�nmekted�r. B�lg�n�n hızla yayılması günümüz toplumlarında
beklent�ler�n üzer�nde farklı sorunlar yaratmıştır. Başlangıçta tüket�m alışkanlıklarımızın değ�ş�m�
olarak tanımlasak da asıl sorun �ç�ne kapanmış b�reyler�n telev�zyon karşısında geç�rd�kler� zaman
�ç�nde bey�nler�n�n ele geç�r�lmeye çalışılmasıdır. Bugün gel�nen noktada �nternet ve d�j�tal dünya
adı ver�len sanal yaşam tarzı bu durumu daha da tehl�kel� boyutlara get�rmekted�r.
Bu etk�leş�m�n ve gel�ş�m�n b�r man�pülasyon aracı hal�ne gelmes�yle b�rl�kte b�reyler
sorgulamayan ve az okuyan canlılar hal�ne get�r�lm�şt�r. Propaganda �şte bu ortamda devreye g�rer.
Ekonom�k anlamda ülkeler�n uyguladıkları pol�t�ka ve yönet�m�n baskılarını halka zorla kabul
ett�rme, �nandırma veya �kna etme sürec�n� �çer�r b�ç�m�nde tanımlanan propaganda; telev�zyon
ve k�tle �let�ş�m araçlarının hızla yayılmasıyla daha da etk�nd�r. Oysa k� teknoloj�n�n amacı bütün
2 Bu ekranlarda görüntü oluşturma sistemi yüzbinlerce ampulün bir araya getirilmesi şeklinde tarif edilebilir. Çünkü
CRT ekranların yüzeyi yüzbinlerce küçük noktadan oluşmuştur. Bunlara piksel adı verilir.Piksellerin her biri ayrı
şekilde aydınlatıldığından ve her biri farklı renk oluşturabildiğinden, piksellerin belirli bir düxende yanması görüntü
oluşumunun kaynağıydı.
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�nsanların yaşamını kolaylaştırmaktı.
Radyo, telev�zyon, gazete, derg� g�b� tüm yayın araçları egemen güçler�n kend� �deoloj�ler�n�,
egolarını toplumun ya da ele geç�rmek �sted�ğ� k�tlen�n b�l�nç altına �şlemek �ç�n kullanılmaktadır.
Neredeyse bütün dünyayı etk�s�ne alan modern �nsanın mutsuzluğu 20. yüzyılın b�tmeyen
sosyoloj�k, s�yas� ve ekonom�k problemler� neden�yle ortaya çıkan bunalım; propaganda
yöntemler� ve araçlarıyla �nsan yığınlarını yönlend�rmeye çok daha uygun hale get�rm�şt�r.
Bu durum her türlü �deoloj�n�n ve s�yaset�n çıkar çatışmalarının yeşerd�ğ� sosyoloj�k b�r arena
oluşturmaktadır. Çünkü propaganda toplumun ve b�rey�n gerçekl�k algısını, yargısını değ�şt�rme
üzer�ne kurulmaktadır. Bu nedenle özell�kle başta telev�zyon ve s�nema yaygın olması neden�yle
araç olarak kullanılmaktadır.
Zaman �ç�nde toplumların başka toplumlar üzer�nde hak�m�yet kurarak kend� üstünlükler�n�
sağlamak �ç�n de aynı yöntem ve takt�k davranışlar �ç�nde bulundukları b�l�nen tar�h� b�r gerçekt�r.
Bu anlamda tar�he baktığımızda Anadolu topraklarını kend�ne bağlamak �steyen T�mur ve Ceng�z
Han g�b� öneml� l�derler�n takt�k propaganda amaçlı Müslüman ulemaları kend� taraﬂarına
çekerek halkı “Ceng�z ve T�mur hükümdarına kulluk yaparsanız s�ze merhametl� davranır, mutlu
olursunuz” (Özsoy,1998: 20) şekl�nde telk�n ederek taraftar toplaması tar�hte akla gelen amaca
uygun takt�k b�r propaganda örneğ� olarak karşımıza çıkar. Benzer� b�r yaklaşım �nsanlığın yakın
tar�h�nde de görülmekted�r. I. Dünya Savaşı sürec�nde ortaya konan s�yas� kurallar savaşın seyr�n�
etk�lemes� neden�yle �lk s�yas� propaganda n�tel�ğ� sayılab�l�r. Bu aslında tam olarak asker� b�r
propagandadır. “Asker� propaganda en temel anlamıyla devlet�n s�lahlı kuvvetler� desteklemek
ve caydırıcı gücünü dış tehd�tlere karşı kullanmak bağlamında yaptığı propagandadır”(Özsoy.)
Savaş durumunda ortaya çıkan bel�rs�zl�ğ�, özell�kle s�nemanın akılda kalıcı d�l� üzer�nden hareket
ederek ve kend� �deoloj�s� doğrultusunda kullanarak halkı savaşa �kna etmek �ç�n propaganda
yapan Adolf H�tler’� görürüz (Atay,O. https//goo.gl4xoEae).
Karmaşık hale gelen toplum yaşantımızda günümüzde savaş dışında da farklı propaganda
örnekler� gel�şm�şt�r. Kend� görüş ve yöntemler�n� kabul ett�rmek �ç�n karşı tarafı çökertmek
amacıyla başta ekonom� alanı olmak üzere her alanda benzer� propaganda örnekler� karşımıza
çıkmaktadır. “Kend� görüşler�n� yaymak �steyenler, b�r yandan da karşıdak�ler�n�n görüşler�n�
çürütmeye çalışırlar” (Bektaş. 2002:209). Aslında gel�şt�r�len tüm bu propagandaların amacı
�nsanın ve toplumun gerçekl�k algısını b�l�nçl� olarak değ�şt�rmek üzere tasarlanmış ve çeş�tl�
man�pülasyonlar �le çıkarlarının korunması ve devam etmes� amacı taşımaktadır.
Savaşı, �k�nc� tek�l şahıs gözüyle görüntülemek yetmey�nce “�zley�c�ler� b�r tankın
üstüne
yerleşt�rd�ler”
(www.�rfanerdogan.com/makaleler1/savasvemedya.htm)
böylece
savaş s�mülasyonunun b�r d�ğer ayağı da tamamlanmış oldu. Artık ekran karşısında savaşı
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başkasının gözüyle görmeye mahkum değ�ld� �zley�c�, hep�m�z b�rer tank sürücüsü olduk
ve ateş ett�k düşmanlarımıza. 30.03.2003 tar�hl� Haber Türk kanalı ana haber bülten� şöyle
başlıyordu: “Bağımsız ve özgür haberdes�n�z. Savaşın her anını görüntülemek �ç�n b�rb�r�yle
yarışan telev�zyon kanalları son olarak da b�r tankın üzer�nden görüntüler�n� yayınladı.” (Haber
Türk 30.03.2003 Ana Hab. Bülten�).

3. Atalarımızın Bayrakları / Flags of Our Fathers
S�nema özü gereğ� gerçek yaşamdan �zler� alarak kend�ne özgün b�r d�l �le �şlemes�, onun öneml�
b�r propaganda aracı olmasına neden olmasını sağlamaktadır. 2006 yılında yönetmenl�ğ� Cl�nt
Eastwood tarafından yapılan or�j�nal adı Flags of Our Fathers Türkçe adı Atalarımızın Bayrakları
başlıklı f�lm�n teması Japon ve Amer�kan den�z p�yadeler� arasında “Iwo J�ma” adasında gerçekleşen
savaşı konu almaktadır. Ancak f�lm�n teması eleşt�rel b�r çatı üstüne oturtulmuştur. Yönetmen,
s�nema ve fotoğrafın b�r savaşın seyr�n� nasıl değ�şt�reb�leceğ�n� gösteren b�r propaganda örneğ�
olarak farklı b�r yaklaşım sunmuştur. F�lm de �zley�c�ye savaşın kazanılması �ç�n gerekl� olan
kaynağın asker sayısından çok paranın öneml� olduğunu ve ülke ekonom�s�ne olan ekonom�k ve
b�reye olan zararını anlatılmaktadır.
Söz konusu çatışma sonrası bayrak d�kme sahnes�n�n �lk etapta sıradan b�r eylem olarak
gerçekleşt�ğ�n� görürüz. Ancak basın muhab�r� olan Joseph Rosenthal bu seremon�ye yet�şemed�ğ�
�ç�n gazeteye haber yazamamıştır. Çatışmada ele geç�r�len tepedek� bayarak d�kme olayını b�rkaç
askerle yen�den kurgulayarak fotoğraﬂar. Et�k olmayan bu durum f�lm�n ana f�kr�n� oluşturmuştur.
Ortaya çıkan fotoğraf kares� basında yer alır. Pol�t�kacıların görselden etk�lenmes�yle b�r anda
fotoğraf toplumu �kna ed�c� b�r propaganda aracına dönüşür. Elde ed�len fotoğraf görsel� sayes�nde
ABD halkının olumsuz savaş düşünceler� b�r kandırmacayla olumlu düşüncelere çevr�lm�şt�r. Bu
propaganda sayes�nde halktan 14 m�lyar dolar para toplanarak savaşın ger� kalanına a�t f�nansı
sağlanmıştır.
Bu fotoğrafıyla Pul�tzer ödülünü alan ve 1945 yılında Assoc�ated Press’ten ayrılan Joseph
Rosenthal, yıllar sonra yaptığı b�r röportajında “Ben fotoğrafı çekt�m, askerler Iwo J�ma’yı
aldı..” şekl�nde açıklama yapmıştır (www.pul�tzer.org/art�cle/joe-rosenthal-and-ﬂag-ra�s�ng-�woj�ma.). Fotoğraf, gazetelerde yayımlandıktan sonra b�r anda ünlenen J. Rosenthal çekm�ş olduğu
“Bayrak D�ken Amer�kan Askerler�” fotoğrafını posta pullarından, s�nema f�lmler�ne kadar b�rçok
yerde kullanılmasını sağladı (vesa�re.org/�k�-fotografc�-�k�-s�yaset-khalde�-rosenthal/) Savaş
ve doğurduğu ş�ddet�n, vahşet� anlatılırken “Atalarımızın Bayrakları” adlı yapıtta devlet�n b�r
pol�t�kası olarak ps�koloj�k ve ekonom�k boyutunun Amer�kan halkının üzer�ne yıkılması da
günümüzde farklı b�r propaganda amacıyla yen�den gündeme get�r�lm�şt�r.
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Anıtın verd�ğ� �zlen�m, yoğun düşman ateş� altında, canını h�çe sayarak düşman tepeler�ne kutsal
ABD bayrağını d�ken fedakar askerler�n göz yaşartıcı bet�mlemes�d�r. Kahramanlık, vatanseverl�k,
fedakarlık, düşmanlar, �y�ler, kötüler g�b� karakterler toplumu etk�lemek �ç�n kullanılmıştır.

Şekil 1.1 İwo J�ma adası 1945. Fotoğraf; Joseph Rosenthal (pul�tzer.org)
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Sonuç
K�tleler üzer�nde etk�l� olmak �steyen yönet�c�ler�n �kna ve yönetme hırsları savaşları başlatmış
ve aynı zamanda sonlandırmak �ç�nde kullanılmıştır. B�rey�n haber alma özgürlüğü, b�lg� ed�nme,
g�b� �let�ş�me geçmede kullanılan s�nema ve telev�zyon g�b� araçlar da zaman zaman propaganda
aracı hal�ne get�r�lm�şt�r.
I.ve II. Dünya savaşları dönemlerde Naz� Almanya’sı ve Sovyetler b�rl�ğ� yoğun olarak s�yas�
propaganda aracı olarak s�nemayı kullanırken, Amer�kan s�neması da kültürel propaganda amacı
olarak Hollywood s�nemasını gel�şt�rm�şt�r.

“Propaganda, bir kişiye yönelik olabileceği gibi bir guruba ya da ülkeler
hatta dünyaya yönelik olabilir. Bu durum, propagandaya konu “mesel” ile
propagandacının arzuladığı nihai “amaca” bağlıdır.” (Sadakaoğlu, 2019:8).

Bu makalede örneklem olarak seç�len f�lm kültürel propaganda yöntem�n� farklı b�r açıdan ele
alarak beyaz perdeye yansıtması farklı b�r örnek teşk�l etmekted�r. Aynı makalede Sadakaoğlu;
“...propagandaya maruz kalanlar açısından propagandanın etkisi, öncelikle bu kimsenin” eğitim
ve zekasına, kültürüne ve inancına bağlı olarak değişim gösterir...” (Sadakaoğlu, 2019:8). Bu
tanımlamaya göre toplumun telev�zyon yayınlarından etk�lenme nedenler�n� göreb�l�r�z. Özell�kle
yakın tar�h�m�zde 17 Ocak 1991 ve 20 Mart 2003 tar�h�nde Amer�ka B�rleş�k Devletler� kara
unsurlarıyla Irak topraklarındak� savaşını telev�zyon haber programlarında savaşı canlı olarak
�zled�k. 2019 yılında da aynı senaryo Sur�ye topraklarında da gerçekleşmekte ve savaşın vahşet�
göster�lmeden aktarılmaktadır.
Sonuç olarak günümüzde ne telev�zyon ne de s�nema �şlev�nden b�r şey kaybetmem�şt�r. Savaşlar
da sadece coğrafyasını değ�şt�rm�ş ve olanca acımasızlığı �le devam etmekted�r. İnsanın �nsana
uyguladığı ş�ddet�n gerekçes� ne olursa olsun b�zlere fotoğrafın duygusallığı �le, telev�zyonun
vurdum duymazlığıyla, s�nemanın estet�k algılatmasıyla doğal b�r durummuş g�b� kabullenmeye
zorlanıyor ve b�z �zley�c�ler de tanık olmaya devam ed�yoruz.
Fotoğrafın tek karel�k duruşu tanık olduğu o an olayına �zley�c�y� kend�ne k�tlerken, canlı yayın
yapma özell�ğ� �le telev�zyon olayları anında görüntüley�p ve yorumlamaya dah� fırsat bırakmadan
�letme özell�ğ�ne sah�p.
S�nema �se estet�k ve sanat anlayışını daha farklı b�ç�mde devreye sokarak b�r f�k�r, b�r �deoloj�
kend�ne özgü b�r anlatımıyla yayma peş�nded�r.
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BOSNA HERSEK SİNEMASI’NDA KARAKTERLER ÜZERİNDEN
TAŞINAN TOPLUMSAL HAFIZA: BELVEDERE FİLM ÖRNEĞİ

Nurbahar Yıldız1

Özet
Bu çalışmanın amacı, Srebren�ca Katl�amı ve Bosna Savaşı’ndak� kayıplar üzer�nden şek�llenen
Boşnak halkının toplumsal hafızasının karakterler aracılığıyla nasıl sunulduğunun ortaya
konmasıdır. S�nema ürünler� tar�h� olaylardan faydalandığında, o tar�he sah�p toplumun hafızasına
�şaret eden anlam yaratımı aracılığıyla b�reyde b�rtakım hatırlatmalar ve anılarına yönel�k
toplumsal �şaretler yaratmaktadır. Bu noktada f�lm karakterler�, toplumsal belleğ�n taşıyıcısı,
şek�llend�r�c�s� ve hatırlatıcısı olmak g�b� önem arz eden roller üstlenmekted�r. Toplumsal b�r
çerçeveden bakıldığında savaş, �ç karışıklık, tecr�t ve soykırım g�b� toplumsal olaylar etrafında
k�ml�k, a�d�yet ve travma g�b� kavramlar üzer�nde yapılanan toplumsal hafızaya a�t tems�ller�n
s�nema aracılığıyla toplumun hafızasını yen�den nasıl �nşa ett�ğ�, yönetmen Ahmed Imamov�c’�n
amaçlı örneklem olarak seç�len Belvedere f�lm� üzer�nden değerlend�r�lm�şt�r. Travmat�k dönüşüm
ile birlikte üç kardeş üzerinden yapılanan ﬁlm öyküsünde, karakterler aracılığıyla hafızasını
kaybeden ve onu yeniden formatlayan bir toplumun temsili sunulmaktadır. Böylelikle sinemanın
toplumsal unutmaya yönelik geliştirdiği toplumsal hafızanın bütünleştirici, kapsayıcı, hatırlatıcı
ve birleştirici işlevi söz konusu ﬁlm üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bosna Hersek, Srebren�ca, Katl�am, Savaş, Bosna S�neması, Toplumsal
Hafıza

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Televizyon ve Sinem Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi
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COLLECTIVE MEMORY TRANSPORTED BY CHARACTERS IN
BOSNIAN CINEMA: THE BELVEDERE SAMPLE

Abstract

The purpose of th�s study �s to reveal the presence of the soc�al memory of the Bosn�an people
through the characters, shaped by the deaths and losses �n the Srebren�ca Massacre and the
Bosn�an War. When c�nema products benef�t from h�stor�cal events, �t creates several rem�nders
and soc�al s�gns �n memory of the soc�et�es w�th that h�story. At th�s po�nt, the f�lm characters take
cruc�al roles such as be�ng the carr�er, molder, and rem�nder of collect�ve memory. Through the
Ahmed Imamov�c’s Belvedere f�lm, chosen as a purposeful sample for th�s study, �t was assessed
how soc�al events such as war, �nternal d�sturbance, �solat�on, genoc�de reconstruct the memory of
the soc�ety through c�nema. The story of the f�lm, wh�ch �s based on the traumat�c transformat�on
of three brothers, presents a soc�ety that has lost �ts memory through characters and reformats �t.
On th�s occas�on, the �ntegrat�ve, �nclus�ve, rem�nder and un�fy�ng funct�on of the soc�al memory
developed by c�nema for soc�al forgett�ng �s tr�ed to be expla�ned through th�s f�lm.
Keywords: Bosn�a and Herzegov�na, Srebren�ca, Massacre, War, Bosn�an C�nema, Collect�ve
Memory
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Giriş
Hafıza, yaşama da�r deney�m ve öğret�ler�m�z� arş�vleyen, geçm�şle �l�şk�l� olarak çalışan
ve tüm bunları d�ğer d�s�pl�nlerle harmanlayıp kodlayarak gerçekleşt�ren karmaşık b�r yapı
olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşanmışlıklarımızı depolayan hafıza, farklı d�s�pl�nlerle aynı
çerçeve �ç�nde ele alındığında ‘b�reysel’ ve ‘toplumsal’ olarak �k� ayrı �nceleme alanı �çer�s�nde
görülmekted�r. Toplumsal hafıza, b�rey�n toplum ve var olduğu grupla �l�şk�l� şek�lde kend�n�
�nşa eden öneml� b�r depolama alanıdır. Bu alanda b�rey�n üyes� olduğu grupla b�rl�kte kazanmış
olduğu yaşam, çevre, deney�m, geçm�ş g�b� b�rtakım b�r�k�mler bulunmaktadır.
Hafızanın varlığını toplumsal çerçeve �çer�s�nde göstermes�yle �lg�l� olarak farklı alanlarda
b�rtakım akadem�k çalışmalar gerçekleşt�r�lm�şt�r. B�rey�n hafızasını toplumla �nşa ett�ğ�n�
bel�rten Maur�ce Halbwachs (2016), toplumsal belleğ�n varlığıyla �lg�l� olarak b�rey�n toplumun
yardımıyla hatırlayıp, hatırladıklarını y�ne toplum �çer�s�nde üyes� olduğu grupla anlamlandırdığını
savunmaktadır. Halbwachs’ın çalışmasıyla �l�nt�l� olarak çalışan Jan Assmann (2015), toplumsal
hafızanın varlığını kültürle ele alarak açıklamaktadır. Toplumsal hafıza, kültür gibi toplum
�çer�s�ndek� türlü d�nam�klerle b�rey ve toplum üzer�nde varlığını sürdürmekted�r.
Toplumsal hafızayı çalıştıran hatırlatma ve unutma g�b� b�rtakım d�nam�kler� şek�llend�ren b�r
d�ğer unsur, ‘medya bellek’ görev� gören (At�k vd., 2014:4) k�tle �let�ş�m araçlarıdır. S�nema,
b�r k�tle �let�ş�m aracı olarak tems�ller �nşa ederken toplumsal hafızadan faydalanmakta ve ona
katkı sağlamaktadır. F�lm üret�m sürec�nde s�nema, farklı toplumlardan, kültürlerden ve tar�hten
beslenmekted�r. Toplumsal hafızada b�r topluluğu oluşturan b�reyler ortak b�r �mgeye sah�p olurken
(Halbwachs, 2016: 210) aynı zamanda paylaşılan geçm�ş�n h�kâyeler�n� anlatarak anıları yen�den
kurmaktadır (Ol�ck, 2014). Bu yönüyle toplumsal çerçeve etrafında s�nemaya bakıldığında
savaş, �ç karışıklık, tecr�t, soykırım g�b� toplumsal olaylar etrafında k�ml�k, a�d�yet, travma g�b�
kavramlar üzer�nde yapılanan tems�ller� görmek mümkündür. Böylel�kle s�nema, toplumsal olay
ve tems�ller� yen�den �nşa ederek beyaz perdeye yansıttığında, b�r toplumun hafızasına atıfta
bulunab�lmekted�r.
Bu noktada Bosna S�neması öneml� b�r örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bosna S�neması,
Boşnaklar’ın yaşanmışlıklarına �şaret etmes�yle d�kkat çekmekted�r. D�na Iordanova’nın (2007:
15) �fade ett�ğ� g�b� Bosna’nın f�lmler� sürekl� olarak savaş görmüş geç�rm�ş �nsanlardan
bahsetmekted�r. Bu �nsanlar gururludur, f�lmlerde onların h�kayeler�, a�leler� ve savaşın olumsuz
etk�ler� �şlenmekted�r. Bosna toplumunun bağımsızlık mücadeles� verd�ğ� Bosna Savaşı ve
ardından yaşadığı Srebren�ca Katl�amı g�b� travmat�k olayları s�nemasına yansıtması, üret�len
f�lmlere toplumsal hafıza çerçeves�nden bakılmasını gerektirmektedir. Bosna S�neması’nda
üret�len f�lmler�n bölge halkı �ç�n büyük b�r kırılma noktası olan katl�am ve savaşta yaşananları ele
alması, var olduğu toplumun hafızasını yen�den kurduğunun tems�l� olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Konuyla �lg�l� l�teratür taraması yapıldığında Bosna Hersek S�neması’yla �lg�l� uluslararası çapta
b�rtakım çalışmalar (Iordanova, 2001; Andjel�c, 2017; Jeleca, 2014) yapıldığı, ancak ülkem�zde
bu konu özel�nde b�r çalışma yapılmadığı görülmüştür. Uluslararası çapta yapılan çalışmalarda
Bosna S�neması’nın yönetmen ‘Ahmet Imamov�c s�neması’ üzerinden toplumsal hafıza çerçeves�
�çer�s�nde ele alınmamış olması d�kkat çeken b�r d�ğer detaydır. Tar�h�nde savaşla bağımsızlık
mücadeles� veren ve uluslararası ceza mahkemeler�nce soykırım olarak kabul gören b�r katl�am
yaşayan Bosna halkının, bunu toplumsal hafızasına kaydederek k�tle �let�ş�m araçlarından b�r�
olan s�nemaya yansıtması ve bu şek�lde toplumsal hafızayı yen�den kurması neden�yle böyle b�r
akadem�k çalışma yapma ihtiyacı doğmuştur. Çalışma hem Bosna S�neması’nı hem de Boşnak
halkın katl�am ve savaş dönem�nde yaşadıklarını anlayab�lmek açısından öneml�d�r. Söz konusu
çalışma günümüzde topraklarında Bosna’da yaşanan savaş ve katl�am g�b� benzer n�tel�kte olaylar
yaşayan ve geçm�şte yaşamış olan d�ğer toplumları anlayab�lmek açısından da yol göster�c� b�r
n�tel�k taşımaktadır.
Bu bağlamda Bosna S�neması’nda �nşa ed�len toplumsal hafıza, yönetmenler�nden Ahmet
Imamov�c’�n amaçlı örneklem olarak bel�rlenen Belvedere f�lm� üzer�nden �ncelenecekt�r.
Belvedere f�lm�nde yönetmen, karakterler üzer�nden Bosna toplumunu ve yaşanmışlıklarını beyaz
perdeye aktararak �zley�c�yle paylaşmaktadır. F�lmde Boşnaklar’ın yaşadığı travmat�k olayların
taşıyıcısı olduğu görülen sahneler üzer�nde çalışılacaktır. Bu çalışma Bosna’nın s�nemasında
toplumsal hafızasına da�r nasıl b�r �z taşıdığını Imamov�c perspekt�f�nden anlamak açısından
da önemlidir. 2010 yapımı f�lm�n, 2011 yılında Bosna tarafından Oscar’a aday göster�lmes�
de örneklem olarak seç�lmes�nde etk�l� olmuştur. Bu durum, f�lm�n Bosna tarafından da ne
denl� önemsend�ğ�n�n gösterges�d�r. Bu çalışma b�rtakım unsurların doğru olduğu h�potez�yle
gerçekleşt�r�lecekt�r:
1)

S�nema b�r k�tle �let�ş�m aracı olarak toplumsal hafızayı yen�den �nşa etme ve
yansıtmada öneml� rol oynamaktadır.

2)

S�nemada üret�len bazı görüntüler alt metn�nde temelde görünenden farklı b�r
anlam taşımaktadır.

3)

S�nema üret�m sürec�nde var olduğu toplumdan beslenmekted�r.

4)

Bosna S�neması, ürett�ğ� f�lmlerle var olduğu toplumun hafızasından �z
taşımaktadır.

5)

Bosna S�neması’nda Bosna Savaşı ve Srebren�ca Katl�amı konu ed�n�lmekt�r.

6)

Bosna S�neması’ndak� karakterler Bosna’da meydana gelen savaş ve katl�amı
yaşamış toplumsal tems�llerd�r.
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Bosna S�neması evren�nde seç�len yönetmen Ahmed Imamov�c’�n yönetmenliğini yaptığı veya
katkı sağladığı diğer ﬁlm ve dizilerin çalışma dahilinde olmaması çalışmamızın sınırlılıklarını
oluşturmaktadır. Söz konusu çalışma, eleşt�rel söylem anal�z� yöntem� �le yapılmıştır. Van D�jk’e
(2003: 355) göre, eleşt�rel söylem çözümlemes�, güç, hâk�m�yet, hegemonya, sınıf farkı, c�ns�yet,
ırk, �deoloj�, ayrımcılık, çıkar, kazanç, yen�den �nşa, dönüştürme, gelenek, sosyal yapı ya da sosyal
düzen g�b� temaları ön plana çıkaran ve araştırma alanı olarak bu konuları �şleyen yöntem söylem
çözümlemes�d�r (Akt. Doyuran 2017: 315). Bu yöntemden yola çıkılarak f�lmdek� tems�ller�n
toplumsal hafızaya yönel�k nasıl b�r anlam taşıdığının ve Bosna toplumuyla �lg�l� neler� �şaret
ett�ğ�n�n açıklanması amaçlanmaktadır.

1. Toplumsal Hafıza ve Sinema
Hafıza, “yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde
saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin” (TDK, 2019) olarak tanımlanmaktadır. Hafızanın
farklı d�s�pl�nlerde nasıl ele alındığına değ�nmek onun bu karmaşık yapısını daha net b�r anlam
zem�n�ne oturtmamıza ve toplumsal hafızayı kavramamıza olanak sağlamaktadır.
Hafıza �le �lg�l� d�s�pl�nler arası tartışmaların odak noktasında (Cangöz, 2005: 52) hafızanın b�reyde
bulunması ve b�rey�n �ç sürec�nde hafızanın nasıl �şled�ğ� yönünde görüşler öne sürülmekted�r.
Hafıza, yaşamını sadece b�rey özel�nde sürdürür g�b� görünse de tıpkı b�rey g�b� hafızanın da
yaşayan b�r olgu olduğu düşünüldüğünde sadece �çsel değ�l, aynı zamanda dışsal etkenlerle de
�l�şk� �ç�nde olduğu görülmekted�r. Çünkü hafızanın neler� �çerd�ğ�n�, bu �çer�kler�n organ�ze
ed�l�ş�n� ve ne kadar süre �le muhafaza ed�leceğ�n�, b�rey�n kapas�tes� ve yönel�m�nden çok; dış
koşullar, yani toplumsal ve kültürel çerçeven�n koşulları bel�rlemekted�r (Assmann, 2015: 26-27).
Tüm bunları madden�n bellekten meydana geld�ğ�n� savunan son dönem f�lozoﬂarından Henr�
Bergson ve sonrasında modern sosyoloj�n�n kurucularından Em�le Durkhe�m’�n öğrencisi olan
Maurice Halbwachs açıklık get�rm�şt�r.
Fransız sosyoloj� ekolünden olan ve hafıza çalışmalarının modern babası olarak b�l�nen Maur�ce
Halbwachs, öğrencisi olduğu Durkhe�m’�n Dinsel Hayatın İlksel Biçimleri adlı eser� onun
Hafızanın Toplumsal Çerçeveleri (Les cadres sociaux de la mémorie) eser�n�n b�r nev� �lham
kaynağıdır (Halbwachs, 2016: 12). Halbwachs b�rey�n deney�mler�ne, anılarına, unuttuklarına
ve hatırlamak �sted�kler�ne bulunduğu çevre ve yer aldığı grup çerçeves�nde bakmanın gerekl�
olduğunu bel�rtmekted�r. Ona göre �nsan, anılarına toplum �çer�s�nde ulaşır, onları toplum
�çer�s�nde hatırlar ve burada tanıyıp konumlandırır (Halbwachs, 2016: 16). Halbwachs (2018:
10)’a göre, hatıralarımız genell�kle kolekt�f olarak kalır ve yalnızca b�z�m gördüğümüz objeler söz
konusu olsa dah� b�ze başkaları tarafından hatırlatılır. Anıların b�ze dışardan geld�ğ�n� �fade eden
Halbwachs, b�reysel hafızamızdak� deney�m, anı ve düşünceler�m�z� toplumsal çerçeve �çer�s�ne

406

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

yerleşt�ğ�nde hatırlamanın mümkün olab�leceğ�n�, aks� takd�rde unutmanın gerçekleşeceğ�n�
bel�rtmekted�r. Halbwachs, toplum �ç�nde yaşayan b�rey�n kolekt�f düşünce gereğ� anlamını
anladıkları kel�meler� kullandığını ve bunların toplum �çer�s�nde anlaşılan her kel�me, anılara eşl�k
ederek onların canlanmasına yan� hatırlanmasına yol açtığını söylemekted�r. (Halbwachs, 2016:
346)
Halbwachs’ın b�reyler, gruplar ve toplumun anıyı depolamada ve hatırlamadak� rolünü Jan
Assmann Kültürel Bellek (2015) adlı eser�yle kültür ve onunla var olan toplumla ele alarak daha
gen�ş b�r çerçeveye taşımıştır. Toplumun m�met�k belleğ�nde yer alan günlük rut�n ve takl�t etmen�n,
artık o toplum �ç�n gelenek statüsünde yer aldığını bel�rten Assmann (2015: 28)’ın tanımladığı
g�b� bu gelenekler, kültürel anlamın devred�lme ve canlandırılma b�ç�m� olarak kültürel belleğ�n
alanına g�rd�ğ�n� �fade etmekted�r. Ona göre toplum �çer�s�nde nesneler ve rut�nler dışında kültürel
b�r anlam �mges� taşıyan (anıt, mezar, tapınak, toplum �doller� vb.) her şey bu kapsamdadır.
İletişimin dışa yayılımının oluşturduğu kültürel anlamı koruyan bir unsur olarak kültürel belleğin
ortaya çıktığını ifade eden Assmann (2015: 29), yazı önces� dönemde sadece k�ş�sel belleğe veya
�şaret hatırlatmasına dayalı kültürler�n b�r �let�ş�m s�stem�ne (depolama, kaydetme ve yen�den
devreye sokma) sıkı sıkıya bağlı kaldığını ancak yazının bulunmasıyla bu dış bellektek� anlamın
bağımsızlaştığına �şaret etmekted�r. Bu bağımsızlaşma b�reysel belleğ�n ve b�l�nc�n dışında b�r
hafıza oluşumuna zem�n hazırlamıştır. Bu dış belleğin imkânlarından sadece bireyler değil,
toplum ve onun kurucu unsuru olan �let�ş�m de yararlanmaktadır.
Görüldüğü g�b� b�r toplumu toplum yapan ortak anıları, bu anıları hatırlama b�ç�mler�, gelenekler�
ve kültürüdür. Toplumlar ortak prat�kler�n� ve kültürler�n� gelecekler�ne taşıyarak var olmaktadır.
Toplumların geçm�ş�, bugünü ve geleceğ� arasında b�r bağ kuran toplumsal hafıza, aynı zamanda
kend�s�n� oluşturan b�rey�n toplumsal k�ml�ğ�n�n oluşumuna da katkı sağlamaktadır. B�rey�n
var olduğu topluma a�t olma h�ss� ancak o toplumun belleğ� ve kolekt�f hafızasıyla etk�leş�me
geçeb�lmes�yle mümkün olab�lmekted�r. Bu nedenle toplumsal bellek, tüm toplum yapıları ve
b�rey�n topluma a�d�yet� �ç�n öneml� b�r olgudur.
Toplumsal belleğ�n oluşturulmasında k�tle �let�ş�m araçlarının rolü büyüktür. K�tle �let�ş�m
araçlarının �ş�n �ç�ne g�rmes� ve kend�ne tar�h� yen�den kurma �ş�n� görev ed�nmes�, toplumsal
unutmaya karşı gel�şt�r�len toplumsal hafızanın asıl taşıdığı anlam olan b�rleşt�r�c�, bütünleşt�r�c�,
hatırlatıcı �şlevler�n� de kapsayarak ‘medya bellek’ oluşmasına zem�n hazırlamaktadır (At�k ve
Erdoğan, 2014: 4). Böylelikle kitle iletişim araçları arasında önemli bir yere sahip olan sinema
da toplumların medya belleğini oluşturarak toplumsal belleğin şekillenmesinde etkili bir araç
olarak kullanılmaktadır. Sinema da tıpkı diğer kitle iletişim araçları gibi tarihte yaşananlardan
yararlanmaktadır.
F�lm üret�m�nde tar�htek� yaşanmışlıklardan, kahramanlardan, göç, savaş, ölüm, katl�am
g�b� olgulardan faydalanan s�nema, bunları harmanlayarak kend� anlatım b�ç�m�nde yen�den
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yorumlamaktadır. Ana akım s�nema ve medya düşünürler�n�n savunduğunun aks�ne, s�nemanın
yaptığı sadece toplumu, �nsanları, kurumları b�reb�r yansıtmak değ�l, bunları şek�llend�rerek �nşa
etmekt�r (Sönmez, 2012: 98). Bu durum s�nemanın tar�hte yer alanları tems�llerle yen�den �nşa
ederek f�lm üretmes�n� beraber�nde get�rmekted�r. Ana akım s�nemanın k�tle kültürüne yönel�k
yaptığı f�lmler, toplumsal belleğ�n resm� tar�hte yer almayan ve ancak sözlü tar�h çalışmasıyla
ortaya çıkab�lecek, ötelenen, ez�len, bastırılan, gündeme get�r�lmeyen, hatırlanması güç ve
topluma da�r yaşanmışlıklarla toplumun belleğ�n� canlı tutmaktadır. S�nema ürünler� tar�h�
olaylardan faydalandığında, o tar�he sah�p toplumun belleğ�ne ve hafızasına �şaret eden anlam
yaratımlarıyla b�reye bazı hatırlatmalar ve anılarına yönel�k toplumsal �şaretler yaratmaktadır. Bu
noktada s�nema toplumsal belleğ�n taşıyıcısı, şek�llend�r�c�s� ve hatırlatıcısı olmak g�b� b�rtakım
önem arz eden roller üstlenmekted�r.

2. Tarihsel Çerçeve: 1990 – 1995 Yugoslavya İç Savaşı’nda Yaşananlar
Yugoslavya’nın yıkılışı ve Bosna Hersek’�n kuruluşu esnasında yaşanan tar�h� ve s�yas� olaylar
Bosna halkının toplumsal belleğ�nde yer eden öneml� gel�şmelerd�r. Bunun yanı sıra Boşnak
k�ml�ğ�ne yönel�k bakış açısı da y�ne bellek �nşası açısından önem arz eden b�r d�ğer detaydır.
Boşnak k�ml�ğ�ne da�r görüşlere bakıldığında (Imamov�c, 2018: 5; Sancaktar, 2015: 25) söz
konusu toplumun d�n� b�r perspekt�ﬂe ele alındığı görülmekted�r. Özge Kobak (2016: 68)’ın da
bel�rtt�ğ� üzere, d�n� ve etn�k k�ml�kler arasında çok sıkı b�r alışver�ş bulunmaktadır. Babuna (2000:
1), Boşnak ulusunun doğuşunu ortaya koyduğu akadem�k çalışmasında Bosnalı Müslümanlar’ın
kökeniyle ilgili Sırp edebiyatının babası olarak bilinen Vuk Karadz�c’�n 1849 yılında yayımlanan
makales� sonrası bu konunun tartışmalı b�r hal aldığını bel�rtmekted�r. Karadz�c, Srbi svi i
svuda (Hepsi Sırp ve her yerdeler) başlıklı makales�nde Bosnalı Müslümanlar’ı ‘Müslüman
Sırplar’ olarak tanımlarken, Hırvatları da ‘Katol�k Sırplar’ olarak değerlend�rm�şt�r. Öte yandan
19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Sırp ve Hırvat ulusal hareketleri de Müslümanlar’ın
köken olarak Sırp veya Hırvat oldukları görüşünü yaymışlardır. Bu görüşten de anlaşılacağı
üzere, Balkanlar’da Bosna halkının ve ‘Boşnak’ k�ml�ğ�n�n kabul ed�lmes� durumunun hassas ve
tartışmalı olduğu göze çarpmaktadır.
Boşnaklar’ın toplumsal belleğ�n� ve Boşnak k�ml�ğini oluşturma sürec�nde öneml� b�r pay sah�b�
olan İslamiyet’i kabul etme sürec� Osmanlı’nın Balkan topraklarını fethetmes�yle başlamıştır.
Fat�h Sultan Mehmet’�n 1453’te İstanbul Feth� sonrası 1463 yılında Balkanlar’ı fethetmes�yle
b�rl�kte Balkan coğrafyası, Osmanlı’nın sosyal ve kültürel yapısıyla etk�leş�me geçm�şt�r.
Osmanlı’da etn�k/ d�lsel b�r ayrımı değ�l, tebaanın d�n ve mezhep temel�nde farklılaşan yasal b�r
statüye tab� tutulmasını �fade eden ‘m�llet s�stem�’, Boşnaklar’ın kend� kültürler�n� ve �nançlarını
rahatça yaşayab�lmeler�n�n önünü açmıştır (Sadoğlu, 2016:4). Osmanlı’nın çokuluslu yapısını
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ve gayr�müsl�mler� yönetmede kullandığı m�llet s�stem�ndek� başarılı tutumu, Balkanlar’dak�
çokuluslu yapıyı da kontrolünde tutab�lmes�ne neden olmuştur.
Balkanlar’dak� bu refah �ç�nde süren toplumsal yaşam, 18. yüzyılda Osmanlı Devlet�’n�n ağır
kayıplar verd�ğ� II. V�yana Kuşatması sonucu �mzalanan Karlofça Antlaşması neden�yle ters�ne
dönmüştür (Karagöz, 2017: 1270). Bu dönemdek� �syanlar ve çeş�tl� ulusların bağımsızlıklarını
�lan etmes�yle başlayan süreç �çer�s�nde 1877-1878 yılında gerçekleşen Osmanlı-Rus savaşı
sonrası �mzalanan Berl�n Antlaşması’yla, Balkanlar’dak� Bosna-Hersek, Avusturya-Macar�stan
İmparatorluğu’na bırakılmıştır.
Avusturya yönet�m� ve I. Dünya Savaşı’nı kapsayan süreç Güney Slav araz�s�n�n üç öneml�
halkı olan Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar arasındak� �l�şk�ler� ters�ne çev�rm�şt�r. N�tek�m savaş
İt�laf Devletler�’n�n aleyh�ne net�celen�nce Avusturya-Macar�stan İmparatorluğu parçalanmış;
Slav halklarından Hırvatlar, Slovenler ve Sırplar, Boşnaklar’ı da yanlarına alarak Yugoslavya’yı
kurmuşlardır. Tek�n (2011: 4)’e göre başlangıçta krallıkla �dare ed�len bu devlette yönet�m b�r�mler�
tar�hî, etn�k ve d�nî tüm olguların aks�ne ç�z�lm�ş; dolayısıyla sadece Bosna değ�l, buradak� tüm
toplulukların s�yas� k�ml�kler� d�kkate alınmamıştır. Ancak I. Yugoslavya şekl�nde n�telenen bu
yen� devlette Bosna-Hersek’�n kurucu m�llet olarak sayılmamakta ve d�ğerler�nden daha düşük b�r
statüde tutulmaktadır (Kaplantaş, 2010: 5)
I. Yugoslava sonrası Jos�p Broz T�to’nun önderl�ğ�nde II. Yugoslavya 1945 yılında ‘Yugoslavya
Sosyal�st Federat�f Cumhur�yet’ adıyla resmen kurulmuş ve T�to kend�ler�ne özgü sosyal�st
b�r yapı oluşturmaya çalışmıştır (Akova, 2016:30). Bu yapının temel�nde her anlamda etn�k
çeş�tl�l�ğe sah�p bu devlet� b�r arada tutmak amaçlanmıştır. Akova (2016: 30-31)’ya göre T�to,
‘Kardeşl�k ve B�rl�k’ (Bratstvo � Jed�nstvo) anlayışıyla beş ulus, dört d�l, üç d�n, �k� özerk bölgey�
b�r araya get�rerek kültürlerarası savaş ve çatışmayı önlemek �ç�n çabalamıştır. N�tek�m T�to
tarafından ben�msenen sosyal�st modelle ülkede barış ve huzur ortamının b�r şek�lde sağlanma
çabalarının cevap bulduğunu da görmek mümkündür. Ancak bu durum zaman geçt�kçe farklı
etn�k kökenlerden olan toplumların m�ll�yetç� duygularını bastırmaya yetmem�şt�r. 1980’de
T�to’nun ölümü ve sonrasında yaşanan huzur ortamının bozulması T�to’nun bütün çabalarını
silmiş ve Balkan topraklarının ağır kayıplar yaşamasına yol açmıştır.
Yugoslav coğrafyasındak� farklı k�ml�kler�n T�to döneminde birtakım politikalarla aynı toprakları
görünürde sorunsuz bir şekilde paylaşırken harekete geçip dağılmaya başlama sürecine
geçmelerinde tarihsel kronolojide kimlik kavramının kendini daha belirgin bir şekilde var
etmesi durumu da rol oynamıştır. K�ml�k kavramının dönüşümü ve �lg� odağı hal�ne gelmes�,
1980’l� yıllarda gerek Kıta Avrupası ülkeler�nde gerekse de ABD, Kanada ve Avustralya özel�nde
toplumsal, s�yasal ve kültürel alanlarda ulus-devlet �çer�s�ndek� farklı grupların, topluluk ya da
azınlık konumunda olanların artan b�r oranda farklılık talepler�n� d�le get�rmes�yle gerçekleşm�şt�r
(Yanık, 2013: 226).
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Söz konusu toplulukların yaşadığı kimlik arayışları ve etnik kimlik mücadelesiyle ulus-devlet
anlayışının önemini kaybetmesi, Yugoslavya g�b� farklı k�ml�kler�n yaşadığı bu coğrafyada da
b�rtakım olayların cereyan etmes�ne neden olmuştur. Çünkü Kobak’ın (2016: 68) aktarımına göre,
Yugoslav topraklarında d�n� temell� çatışmalar sonrası ulusal temell� k�ml�klere da�r çatışmalar
da baş gösterm�şt�r. Tar�htek� bu öneml� gel�şmen�n yaşandığı zaman d�l�m� ve daha sonrasına
uzandığımızda Yugoslav topraklarındak� her k�ml�k ortak b�r toplumsal hafızadan z�yade, artık
kend� hafıza yaratımını oluşturma �ht�yacına g�rm�şt�r.
K�ml�k savaşlarıyla baş gösteren bu hak�m�yet çatışmalarında Sırplar �le aynı ülke sınırları
�çer�s�nde olmak �stemeyen Boşnaklar �le Hırvat�stan hâk�m�yet� �steyen Hırvatlar ve Sırb�stan
hâk�m�yet�n�n güçlenmes� taraftarı olan Sırplar arasında �lerleyen tar�hlerde büyük �nsanlık
suçlarına sahne olacak b�r �ç savaş patlak verm�şt�r (Kobak, 2016: 82). Söz konusu �ç savaşta
k�ml�ğ�n�n varlığını kabul ett�rmek �ç�n ağır kayıplar verm�ş olan Boşnaklar, bu tar�hsel kırılma
noktaları ve travma �le dönüşen ortak b�r toplumsal hafızaya sah�p olmuş ve savaşın üzer�nden
yıllar geçse dah� olanları gündem�nde tutmuştur. Bunlar Boşnak haklı arasında hatırlanarak ve
kuşaktan kuşağa aktarılarak �nsanların b�reysel hayatlarında yer almış ve (Ol�ck, 2014) paylaşılan
geçm�ş�n h�kâyeler�n anlatılması yoluyla anıların yen�den kurulduğu b�r süreç hal�ne dönerek
normal�ze ed�lm�ş ve bu şek�lde ver�l� sürece eklemlend�r�lm�şt�r
Sonuç olarak ger� döndürülemez b�r parçalanma sürec�ne g�ren Yugoslavya, çokuluslu etn�k
yapısının Yugoslav k�ml�ğ�ne atadığı ‘halkların kardeşl�ğ�’ �lkes�nden gelen özell�kler� de
kaybederek m�kro m�ll�yetç� b�r yapı etrafında dağılmaya başlamıştır. Avd�c (2018: 18)’�n
bel�rtt�ğ� g�b� 1990’lı yılların başlarında gerçekleşmeye başlayan bu süreçle beraber �lk olarak
Hırvat, Sloven ve Makedon m�lletler, Yugoslavya’dan ayrılıp kend� ülkeler�n� kurmuştur. Bu
bağımsızlık sürec�n�n Bosna kısmına değ�nen Tek�n (2011: 6)’e göre, Bosna Hersek Parlamentosu
da 15 Ek�m 1991’de bağımsızlık kararı almıştır. Bunun üzer�ne 29 Şubat- 1 Mart 1992’de yapılan
referandum, Boşnak ve Hırvatlar’ın büyük çoğunluğu tarafından onaylanmıştır. 3 Mart 1992’de
�se Bosna Hersek Parlamentosu resmen bağımsızlık �lân etm�şt�r.
Bağımsızlığını �lan eden m�lletler�n bu tutumu Sırplar’ı ‘Büyük Sırb�stan Hayal�’ düşünces�nden
dolayı rahatsız etm�şt�r. Bu tutumdan dolayı bağımsızlık �ç�n Bosna Hersek’te yapılan referandum
Bosnalı Sırplar tarafından boykot ed�lm�şt�r (Tek�n, 2011:24). Ancak tüm bu çabalara karşın
Bosna Hersek’�n bağımsızlığı ABD ve Avrupa ülkeler� tarafından tanınmış ve B�rleşm�ş M�lletler
üyel�ğ�ne kabul ed�lm�şt�r. Bosnalı Sırplar yen� bağımsız olan Bosna Hersek’te azınlık olmak
�stemem�şlerd�r (Albayrak, 2015:48). Bu nedenle söz konusu bağımsızlığı tanımayan Sırplar,
Bosna topraklarında ş�ddet eylemler�n� arttırarak 1992’de bağımsızlığını �lan etm�ş ve bu bölgede
bulunan Boşnak ve Hırvatlar’ı göçe zorlamışlardır. Yugoslavya’nın asker� gücü olan Yugoslav
Halk Ordusu (JNA) Bosna’dak� Sırpları etn�k tem�zl�k düşünces�ne teşv�k etm�şt�r (Akt. Albayrak,
2015: 48). Bunun sonucunda göç sürec�n� hızlandırmak �steyen Sırplar, bunu etn�k tem�zl�k
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yaparak gerçekleşt�rmek �stem�şler ve tüm bunlar Boşnaklar’ın, soykırıma2 maruz bırakılmasına
neden olmuştur.
Yugoslavya Halk Ordusu (JNA), Sırb�stan Cumhur�yet� İç�şler� Bakanlığı ve Bosna Hersek
tarafından desteklenen s�lahlı oluşumlar, 1992 yılında Doğu Bosna’nın büyük b�r bölümünü �şgal
etm�ş, soykırım dah�l olmak üzere Boşnaklar’a �şkenceler yapmıştır (Akt. Avd�c, 2018: 81). Avd�c
(2018: 81)’�n bel�rtt�ğ� üzere, 1992 tar�h�nde Srebren�ca’nın �şgal ed�lmes� ve Sırp yönet�m�n
hükmetmeye başlamasıyla b�rl�kte çok sayıda s�v�l Boşnak öldürülmüş, uzuvları kes�lm�ş, evler�yle
d�r� d�r� yakılmış, çok sayıda ev, market ve yerleş�m ün�teler� yağmalanmış ve ele geç�r�len eşyalar
Sırb�stan’a götürülmüştür. Ardından Sırplar, s�lahlı oluşumlar ve Bosna’da organ�ze ed�lerek
eğ�t�len ve s�lahlandırılan (Avd�c, 2018: 24) beş kolon�, Doğu Bosna’da b�nlerce s�v�l Boşnak’ı
öldürmüş, kafalarını kesm�ş, cesetler�n� yakmış, on b�nlerces�n� toplama kamplarının korkunç
ortamında tutmuş, çok sayıda kadına ve küçük kıza tecavüz etm�şt�r. S�v�llere a�t ev ve d�ğer
ün�teler�, İslam�yet’e a�t d�n� yapıları yakıp yıkmış ve yağmalamıştır.
Türlü yaptırımlarla göçe zorlanan Boşnaklar, B�rleşm�ş M�lletler tarafından güvenl� bölge �lan
ed�len Srebren�ca’ya sığınmışlardır. Srebren�ca’yla b�rl�kte altı bölgey� güvenl� bölge �lan eden
B�rleşm�ş M�lletler, 24 Mayıs 1995’te yaptığı toplantıda kend�ler�ne a�t barış gücü askerler�n�n
Bosna’nın doğusunda reh�n alınma tehl�kes�n� gerekçe göstererek Srebren�ca’yı tesl�m etme
konusunda Sırp komutanlarına yeş�l ışık yakmış ve soykırım yapılacağının �şaret�n� verm�şt�r
(Akt. Avd�c, 2018: 94). Aynı zamanda BM’de etk�l� olan devletler, Sırplar’ın acımasız saldırıları
karşısında söz konusu bölgeler� f��len korumaya da yanaşmamışlardır.
Tüm bunların sonucunda 11 Temmuz 1995’te B�rleşm�ş M�lletler Barış Gücü Komutanı’ndan
aldıkları em�rle bölgey� koruyan Hollandalı askerler, güvenl� bölge Srebren�ca’dak� Sırp taarruzunu
durdurmayarak General Ratko Mlad�c komutasındak� Sırp askerler�ne bölgey� tesl�m etm�şt�r.
Sırp askerler� kente g�rerek Srebren�ca’ya sığınan 8 b�nden fazla Boşnak’ı ve Boşnaklar tarafından
savunulan Jepa’dak� 3 b�n Boşnak’ı katletm�şt�r (Alp, 2017: 156-169). Katl�am sırasında kadın ve
kız çocuklarına tecavüz ed�lm�ş ve s�v�l halka �şkence ed�lm�şt�r.
Katl�am sonrası resm� rakamlara göre 8372 k�ş�n�n öldürüldüğü bel�rt�lmekted�r. Yapılan
�ncelemelerde, b�r �nsana a�t kem�kler�n farklı b�rkaç noktadan çıktığı tesp�t ed�lm�şt�r. Ayrıca pek
çok cesed�n kem�kler�n�n b�rb�r�ne karışmış olması cesetler�n toplu şek�lde çukurlara atıldığını,
bazılarının yakıldığını göstermekted�r. Bazı kadın cesetler�ne yapışık olarak bulunan bebek
2 Babuna (2008:15)’nın soykırım kavramını şekillendiren hukukçu Rafael Lemkin’e göre soykırım sadece bir ulusun birdenbire ortadan kaldırılması anlamına gelmemektedir. Değişik faaliyetlerden oluşan koordine edilmiş bir planla ulusal
grupların hayatlarının temel unsurlarını ortadan kaldırmayı da içermektedir. Lemkin, bu temel unsurların dil, kültürel
kurumlar, özgürlük, ulusal duygular, mülk edinme özgürlüğü, sağlık, onur ve hayat hakkı olduğunu ifade etmiştir. Bu
nedenle 1992-95 yılları arasında Bosna topraklarında gerçekleştirilen bu çatışmalar, belirli bir kültürü ve kimliği de hedef
almakla birlikte sivillerin hayat hakkını ve birtakım özgürlüklerini de elinden almış ve tüm bunlar, yaşananların uluslararası mahkemeler nezdinde de ‘soykırım’ olarak nitelenmesine neden olmuştur.
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cesetler� ham�le kadınların dah� acımasızca katled�ld�ğ�n�n gösterges�d�r (Türkölmez vd. 2012:
231). Alp’�n (2017: 184) Bosna Hersek Kayıp K�ş�ler Kom�syonu’ndan yaptığı aktarıma göre, 8
Temmuz 2015’te kom�syonun resm� ver�ler�ne dayanarak yapılan açıklamada Temmuz 1995’te
Srebren�ca’da 8.372 Boşnak’ın kaybolduğu ve bunlardan 6.599 k�ş�ye a�t ceset kalıntısının 514
farklı yerdek� mezarlarda bulunduğu bel�rt�lm�şt�r. Katl�am sonrası Srebren�ca’da katled�len
kurbanların cesetler�n�n 49 farklı beled�yen�n araz�s�ne dağıtıldığı tesp�t ed�lm�ş, Srebren�ca ve
çevre beled�yelerde 133 toplu mezar bulunmuştur (Alp, 2017: 182).
Srebren�ca Katl�amı, 26 Şubat 2007’de Hollanda’nın Lahey kent�nde kurulan Uluslararası Ceza
Mahkemes� tarafından soykırım olarak kabul ed�lm�şt�r. Srebren�ca’da yaşanan olayların soykırım
olduğunu �fade eden mahkeme, katl�amı başlatan Sırp komutan Ratko Mlad�c’� ‘Soykırım ve
İnsanlığa Karşı Suç ve Savaş’ kanunlarını �hlalden müebbet hap�s cezasına mahkûm etm�şt�r.
Srebren�ca Katl�amı uluslararası ceza mahkemeler�nde kabul görmüş ve ağır kayıplar verm�ş b�r
soykırım olarak kayıtlara geçm�şt�r.
3. Bosna Sineması’nda Savaş ve Katliamın Temsili
Bosna Hersek’te yaşananları göz önünde bulundurduğumuzda, Bosna toplumunun yaşadığı
savaş ve soykırımın, halkın toplumsal hafızasında öneml� b�r yere sah�p olduğu görülmekted�r.
Boşnaklar’ın yaşadığı ortak acı, kayıp, travma, yas ve tüm bunların temel�nde yer alan k�ml�k
çatışması nedenl� yaşanmışlıklar Bosna’nın belleğ�n� şek�llend�rd�ğ� g�b� ülke s�nemasına da
yansımıştır.
Iordanova (2007: 14) Bosna S�neması üzer�ne yaptığı çalışmada, yaşanan savaşın, katl�amın ve
sonrasının Saraybosna’da y�rm�-otuz c�varında f�lme konu olduğunu söylem�şt�r. Şeh�r yıkımının
yanı sıra, sürekl� olarak savaş görmüş geç�rm�ş gururlu �nsanların anlatıldığını bel�rten Iordanova,
bu anlatım �çer�s�nde şeh�rdek� günlük hayatın zal�ml�ğ�n�n, çocukların, kadınların, ha�nler�n,
sanatçıların, savaşın dehşet�n�n ve her şey�n çığırından çıkışının f�lmlerde yer aldığını �fade
etm�şt�r. Iordanova (2007: 15), yönetmen Ahmet Imamov�c’�n de yer aldığı Saraybosna Yazarlar
B�rl�ğ� (SAGA)’n�n, şehr�n ıstırabı ve gücünü günbegün aktardığının altını ç�zm�şt�r. Bu bağlamda
savaş sonrası Bosna s�nemasını coğrafyada yaşananlar ve halkın toplumsal belleğ�nde kalanların
şek�llend�rd�ğ�n� söylemek mümkündür.
Neven Andjel�c (2017: 77), Yugoslavya sonrası Balkan s�nematograf�s�n�n çok sayıda k�ml�ğ� ve
kültürü gösterd�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Bosna’nın kuruluş h�kayes�nde s�nemanın da rolü oluğunu �fade
eden Andjel�c, Sırplar, Hırvatlar ve Boşnaklar arasında b�r çeyrek asır süren ulus ve devlet kurma
çabasında ulusal kültür ve ötek� kültürün toplum �çer�s�ndek� gel�ş�m� �ç�n Yugoslavya sonrasında
da kültür ve s�nemanın hayatta kaldığını �fade etm�şt�r.
Bosna’nın s�nemasında kullanılan tems�llerden bahseden Iordanova (2007: 223), bulanık b�r res�m
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olarak göster�len kurbanların, hayatta kalanlardan daha fazla h�kâyeye sah�p olduğunu, kayıpların,
şeh�tler�n, belgesellere konu olan �nsan h�kayeler�n�n, kurban fantez�s�n�n, kadın f�lmler�n�n,
tecavüzler�n ve ruh çağırma g�b� çeş�tl� tems�ller�n bu s�nemada görüldüğünü bel�rtm�şt�r. Bu
tems�ller Ahmet Imamov�c s�nemasının yanında farklı b�ç�mlerde A�da Beg�c, Jasm�la Zban�c,
Dan�s Tanov�c g�b� yönetmenler�n f�lmler�nde yer almaktadır.
Bosna’da Saraybosna Yazarlar B�rl�ğ� (SAGA) �le s�nemaya adım atan Ahmet Imamov�c, bu
coğrafyada yaşananları s�nemasına yansıtan b�r yönetmen olarak karşımıza çıkmaktadır. İç
savaşın b�tt�ğ� 1995 yılı ve sonrası ele alınan Bosna f�lmler�n�n konu bakımından ağırlıklı olarak
savaşa ve katl�ama �şaret ett�ğ�n�n görülmes�, esasında Bosna’nın toplumsal hafızasının b�rer
yansımasıdır. Bunun aracı olarak da savaş ve katl�amın yaşandığı zaman d�l�m�nden bu yana
s�nemasını kullanmaktadır. Sel�n Süar Oral (2018: 47)’ın bel�rtt�ğ� g�b� “sinema, bellek kurucu
olarak olayları yeniden inşa ederek izleyicisine sunmakta, bu açıdan da seyircinin yaşadığı, bildiği
veya öğrendiği olayın, bir başka kişinin (yönetmen) anılarıyla birleşen toplumsal hafızasıyla bir
karşılaşma sahası olarak karşımıza gelmektedir. Dolayısıyla filmler, içinden çıktığı toplumun
kültüründen, sosyo-politik olaylardan ve siyasi durumdan kopuk temsiller inşa etmemektedirler.”
Bu nedenle Ahmet Imamov�c’�n yönetmenl�ğ�n� üstlend�ğ� ve amaçlı örneklem olarak bel�rlenen
Belvedere f�lm�n�n bu çerçeve etrafında �şlenmes� Bosna’nın toplumsal hafızasına da�r referanslar
sunması açısından önem taşımaktadır.
4. Belvedere Filminde Toplumsal Hafıza
F�lm, Bosna’nın Goradje kent�nde kurulmuş Belvedere adındak� b�r mültec� kampında
geçmekted�r. Bosna Savaşı ve Srebren�ca Katl�amı’ndan 15 sene sonrasını anlatan f�lm, burada
yaşayan �nsanların savaş sonrası durumunu konu almaktadır. F�lmde savaşın ve katl�amın Bosna
halkının toplumsal belleğ�n� nasıl şek�llend�rd�ğ�, söz konusu olayların bıraktığı duygular ve
tems�ller üzer�nden yen�den �nşa ed�lerek �şlenmekted�r.
Kadınların ön planda olduğu f�lmde �nsanların çares�zl�ğ�, �nancı, umudu ve yaşanmışlıkların
�zler� arasında hayatlarını sürdürme çabaları görülmekted�r. F�lmde, yaşananlar üzer�nden uzun
zaman geçmes�ne rağmen toplu mezarlar ve bu mezarların başında kayıpları olan kadınlar,
yakınlarının cesetler�n�n bulunması �ç�n üm�tl� b�r bekley�ş �ç�nded�r. F�lmde, her toplu mezar
bulunuşunda umutlar yen�den yeşermekted�r. Çünkü her yen� toplu mezar tesp�t�, aynı zamanda
yen� kem�kler�n bulunarak DNA anal�z� yapılması, k�ml�kler�n tesp�t ed�lmes� ve b�r bekley�ş�n
son bulması anlamına gelmekted�r.
F�lmde katl�amı ve savaşı yaşamış olan Rüveyda, Al�ya ve Zeyna adlı üç kardeş�n yaşadıkları
toplumsal ve ps�koloj�k travma konu ed�lmekted�r. Bu üç kardeş geçm�ştek� yaşanmışlıkları,
ps�koloj�k buhranları �çer�s�nde her şeye rağmen verd�kler� hayat mücadeles� ve Zeyna’nın oğlu
Adnan’ın real�ty show programına katılmasıyla savaş zamanı yaşadıkları üzer�nden sınanmaktadır.
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4.1. Karakterler
F�lme karakterler özel�nde bakıldığında üç kardeş üzer�nden özel b�r anlam yaratımı olduğu
görülmekted�r. Mold�yar Yergebekov (2003: 21)’a göre üçlü karakter mot�f�, f�lmde yer alan üç
karakter�n görev ve kaderler�n�n benzerl�k �çermes� etrafında kurulmaktadır. Söz konusu üçlü
yapıdak� �lk karakter, f�lmdek� �ç d�yaloglarıyla d�kkat çeken Rüveyda’dır. Rüveyda, f�lm boyunca
savaşın etk�ler�n�n �ç ses� olarak kullanılmaktadır. F�lm, h�kâye anlatısının b�tt�ğ� boşluklarda
Rüveyda’nın �ç ses�ne yer vermekted�r. Bu �ç seste savaş ve katl�amla �lg�l� b�rtakım sorgulamalar
�ç�nded�r. İç ses, s�nemada karakterler üzer�nde terc�h ed�len b�r durumdur. Sözen (2015: 239),
s�nemada �ç ses kullanımının “�ç monolog” olarak �fade ed�ld�ğ�n� bel�rterek E�senste�n’ın
konuşmanın s�nemaya g�rmes�yle buna özel önem verd�ğ�ne ve �ç monoloğun kend�ne özgü b�r
söz d�z�m� olduğuna �şaret etm�şt�r. Sözen’e göre �ç monolog, karakter �ç�n mümkün olmayanı
‘mümkün’ kıldığı g�b� aynı zamanda görsell�ğ� aşarak karakter�n �ç dünyasına yönel�k b�r yansıma
olarak görülmekted�r. Rüveyda’nın �ç ses�n� Sözen’�n (2015: 240) �ç monolog şek�ller�ne göre
tanımladığımızda bu g�b� sahnelerde ağzının kapalı olduğunu fakat ses�n�n duyulduğu ve bu
esnada d�ğer karakterler�n tavır ve eylemler�nden dolayı onu duymaz halde olduğu görülmekted�r.
Rüveyda’nın yalnız ve kend�yle yaptığı bu sorgulamalar da toplumsal hafızadan b�r �z taşımaktadır.
Çünkü Halbwachs’a (2018: 22-23) göre “bir topluluğun parçası olmuş ve hala olmaya devam
eden kişiler, o grubun üyeleri uzakta olsa dahi onlar gibi düşünmektedir.” Bu durum da b�r
topluluğun varlığından bahsetme noktasında yeterl� olmaktadır. Dolayısıyla k�ş� yalnız olsa dah�
düşünce ve eylemler� toplumsal kalmaktadır. Bu nedenle k�ş�, sadece görünüşte yalnızdır. Bunun
yanında Rüveyda da savaşta kayıp veren b�r�d�r ve herkes g�b� sevd�kler�n�n cesed�ne ulaşmak
�stemekted�r. Katl�amda yer alan b�r Sırp asker�n�n ev�n� sürekl� olarak gözetlemekte, bu asker�n
kocasını ve oğlunu nereye gömdüğünü b�ld�ğ�n� düşünmekte ve bunu öğrenmek �stemekted�r.
Rüveyda’nın yapı olarak üç kardeş�n �ç�nde en makul ve mantıklı karakter olduğu görülmekted�r.
F�lmde görülen �k� erkek karakterden b�r� olan Al�ya, üç kardeşten ikincisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Savaşta sevd�kler�n�n yanı sıra �k� bacağını kaybetm�şt�r. Aynı zamanda �nsül�n hastası
ve alkol bağımlısıdır. Oğlu Harun’a tutunarak yaşamını sürdüren Al�ya, duygu dalgalanmalarını
öfke nöbetler�yle dışa vurarak göstermekted�r. Al�ya’nın hayatta kalan tek çocuğu olan Harun,
babasının bedensel engel� neden�yle onun yapacağı �şler� küçük yaşta kendi üstlenmiştir. Travmanın
kuşaklararası aktarımı �le �lg�l� olarak Perel W�lgow�cz, vamp�r�k özdeş�mden bahsetmekted�r. Ona
göre büyük yıkımlardan sağ kurtulanların çocukları ebeveynler�n�n travmalarına hapsolmuştur,
onlar ne ölüdürler ne de d�r�d�rler, zamansız, tasarımsız b�r durumda yaşayarak kend�ler�n�n
deney�mlemed�kler� travmaları tekrar etmeye mahkûm kalırlar (Akt. Yalçın vd., 2018:26). F�lmde
çocuk karakter Harun üzer�nden de toplumsal hafızaya yönel�k b�r anlatı yapıldığı görülmekted�r.
F�lm�n başındak� sahnede babası Al�ya’ya “Annemi neden Potacari’ye defnetmedin? d�ye soran
Harun, buna karşılık Herkes orada, bize müsaade etmediler. Orası hastalıktan ölen insanlar için
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değil cevabını almıştır. Harun Peki ya savaş olmasaydı?” d�ye sorduğunda, babası Al�ya’ya “O
zaman ne hastalık olurdu ne de Potacari” demekted�r. Halbwachs (2018: 57)’a göre, çocukken
yet�şk�nler�n b�z� fazlasıyla etk�leyen olgu karşısındak� tavrından, bu hatıranın korunmayı hak
ett�ğ�n� zaten b�ld�ğ�m�z� �fade etm�şt�r. Harun’un b�r çocuk olarak babasına kolekt�f hafızada
yer alan olaylardan b�r�nde annes�n�n başına gelm�ş olanlara yönel�k sorular sorması, f�lm �ç�nde
Bosna toplumunun başından geçenlere yönel�k yapılmış toplumsal b�r hatırlatma olarak karışımıza
çıkmaktadır.
Savaşta kayıp yaşayan üç kardeşten sonuncusu Zeyna’dır. D�ğer �k� karaktere kıyasla na�f ve
sess�z b�r karakterd�r, oğlu Adnan’la b�rl�kte yaşamaktadır. Oğlu Adnan, savaşın �zler�nden
kurtularak normal b�r hayat yaşama �steğ�nde olan b�r karakterd�r. Bu �steğ� üzer�ne BBG ev�ne
başvurmuş ve b�r anda kend�n� real�ty show dünyasında bulmaktadır. Onun BBG ev�ne g�tmes�yle,
o, ps�koloj�k olarak sınanmaktadır. F�lmde Adnan karakter�n�n BBG ev�ne seç�lmes� üzer�nden b�r
anlam yaratımı söz konusudur.
Adnan’ın BBG ev�ne katılmasıyla oradak� sahneler�n renkl� çek�m olarak �zley�c�ye göster�lmes�
d�kkat çekmekted�r. Adorno (2012) ve Baudr�llard (2016)’ın bel�rtt�ğ� türden b�r gerçekl�ğ� ‘renkl�
b�r dünya’ eşl�ğ�nde sunan yönetmen, hak�kat� b�l�nçl� b�r terc�h �le renks�z olarak sunmayı terc�h
etm�şt�r. BBG ev� çek�mler�nde s�yah-beyaz şek�lde sürdürülen hayattan çok farklı ve f�ltrel�
b�r hayat yaşanması, f�lm�n genel�nde toplumsal hafızada yaşananlar yönel�k yapılan vurgudan
oldukça uzaktır. Susam (2015: 92)’a göre, medya k�ml�kler�n, hafızanın yerel anlatıların ve
tar�h�n �nşasında rol oynamaktadır. Medyanın hegomon�k gücü ney�n kavramsallaştırılıp
kavramsallaştırılmayacağından, ney�n görünüp ney�n unutulmaya bırakılacağına kadar pek çok
şey� bel�rlemekted�r. K�tle �let�ş�m araçları ş�md�y� ve geçm�ş� çerçeveleme b�ç�mler� üzer�nden
gündemler, kamuoyları ve kanaatler oluşturmaktadır. Ona göre, bu çerçevede yer almayan konular
ve gruplar gündem ve bellek dışında kalmaktadır. Buradan anlaşılacağı üzere toplumların kolekt�f
b�r bellek yaratımı olduğu g�b�, k�tle �let�ş�m araçlarının da kend�ne has b�r bellek yaratımı söz
konusudur. Bu bağlamda f�lmde BBG ev� sahneler�n�n �çer�k olarak d�ğer sahnelerden farklı
olmasının temel�nde gerçeğ�n ve tems�ller�n uzağında olması yatmaktadır (Susam, 2015: 93).
Medyanın topluma sunduğu tems�ller ve �mgeler üzer�ne Adorno (2012: 36) da Kültür Endüstrisi
eser�nde metanın kend�s�n�n �mgeye, göster�ye ve tems�le dönüştüğünü bel�rterek gerçekl�k
olgusuna vurgu yapmaktadır. Aynı bağlamda Baudr�llard (2016: 14), h�per-gerçeğ�n, gerçekl�ğ�n
yer�n� aldığını, gerçek olmayan b�r şey�n k�tle �let�ş�m araçları tarafından gerçekm�ş g�b� sunulup
göster�ld�ğ� s�mülakrların, hak�kat�n yen�den �nşasında büyük rol oynadığını bel�rtmekted�r. Bu
bağlamda BBG ev� sahneler�, esasında k�tle �let�ş�m araçlarının neden olduğu belleks�zl�ğ�n
ve unutmanın b�rer yansımasıdır. Ancak BBG ev�n�n �çer�kte toplumsal hafızaya da�r b�r �z
taşımaması, medya f�ltres�nden yardım alarak onun unutulması ve değers�zleşt�r�lmes�ne yönel�k.
F�lmde kardeşler üzer�nden yaratılan anlam dışında kadınların da toplumsal hafızayı sırtlayan
karakterler olarak sunulduğu görülmekted�r. Kadınlar ger�de kalanlar olarak katl�amın anneler�n�,
eşler�n� ve katl�amda kaybolan k�ş�ler�n bekleyenler�n� tems�l etmekted�r. Halbwachs (2018:
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134)’a göre, gruplar ve tems�ller ışığında geçm�şe g�den b�reysel düşünce, kolekt�f b�l�nçlerde
tems�l ed�ld�ğ� hal�yle bu düşünce �çer�s�nde daha uzağa veya daha yakına g�deb�lmekted�r. Bu
noktada kadınlar, toplumda yaşananlara da�r kolekt�f h�sler�n unutulmamasını da sağlamaktadır.
Halbwachs (2018: 55)’a göre, h�sler� hatırlamak �ç�n onları toplum tems�l�m�ze a�t b�r olgu, varlık
ve f�k�r bütününe yen�den yerleşt�rmek gerekmekted�r. Katl�am sonrası �nsanların çares�zl�k,
�nanç, umut, kayıplar ve yaşanmışlıkların arasında hayata tutunmaya çalışmaları g�b� b�rtakım
durumlar yaratılan tems�ller �le kolekt�f b�r hatırlatmaya vurgu yapılmaktadır.

RENKLİ FOTOĞRAF: Şek�l 1: BBG ev� sahnes�nden genel b�r görüntü

SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF: Şek�l 2: Belvedere Mültec� Kampı’ndan genel b�r görüntü

RENKLİ-SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF: Şek�l 3: BBG ev�ne katılan Adnan’ı annes� Zeyna ve
Harun’un �zlemes�
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Y�ne f�lmde toplumsal hafızaya yönel�k öne çıkan sahnelerden b�r� Rüveyda ve Al�ya kardeşler
arasında geçm�şt�r. Bu sahnede savaşta ve katl�amda kaybett�ğ� eş�nden, çocuklarından bahseden
Al�ya “Şimdi yaşasalardı kaç yaşında olurlardı diye düşünüyorum. Melika… 46 yaşında olacaktı.
Senad yeni yeni yürüyordu. Peki ya Alen kaç olacaktı? 23… Ağabeyi yaşasaydı, 23 yaşında olacaktı.
Allah neden hayatta kalmama izin verdi bir türlü anlayamıyorum” şekl�nde konuşmaktadır.
Halbwachs (2016: 60), b�r k�msen�n ölümü g�b� yalnızca b�z� �lg�lend�ren olayları gözümüzde
canlandırırken üzüntümüzü hatırlamak �ç�n kaybed�len k�ş�n�n yaşını, mesleğ�n�, k�ş�l�ğ�n� ve
yaşamının genel hatlarını düşüneb�leceğ�m�z� �fade etm�şt�r. Al�ya’nın kaybett�ğ� a�le üyeler�n�
bu şek�lde hatırlamasının temel�nde a�len�n Bosna toplumu �çer�s�nde yaşaması yatmaktadır. Bu
nedenle toplum �çer�s�nde yaşanan savaş ve katl�am sonucu hayatını kaybeden a�le üyeler�, ger�de
kalanlar tarafından o toplumun hafızasıyla bağlantılı şek�lde hatırlanmaktadır.
F�lmde karakterler�n savaşta ve katl�amda kaybett�kler� yakınlarının başlarına gelen travmat�k
olaylara takılarak öfke nöbetler� geç�rd�kler� görülmekted�r. Katl�am sonrası hayatta kalanlar
hem bunun verm�ş olduğu acıyla ve yakınlarının kaybıyla yaşamına devam etmeye çalışırken,
hem de Bosna’nın toplumsal hafızasına kazınmış travmat�k olayları kend� �çler�nde sorgulayıp
öfkelenmekted�r. Rüveyda ve Al�ya arasında geçen b�r sahnede Rüveyda’nın hayatını kaybeden
yakınlarına �şaret ederek Al�ya’ya “Başını göğe kaldırırsan eğer onları göreceksin demes� üzer�ne
öfke patlaması yaşayan ve ağlayan Al�ya “Ne göreceğim? Ne halt var yukarda? Obradovic’in
Srebrenica’da gördüğünü mü?” d�yerek tepk� göstermekted�r. Başka b�r oğlu Harun’un öldüğünü
zanneden Al�ya, el bombasıyla �nt�har etmek �stemekted�r. Rüveyda’nın sak�nleşt�rmeye çalıştığı
Al�ya’nın “Üçüncü bir kişiyi de mezara koyamam, bunu yapamam” şekl�nde sayıklayarak
ağlamaya başladığı görülmekted�r. Susam (2015:56)’a göre N�etzsche, her şey� hatırlayan b�r
�nsanı tutsak olarak görmekted�r. “Hatırlıyor olmak insan açısından trajiktir” d�yen Susam,
travmalara sah�p grupların sürekl� soykırım, tac�z, ş�ddet vb. anılarla yüklü olmasının sağlıklı
ve kolekt�f yaşamı �mkânsız hale get�rd�ğ�ne �şaret etm�şt�r. Bosna’da toplumsal hafızaya
kayded�lm�ş yaşanmışlıklar arasında hayatını sürdürmeye çalışan bu �k� karakterle olanların
b�reysel ve toplumsal anlamda travmat�k �zler�n� görmek mümkündür. N�etzsche’ye göre, geleceğe
doğru yol almak �ç�n bu �zlerden kurtulmak gerekmekted�r (Susam, 2015: 36). Adnan’ın BBG
ev�ne katılması, Al�ya’nın �nt�har etmes� ve öfke nöbetler� toplumsal hafızasında yaşananlardan
travmat�k olarak kurtulamasının b�rer sonucu olarak görülmekted�r.
F�lm�n son kısmındak� sahnelerde Rüveyda karakter�, kocasını ve oğlunu nereye gömdüğünü
öğrenmek �sted�ğ� Sırp asker�n� a�les�yle mutlu b�r şek�lde görmekted�r. Bu durumu artık
kaldıramamakta ve Al�ya’nın �nt�hara kalkışırken kullandığı el bombasıyla Sırp asker�n�n ev�ne
g�tmek �ç�n yönelerek kadrajdan çıkmaktadır. B�r patlama ses�yle ve Rüveyda’nın “Sonrası
karanlık… Karanlık…” d�ye sayıklamasıyla ekran kararmaktadır. Bu durum Adnan’ın BBG
ev�ndek� f�ltrel� ve gerçekten uzak hayatını etk�lem�şt�r. Çünkü yakınlarından b�r�n� kaybett�ğ�
söylenerek yarışmadan erken ayrılmak zorunda kalmıştır. Adnan’ın BBG ev�nden gerçek hayatta
yaşanan b�r olay net�ces�nde erken ayrılması, real�ty show programının ‘gerçek hayatın kontrollüsü’
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şekl�nde lanse ed�lmes�ne karşın günlük yaşamdan ve toplumsal hafızadan soyutlanamadığı
görülmekted�r. Adnan karakter� geçm�ş�nden kurtulmak �ç�n bu yarışmaya katılsa da toplumsal
belleğ�n�n get�r�s�nden kurtulamamıştır. F�lmde k�m�n öldüğünün b�l�nmemes�, o kısmın
Karanlık… Karanlık… şekl�nde ekranın karartılmasıyla f�lm�n genel�ne yönel�k b�r anlamlandırma
yapılmıştır. Çünkü f�lm boyunca k�m�n yaşadığı, k�m�n öldüğü tıpkı orada ver�len ‘karanlık’
metaforu g�b� b�l�nmemekted�r. S�yah-beyaz kadrajda yaşananlar, renkl� kadrajda yaşanan hayatı
etk�lem�ş ve onu s�yah-beyaza çev�rm�şt�r. F�lm�n sonunda geçen “Hayat devam ediyor, show
devam ediyor” mottosu, yaşananların defalarca anlatılmasına ve göster�lmes�ne karşın tüm
bunların sadece toplumsal belleğ�nde taşıyanlara dokunduğu �zley�c�ye göster�lmekted�r.

Sonuç

Ahmet İmamov�c �k�nc� uzun metrajlı f�lm� olan Belvedere f�lm�nde, Bosna Savaşı ve Srebren�ca
Katl�amı’nın toplumsal hafızada yarattığı etk�ler başta üç kardeş karakter ve d�ğer karakterler
üzer�nden şek�llend�r�lerek s�nema aracılığıyla �şlenm�şt�r. 2010 yapımı f�lm�n yönetmen�
Belvedere’yle katl�am ve savaşın üzer�nden uzun zaman geçm�ş olmasına ve travmat�k b�r
olay yaşamalarına rağmen karakterler�n normal hayatlarına devam etmeye çalışma çabasını
göstermekted�r. Halbwachs’a göre “kolektif çerçeve üzerinde sabitlenmeyen, dikkatin başka yerde
olduğu ve çerçevelerin bir dönemden diğerine değiştiği durumlardaysa anılarımızın bozulacak
ve unutma gerçekleşecektir” (Halbwachs, 2016: 346). F�lmde karakterler�n normal hayatına
odaklanamadığı, d�kkat�n�n sürekl� olarak toplumun hafızasına kazınmış travmat�k olaylar
net�ces�nde yaşananlarda ve kaybed�len �nsan ve hayatlarda olduğu görülmekted�r. F�lm �şley�ş�nde
karakterler geçm�şte yaşananlardan kurtulmayı �sterken onlara saplanmakta, kaybed�lenler�
ararken kaybolmakta ve tüm bunların �ç�nde travmat�k yaşanmışlıklara öfke duyarak yaşamaya
çalışmaktadır. Yönetmen, f�lm�n h�kâye anlatıcılığında bu g�b� zıtlıklardan faydalanarak savaş ve
katl�amın toplumsal hafızadak� boyutunu �zley�c�yle paylaşmaktadır.
Y�ne karakterler, toplumsal geçm�ş�n kend�ler�nde bırakmış olduğu der�n �zden dolayı f�lm
boyunca k�m�n yaşayıp k�m�n öldüğünü tam olarak anlayamamaktadır. Bu durum karakterler�n
toplumsal hafızasına yönel�k d�kkat�yle ve travmat�k anılarının bu nedenle bozulmadığıyla �lg�l�d�r.
“Karanlık… Karanlık…” sahnes�nde k�m�n öldüğünün b�l�nmemes� esasen buna �şaret etmekted�r.
Tüm bunların sonucu olarak karakterler normal yaşam �çer�s�nde sürekl� arayış �ç�nded�r.
Karakterler kayıp yaşamalarına da�r geçerl� b�r neden bulamadıkları �ç�n öfke nöbetler�yle kend�
�çler�ne kapanmakta, bedenen gerçek hayatta ama b�r yanı hep karanlıkta yaşamını sürdürmekted�r.
F�lmdek� karakterlere dar açıdan baktığımızda yaşadıklarının kend�ler�ne özgü etk�ler� olduğunu
ve toplumda yaşananlara da�r eşs�z anılara (Halbwachs, 2016: 344) sah�p oldukları görülmekted�r.
Ancak gen�ş açıdan yan� toplumsal hafıza çerçeves�nde karakterler�n anılarına odaklandığımızda,
bunların canlı b�r b�ç�mde anlam bulması ve onların yaşamını büyük ölçüde etk�lemes�, toplumun
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ve onun belleğ�n�n öneml� b�r payı olduğuyla �lg�l�d�r. Adnan karakter� görülürken renkl� kadrajın
s�yah-beyaz kadraja dönüşmes� ve “Hayat devam ediyor, show devam ediyor” mottosuyla
b�t�r�len f�lm�n son sahnes�ndek� bu anlatı, temelde Bosna’nın toplumsal belleğ�ne da�r b�r ana
f�kr� oluşturmaktadır. Bu sahneyle acıyla, travmayla yoğrularak oluşturulmuş toplumsal hafızaya
sah�p toplumların kader�n�n, tıpkı f�lmdek� karakterler g�b� renks�z b�r hayatta ve karanlığa saplı
b�r şek�lde yaşamak olduğu sonucuna varılmaktadır.
Tüm bunların ışığında, amaçlı örneklem olarak alınan Belvedere f�lm�, Bosna toplumunun
toplumsal hafızasını yansıtan f�lmlerden b�r� olarak öne çıkmaktadır. S�nemanın kend�ne özgü
anlam yaratımı �çer�s�nde sahneler b�r bütün olarak deş�fre ed�ld�ğ�nde f�lm�n vermek �sted�ğ�
anlamlar daha net anlaşılmaktadır. F�lmde ortaya konulan anlam yaratımları, �zley�c�n�n kültürel
b�r�k�m�, toplumsal hafızası ve yaşanmışlıklarıyla harmanlanarak farklı yorumlanab�lmekted�r.
Yönetmen�n söz konusu f�lmde oluşturmak �sted�ğ� temel anlatım, Bosna halkının toplumsal
hafızasında bulunan olgulardan yola çıkarak ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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TASARLAYAN/TASARLANAN OLARAK: İNSAN/NESNE
Burak Çiçek1
Özet
İç�nde bulunduğumuz çağ, �nsanoğlunun dünyaya etk�s�n�n her şeyden fazla olduğu b�r çağdır.
Antroposen olarak �s�mlend�r�len bu çağda artık �nsan: tasarlayan, değ�şt�ren ve değ�şt�rd�ğ�
dünyanın değ�şt�rd�ğ�, tasarladığı �nsandır. Hem tasarlayan, hem de tasarlanan b�r nesneye dönüşen
�nsanın tasarlanma b�ç�m� b�rçok başlık altında �nceleneb�l�r. Kozmet�k olarak tasarlanan �nsan,
düşünsel olarak tasarlanan �nsan, kullandığı nesneler olarak tasarlanan, k�m� zaman taşıdığı ve
göstermekten zevk duyduğu marka nesneler� �le b�r reklam aracı olarak tasarlanan �nsan…
Başlangıçta yaşama tutunmak �ç�n gerekl� nesneler� “tasarlayan �nsan” ş�md� neden tasarlamaktadır?
Farklılıklardan zeng�nleşen, etk�leş�mlerle yen�den tasarlanan �nsan, ş�md� neden aynılaşma
üzer�ne “tasarlanmaktadır”? Kültür endüstr�s� kavramı üzer�nden bu konu ele alındığında; kolay
yönet�len, kolay kazanç sağlanan �nsan k�tleler�n�n oluşması, bunu hedeﬂeyenler açısından
öneml�d�r. Pek�, �nsan hem tasarımcı, hem de tasarlanansa başka b�r soru �şaret� doğacaktır:
‘gerçek’ tasarlanab�l�r m�? “Tasarlanan k�ş�” ne kadar kend�d�r? İşte bu noktada da s�mulakrum
kavramı üzer�nde durmak gerekmekted�r. Tek t�pleşen moda algısı, tek t�pleşen s�mülat�f sosyal
medya dünyası, tek t�pleşen yemekler ve dahası… Tasarlanmış bu dünyaya atılan ve adapte olmaya
çalışan �nsanı tek başına ele aldığımızda; k�ml�k kaybını göz ardı etmek elbet zor olacaktır. İnsan,
k�ml�ğ�nden vazgeçmeye ve bu ortak k�ml�ğ�n kabulüne nasıl alışır? İşte ele alınması gereken
d�ğer b�r kavram da bu noktada “persona”dır.
Bu b�ld�r� metn�, bu sorular ışığında, tasarlanan �nsanın neden tasarlandığı konusunu kültür
endüstr�s� bağlamında; tasarlanan dünyayı s�mulakrum kavramı �le ve tasarlanan �nsanı “persona”
kavramı açısından tartışmakta; tüm bu tartışmayı George Bernard Shaw’ın Pygmal�on oyunu
üzer�nden �lerletmekted�r.
Oyunda, ç�çekç� b�r kız, Profesör H�gg�ns tarafından yen�den tasarlanmakta, tüm yaşamsal
alışkanlıkları kırılarak “olması gereken �nsan”a dönüştürülmekted�r.
Anahtar Kelime: Tasarlanan İnsan, Tasarlayan İnsan, Pygmal�on, S�mulakrum, Persona, Kültür
Endüstr�s�

1 Arş. Gör., İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü, burakcicek1@aydin.
edu.tr
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IN POINT OF DESIGNER/DESIGNED

Abstract
In the age we are �n, people’s �nﬂuence on the world �s more than anyth�ng else. In th�s anthropocene
age, people change the world and are replaced by the world. The way they are des�gned can be
d�ﬀerent: Cosmet�cally, �ntellectually, as the objects �t uses, or as a b�llboard ...
In anc�ent t�mes people used to des�gn to l�ve, so why now? Why the old people enr�ched by
d�ﬀerences, why now changes w�th the same des�gns? From the perspect�ve of the culture
�ndustry: an easy-to-manage person �s �mportant to those who manage them. So can the real one
be des�gned? How long can the damaged th�ng rema�n as �tself? At th�s po�nt, the concept of
s�mulakrum should be emphas�zed. Un�form fash�on, un�form s�mulat�ve soc�al med�a, un�form
d�shes and more ... For the person who �s thrown �nto th�s des�gned world and tr�es to adapt, we
cannot �gnore the loss of �dent�ty. How does one get used to accept�ng common �dent�ty? Here’s
another po�nt to cons�der: Persona.
All these quest�ons were exam�ned �n th�s paper through Bernard Shaw’s Pygmal�on game.
In the game, a ﬂor�st g�rl �s redes�gned by Professor H�gg�ns, all her v�tal hab�ts are broken and
turned �nto a “must-have”.
Keywords: Des�gn�ng people, des�gned people, Pygmal�on, S�mulakrum, Persona, Culture
Industry
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1.

Giriş

Tüm �nsanlardan aynı kültürel b�r�k�me, aynı �deoloj�ye, aynı d�n� �nanca, aynı ekonom�k düzeye
sah�p olmaları beklenmemekted�r. Fakat ne kadar farklı olsak da, bu farklılıkların arzularımızı
hadd�nden fazla etk�lemes� ve farklılaştırması b�rçok bakımdan, b�rçok sektörün �ş�ne gelmeyecek
b�r durum olab�l�r. Örneğ�n; �nsanlar ne kadar farklı olurlarsa olsunlar telev�zyon �zlemel�d�r. Eğer
bu noktada b�rl�k sağlanamıyorsa, popüler s�nema ne güne duruyor. Bunda da anlaşamazsak, pek�;
�nternet yayıncılığında anlaşab�l�r�z.
B�r şek�lde b�r yerlerden ana hatta bağlanılması gerekmekted�r; bu olmaz �se “tasarlanmış” olan
ve fabr�kasyon üret�m� çoktan başlamış olan “moda” tak�p ed�lemez. O zaman �nsanlar, ne satın
alması gerekt�ğ�n� b�lemez. Aynı satın alma, �zleme, d�nleme alışkanlıklarına sah�p olmayan
�nsanların kontrolünü elde tutmak, h�çb�r zaman kolay olmayacaktır. N�tek�m farklı b�reylere
tek tek h�tap etmek oldukça zorken, k�tlelere b�r nesne olarak seslenmek çok daha kolaydır.
Bu nedenle k�tleler�n kend�ler�n� özgür h�ssett�kçe �sten�len alanın �ç�ne g�rmes�, farklı olmak
�steyerek aynılığın sınırlarının dışına çıkmaması, kontrol altında kalmaları ve en öneml�s� bunların
farkında olmaması s�stem�n temel görev�d�r.
“Kültür endüstrisi kasıtlı olarak tüketicileri kendisine uydurur. ….kültür endüstrisi
yöneltilmiş olduğu milyonların bilincini ve bilinçaltını yönlendiriyor olmasına rağmen,
kitleler birincil değil, ikincil role düşerler ve hesaplanabilir nesneler, makinenin tali
parçaları olurlar. Tüketici, kültür endüstrisinin bizi ikna etmeye çalıştığı gibi hükmedici
ya da özne değil, aksine nesnedir.” (Adorno, 2003)
Bu durumda nesneleşen ve bunun farkında olmaması sağlanan �nsan nasıl b�r “gerçekl�ğ�n”
�çer�s�nded�r? Her dönem�n kend� �ht�yaçları vardır ve �ht�yaçlar kend� �ht�yaçlarını yaratır. Kültür
endüstr�s� bağlamından baktığımızda �se �ht�yaçlar dah� tasarımdır. Sıcak b�r yaz günü, terlem�şken
buz g�b� b�r kola �çmek, b�yoloj�k olarak ne kadar �ht�yaçtır? Bu bağlamda tasarlanan �nsan/nesne
k�tleye uyum sağlamak adına karar verme yet�s�n� tesl�m etmekte, bunun karşılığında �se hayal�
b�r �ht�yacını karşılamaktadır.
Hayal� �ht�yaçlar, bu �ht�yaçların k�tlelere dayatılması ve artık k�tleler�n bu �ht�yaçları karşılamak
�ç�n kend�ler�nden feragat etmeler�; bu �ht�yaçların �se yen� �ht�yaçları doğurması ve tüm bu
yanılsamanın sonu gelmez b�r kısır döngüye dönüşmesi… Burada üstünde durulması gereken
nokta bu ihtiyaçların gerçekten ihtiyaca dönüşmesidir. Baudr�llard’ın dey�m�yle simülasyon:
“Simüle etmek “-mış” gibi yapmak değildir. Hastaymış gibi yapan kişi yatağa uzanıp
bizi hasta olduğuna inandırmaya çalışır. Bir hastalığı simüle eden kişi ise kendinde bu
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hastalığa ait semptomlar görülen kişidir.” (Baudr�llard, 2003)
Her şey�n s�müle ed�leb�l�r olduğu bu dünya simülakradır; gerçek dışı değ�ld�r.

“Gönderenden yoksun ve nerede başlayıp nerede bittiği bilinmeyen, hiçbir
şeyin durduramadığı bir kapalı devre içinde, gerçeğin değil yalnızca kendi kendinin
yerine geçebilen bir şey.” (Baudr�llard, 2003)
Pek� �nsan neden buna dah�l olur? İnsanda toplumun kend�s�nden beklenenlere uygun davranma
eğ�l�m� vardır. B�rey, uyum sağlamalı ve d�ğerler�n�n konforuna sah�p olmalı/konforunu
y�t�rmemel�d�r. B�rey�n dış dünya �le �l�şk�ler�nde uyum sağlaması ya da başa çıkab�lmes�n�
sağlayan s�steme persona adı ver�lmekted�r. Persona denen bu toplumsal maske, çocukluk
dönem�nde anne ve babanın �stekler�ne uygun davranma �ht�yacından doğar ve gel�ş�r.
“Onay görmek-dışlanmamak, birtakım şeyleri elde edebilmek için bir parçası olunan
toplumun kodlarına uygun sosyal maskeler (persona) kullanılır. Bu anlamda sosyal
maskelerimiz, çevremizdekilerin görüp tanıdığı yanımızdır.” (Tan, 2014)

1.1. Bernard Shaw’ın Pygmalion Oyununda İnsan/Nesne
Shaw en popüler oyunlarından olan Pygmal�on’ı 1912’de yazmıştır. Adından da anlaşılacağı üzere
Bernard Shaw, Pygmal�on m�t�nden es�nlenm�şt�r.
M�te göre Pygmal�on Kıbrıslı bir heykeltıraştır. Kadınlardan nefret eden Pygmal�on, kend�
kadınını tasarlamaya karar ver�r ve b�r kadın heykel� yapmaya başlar. Tüm zamanını bu heykele
ayırmaktadır, b�rçok kısmını defalarca düzelt�r, yen�den yapar ve b�t�rd�ğ�nde eşs�z b�r kadın
yaratmıştır. Canlı b�r kadına benzeyen bu heykel Pygmal�on için bir nesnenin ötesindedir artık,
onunla zaman geçirmeye başlar, hediyeler alır… Artık kendi yarattığı nesneye, bir insan gibi
aşıktır. Aşkın tanrısı Afrodit ona yardım etmek ister ve heykeli canlandırır. Bu mitte de nesne ve
insan kavramlarının birbirine karıştığına şahit oluruz. (Necat�g�l, 2007)
Genel hatlarıyla oyundan bahsetmek gerek�rse:
Shaw, oyunu 5 perde olarak yazmıştır. İlk perdede tüm karakterler, yağmur neden�yle b�r k�l�sen�n
d�rekler� arasına sığınırlar ve her b�r�n� çeş�tl� şek�llerde tek tek tanımaya başlarız. Bu perdede
b�z�m karakterler� tanıdığımız g�b� karakterler de b�rb�rler� �le tanışmaktadır. El�nde not defter�yle
konuşulanları not alan H�gg�ns, etraftak�ler�n �lg�s�n� çeker ve pol�s olduğu düşünülür, devamında
k�m olduğu anlaşılır ve kend�s� g�b� d�l b�l�m� �le �lg�l� Mrs. P�cler�ng �le tanışır. H�gg�ns, Ç�çekç�
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kız �le �lg�l�, onu 3 ayda b�r düşese dönüştüreb�leceğ�ne da�r �dd�ada bulunur. İk�nc� perdede
H�gg�ns ve Mrs. P�cker�ng, Ç�çekç� Kız’ı yan� L�za’yı evler�ne kabul ederler. Üçüncü perdede
L�za �le H�gg�ns’�n annes� Mrs. H�gg�ns tanışırlar ve böylece L�za �lk sınavını başarıyla verm�ş
olur. Dördüncü perdede balodan dönmüşlerd�r, L�za b�r düşes g�b� geç�rm�şt�r gecey� ve böylece
H�gg�ns �dd�ayı kazanır fakat L�za �le aralarındak� �l�şk� artık yen� b�r eş�kted�r. Beş�nc� perdede
L�za ev� terk etm�ş Mrs. H�gg�ns’�n ev�ne g�tm�şt�r. H�gg�ns onu aramak �ç�n annes�n�n ev�ne gel�r
ve burada karşılaşır, konuşurlar.
Oyun başladığında yağmakta olan ş�ddetl� yaz sağanağının altında b�r yanlış anlaşılma �le tanışan
H�gg�ns(Oyun başında �sm� ‘Not Alan’) ve Mrs. P�cker�ng(Oyun başında �sm� ‘Efend�’) arasında
geçen d�yalogda H�gg�ns’�n sadece kullanılan d�l�n �nsanın hayatını ne ölçüde değ�şt�reb�leceğ�ne
da�r f�kr�ne ve bu değ�ş�m� sağlayab�leceğ�ne da�r �dd�asına şah�t oluruz.
“Not Alan: Şu kaba saba konuşan yontulmamış kız var ya, şu dili belası
ömrü boyunca kaldırımlarda sürünecek sokak kızı. Şunu üç ayda bir düşes diye bir
büyükelçilikteki baloya götürebilirim. Giderek bir leydinin oda hizmetçiliği ya da kibar
bir dükkânda satıcılık gibi daha iyi İngilizce isteyen bir işe yerleştirebilirim.”
H�gg�ns’�n bu sözü öylece havada kalır, P�cker�ng �le tanışmaları �ç�n b�r ves�led�r sadece…
Ş�md�l�k. N�tek�m Ç�çekç� Kız bunu duymuştur. Değ�ş�m �stemekted�r, b�r düşes olmak, �y� b�r �şe
g�rmek �stemekted�r, yen� b�r toplumsal maske arayışındadır: En azından bunun olma �ht�mal�n�
duyduktan sonra.
İşte bu yeni persona arayışı �ç�n H�gg�ns’�n ev�ne g�der Ç�çekç� Kız. Profesorün g�derken bıraktığı
bol bahş�ş �le hemen b�r taks� tutmuştur. Taks� �le seyahat�n toplumun ona bakışını değ�şt�receğ�n�
düşünmekted�r.
“Higgins: … Haydi yollan bakalım seni. Seni istemiyorum.
Çiçekçi Kız: Ne kokorozlanıyorsun be! Daha niçin geldiğimi bilmiyorsun. (Kapıda
bekleyen Mrs. Piarce’e) Ona taksiynen geldiğimi söyledin mi?”
Bu elbet �şe yaramaz fakat P�cker�ng’�n tekl�f edeceğ� bah�s �le H�gg�ns’�n f�kr� değ�ş�r.
“Pickering: Higgins. Bu iş beni ilgilendiriyor. Büyükelçilik balosuna ne
dersiniz. Bunu gerçekleştirebilirseniz dünyanın en büyük öğretmeni sayarım sizi.
İsterseniz bahse girişelim.”
Bu bahs� kabul eden H�gg�ns hevesle bu deney�ne başlamak �ster.
“Higgins: Altı ayda, kulağı iyiyse, dili çabuk dönerse üç ayda onu her yere
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götürebilirim, bir soylu diye herkese yutturabilirim. Bugün başlıyorum, şimdi, şu
dakika.”
Bu şek�lde H�gg�ns yen� deney malzemes�n�n tasarımına başlamıştır. L�za artık onun �ç�n b�r deney
malzemes� konumundadır. Toplumsal statüsünü değ�şt�reb�lmek �ç�n artık özünden vaz geçmey�
kabullenm�ş L�za ve bu baştan kabullü denek �le �sted�ğ� g�b� oynayab�leceğ�n� düşünen H�gg�ns…
Kültür endüstr�s�nden bahsederken �nsanların yen� �ht�yaçlar ed�nd�ğ�nden ve bunları karşılamak
�ç�n fedakarlıklardan kaçınmadığından, bu �ht�yaçların �se yen� �ht�yaçları ve sonra daha yen�ler�n�
doğurduğundan bahsetm�şt�k. Burada da benzer b�r durum vardır. Oyunda ateşley�c� öğe L�za’nın
yen� ‘�ht�yacı’dır. Bu �ht�yaç daha �y� koşullardır. Bu ateşlemey� sağlayan �se H�gg�ns’�n bunu
sağlayab�leceğ� vaad�d�r. İşte �lk �ht�yaç doğmuştur. Daha sonra L�za’nın bu zamana kadar ‘�ht�yaç’
değ�l, b�r lüks olarak gördüğü başka tatlar �le kandırıldığını görürüz.
“Higgins: Pekala Mrs. Pearce, şu sokak kızı için elbise filan ısmarlamayınız.
Defediniz gitsin.”
“Higgins: (Çikolatayı ikiye bölüp yarısını ağzına atar) Haydi şeref sözü
verelim. Yarısını sen ye yarısını ben. (Liza itiraz etmek için ağzını açar, Higgins çikolatayı
ağzına tıkıverir.) Her gün kutularla, sandıklarla çikolata yiyeceksn. Seni çikolatalarla
besleyeceğim.”
“Higgins: …. Bundan sonra taksilerden aşağı inmeyeceksin.”
“Higgins: Mrs. Pearce’in de üstüne kanat germesi ile namuslu bir kız olarak
kalacaksın. Kraliçenin Muhafız Alayından, güzel bıyıklı bir subayla evleneceksin.
Babası olan Marki seninle evlendiği için onu mirasından yoksun bırakacak, ama senin
güzelliğini, senin iyiliğini görünce yüreği yumuşayacak.”
Tüm bu yen� beklent� ve �ht�yaçların karşılanması �ç�n �se L�za, bu ev�n koşullarını kabul etmek ve
öncek� gerçeğ�yle -esk� kend�s�yle- vedalaşmak zorundadır.
Bu noktada bahs� geçen nesneleşt�rme ve tasarlama kavramı �le kast ed�lene değ�nmekte fayda
olacaktır. Elbette �nsanoğlu sosyal b�r varlık olarak d�ğer �nsanlarla etk�leş�r ve bu etk�leş�m
sayes�nde değ�ş�r, gel�ş�r. Bu nesneleşt�ğ�m�z anlamına gelmeyecekt�r. Fakat bu noktada kültür
endüstr�s�n� tanımlamaya çalışırken kullandığımız nesneleşt�rme yaklaşımını ayrı tutmak
gerek�r. Bu bağlamda H�gg�ns, L�za’yı b�r b�rey olarak görmemekte ve bu yaklaşım �le �let�ş�m
kurmamaktadır.
“Higgins: … Mrs. Pearce al şu kirlozu, bir güzel pakla. Gerekirse zımpara
kâğıdı ile ov kirlerini. Mutfakta harlı ateş var mı?
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Mrs. Pearce: Evet, ama…
Higgins: Üstünde ne varsa çıkarıp ocakta yak. Ona yeni giysiler ısmarla.
Gelinceye kadar da kaba kağıda sar.”
“Mrs. Pearce: Ama kızı koyacak yerim yok.
Higgins: Çöp tenekesine.”
“Pickering: Higgins bu kızın da birtakım duyguları olabileceği aklınızdan
geçmiyor mu?
Higgins: (Kızı tepeden tırnağa süzer.) Hayır. Sanmıyorum. Üstünde durulmaya
değer birtakım duyguları olabileceğini sanmıyorum. (Neşeli) Öyle dalgalar sende ne
gezer değil mi Eliza?”
L�za, H�gg�ns tarafından tasarlanmaya başlamıştır. B�r düşes maskına uygun b�r konuşma
kazanımı çalışmaları başarılı �lerlemekted�r. Üçüncü perdede Mrs. H�gg�ns �le karşılaşmasında
L�za, başarılı b�r �lk sınav verm�şt�r.
Fakat tüm bu tasarım sürec�nde L�za’ya ne kadar nesne muameles� yapılsa da o geçmişi ve geleceği
olan bir insandır. Geçmişinden bu kopuş sonrasında, içi boşaltılan ve bir tasarımla doldurulan
L�za, esk� alanına döneb�l�r m�? Yen�de kalab�l�r m�? Bu deney b�tt�ğ�nde ne olacaktır?
B�rçok hayvan hakkı savunucusu hayvanların deney malzemes� olarak kullanılmasına karşı çıksa
da genel yargı bunu olumsuzlamaz ve gerekl� görür. Bu duruma bu şek�lde bakab�lmek �ç�n denek
olan hayvanları nesneleşt�rmek gerekmekted�r z�h�nlerde. Çevredek�ler sürekl�, “deney b�tt�ğ�nde
ne olacak bu kıza?” d�ye sorsalar da H�gg�ns için bu bakımdan da o sadece bir ‘nesne’d�r.
“Mrs. Pearce: Sorun şu efendim: kumsaldan bir çakıl taşı alır gibi elinizi
uzatıp bir kızı alamazsınız.
Higgins: Neden alamaz mışım?”
“Mrs. Pearce: Dersleriniz bitince ne olacak? Azıcık ilerisini de düşünmelisiniz,
efendim.
Higgins: Ya onu sokaklarda başıboş bırakırsam ne olacak? Söyler misiniz?
Mrs. Pearce: O kendi bileceği iş Mr. Higgins, sizin üstünüze vazife değil.
Higgins: İşim bitince sokağa atarız. Kendi başının çaresine bakar. Bu da mı
tasa?”
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“Pickering: Afedersiniz Higgins, ama araya girmek zorundayım. Mrs. Pearce
çok haklı. Bu kız eğitimde bir deney yapmanız için altı ay elinizin altında bulunacaksa,
nasıl bir işe giriştiğini iyice anlamalı.
Higgins: Nasıl anlar? Hiçbir şey anlayacak durumda değil.”
“Pickering:… Umarım şu konuda anlaşıyoruz. Kızın durumundan faydalanmak
söz konusu olamaz.
Higgins: … Benim gözümde mermerden farksız.”
Gerçekten de L�za için artık eskiye dönüş imkansızdır. O artık yeni bir gerçektir, gerçeğin yerini
alan yeni bir gerçek. Konuşma biçimi değişmiştir, eski çevresinin içine döndüğünde orası için
artık bir yabancı olacaktır; yaşamsal ihtiyaçları değişmiştir, eski çevresine döndüğünde orası L�za
için artık yabancı bir yer olacaktır. Eskiye dönemeyeceğine göre, yani L�za değ�şt�ğ�ne göre -mış
g�b� yaptığını söylemek doğru olmayacaktır. B�r s�mülasyon…
“Liza: Covent Garden’da bu kadar alçalmazdık.
Higgins: Ne demek istiyorsun?
Liza: Orada çiçek satardım, kendimi değil. Şimdi beni kibar bir bayan yaptınız.
Satacak başka şeyim kalmadı.”
L�za, yen� personası �le bütünleşt�kçe deney başarılı olacaktır. Bu persona L�za için yeni bir
sınıfın, yeni bir çevrenin personasıdır. H�gg�ns, bu maskey� tüm ayrıntılarıyla �şlemekted�r. Eğer
L�za bu personayı başarıyla taşıyamazsa �ç�nde bulunduğu bu yen� çevreden dışlanacak, uyumsuz
görünecekt�r. Fakat L�za bu maskey� başarıyla taşır. Hatta öyle özümser ve bu persona �le öyle
bütünleş�r k� artık kend�s�ne yabancılaşmaya başlamaktadır.
Dördüncü perdede balodan başarıyla dönülmüştür. H�gg�ns zafer kazanmış ve artık rahatlamıştır.
L�za için ise kendisiyle, dün ve yarınıyla yüzleşme vaktidir. Şimdi ne olacak sorusunu sormaktadır
kendisine ve tabi H�gg�ns’e.
L�za’nın kend�s�ne yabancılaşmasının dışa vurumu ş�ddet �le patlak ver�r ve H�gg�ns’e el�ne
geçenler� fırlatmaya başlar.
“Liza: Size göre hava hoş. Sizin bahsi kazandım değil mi? Gerisi umurunuzda
değil. Ben ne olursam olayım, size vız gelir.
Higgins: … O terlikleri neden attın kafama?
Liza: Kafanı kırmak istiyorum da ondan. Seni gebertmek geliyor içimden.

435

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Neden beni bulduğun yerde, sokakta bırakmadın? Artık bu iş bitti de kurtuldum diye
şükrediyorsun. Beni tekrar sokağa atasın diye.
…
Liza: Ben ne olacağım? Benim halim ne olacak?
Higgins: Allah kahretsin, ben ne bileyim? Ne olursan ol, bu da mı tasa?
Liza: Umurunuzda bilem değil; biliyorum ölsem kılınız kıpırdamaz. Sizin
gözünüzde şu terlikler kadar bilem değerim yok.”
Aralarındak� tartışmanın sonucunda L�za ev� terk eder.
Beş�nc� perdede H�gg�ns ve P�cker�ng, L�za’yı aramaktadır. Mrs. H�gg�ns’�n ev�… L�za, buraya
gelm�şt�r.
Dördüncü ve beş�nc� perde arasında L�za durumunu kabullenm�ş g�b�d�r. Artık o yen� b�r�d�r
ve bunun farkındadır. Bu noktada da farkındalığın, değ�ş�m� değ�şt�rmeyeceğ� söyleneb�l�r.
N�tek�m kültür endüstr�s� ve k�tle tasarımından bahsederken k�tleler�n bu değ�ş�mler�n farkında
olmadığından bahsetm�şt�k. Bu noktada L�za artık değ�şt�ğ�n�n farkındadır; fakat sorun şuradadır
k� b�tm�ş olan değ�ş�m�n�n farkındadır; bu farkındalık ş�md� onu yen�den değ�şt�rmekte ve doğal
olarak bunun farkında değ�ld�r.
“Pickering: Neden siz de ona verip veriştirmiyorsunuz.
Liza: Yapamıyorum. Eskiden olsa bayramlık ağzımı açardım. Ama o günler
geride kaldı. Dün akşam sokaklarda dolaşırken bir kız benimle konuştu. Eskisi gibi çene
çalmak istedim onunla, ama boşuna. Yabancı bir ülkede kendi dilini unutan bir çocuk
gibiyim. Totenham Court Sokağı ile bağımı koparan da bu. Artık Wimpole Sokağında da
işim kalmadı.”
…
Pickering: … Ama eskiye dönmeyeceksiniz değil mi?
Liza: Hayır. Hiçbir zaman. İstesem de eskisi gibi konuşamam.”
L�za buradan g�tmeye kararlıdır. P�cker�ng ve ardından H�gg�ns �kna etmeye çalışırlar.
H�gg�ns, şaheser�ne karşı artık farklı duygular beslemeye başlamıştır. Onun konuşmasını, hal ve
hareketler�n� tasarlamıştır fakat H�gg�ns için tamamlanması gereken başka şeyler de vardır. L�za
esk� alışkanlıklarını bırakmalı, kend� ayakları üstünde durab�lmel�, H�gg�ns’e yük olmamalıdır.
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Nihayet beşinci perdenin sonunda bu da tamam olur; L�za, H�gg�ns’e baş kaldırır, onun zaaﬂarını
kullanır ve tehd�t eder, tıpkı oyunun başından ber� H�gg�ns’�n ona yaptığı g�b�. Artık L�za’nın
kaybedecek h�çb�r şey� yoktur. Bu noktada H�gg�ns’�n tasarımı tamamlanmış olur.
İstediği kadını tasarlamış/yaratmıştır. Oyunun başında söyled�ğ� kehanet artık gerçekt�r: “Higgins:
Şunu üç ayda bir düşes diye bir büyükelçilikteki baloya götürebilirim.”
N�hayet�nde oyun adıyla yan� ‘Pygmal�on’ etk�s� �le �l�şk�s�n� tamamlamıştır.
“Pygmalion etkisi, “kişinin bir süre sonra başkalarının (özellikle şu ya da
bu yanıyla kendinden üstün gördüğü insanların) ona ilişkin beklentilerine denk düşen
davranışlar sergilemesi” olarak açıklanır.” (Ps�koloj� Sözlüğü, 2000)

Sonuç
Başlangıçta da değ�n�ld�ğ� üzere �nsan hem tasarlayan hem de tasarlanan b�r varlıktır. Tasarlar,
değ�şt�r�r ve değ�ş�m�n �çer�s�nde kend� de değ�ş�r. Fakat bu her zaman bu kadar doğalında
gel�şmez. K�m� zaman �nsanın ne şek�lde değ�şeceğ� kontrol altındadır ve bu noktada değ�şen
�nsan artık tasarlanmıştır. Bernard Shaw da Pygmal�on oyununda bu tasarıma b�r büyüteç tutmuş;
tasarlayanı ve tasarlananı aynı karede yansıtmıştır. Bu bağlamda L�za üzer�nden bu tasarlanışın
etk�ler� tartışmaya açılmış ve H�gg�ns üzer�nden tasarlayan açısından et�k b�r tartışma masaya
yatırılmıştır.
Tasarlayan gözünden bakıldığında tasarladığı �nsan onun �ç�n çoğunlukla b�r nesnen�n ötes�nde
değ�ld�r. Bu tasarlayanın kötü b�r� olduğunu göstermekten çok et�k b�r tartışma zem�n�d�r, n�tek�m
H�gg�ns’�n L�za üzer�nde ‘kötü’ n�yetler� yoktur.
Tasarlanan açısından bakıldığında �se ona vadel�lenler�n büyüsü ile bu değişimi kendi talep
etmiş ve dönülmez bir yola girmiştir. O artık eski kendi değildir. Konfor ararken onu o yapan
değerlerden vaz geçmiş, özünü terketm�şt�r. Mutluluğu ararken artık yen� değerlere mutluluk adını
vermek zorunda kalmıştır.
Evet, günümüzde tasarımı sağlayanlar da kötü değ�ller belk�. B�z�m daha konforlu yataklarda
yatmamız �ç�n, daha büyük telev�zyonlarda daha kal�tel� görüntüyü seyretmem�z �ç�n yahut
sosyal medyada daha güzel zaman geç�rmem�z �ç�n çalışıyor olab�l�rler. Ve b�z de bu noktada
bu ‘�ht�yaç’ların �z�nde daha çok çalışıyor, yatağa daha yorgun yatıyor, büyük telev�zyonumuzda
yen�l�kler� tak�p ed�yor, her şey�n b�l�nc�nde özgür b�r b�rey olarak sosyal medyada �syan ed�yor
olab�l�r�z. Yen� mutluluklarımız �le beraber…
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TİYATRODA MODERN SONRASI GEREKSİNİMLER VE IN-YERFACE OYUNLARDA DÜŞÜNSEL TASARIM

Duygu Kartal1
Özet
T�yatro sanatı kend� görüngüsünü yaratırken, düşünsel alandak� kavramsal sınırlar sürekl� olarak
dev�n�m gösterm�şt�r. Bu süreçte ortaya çıkan uzamsal etk�, düşüncen�n tasarıma ve sahneye
yönel�k çıkarımlarına yön verm�şt�r. Bununla b�rl�kte, t�yatronun b�ç�me dayalı tüm öğeler� g�tt�kçe
farklılaşarak form değ�şt�rm�şt�r. Doğal yaratım döngüsü, bu yen� formun yaşamsal etk�ler�nden
yola çıkar ve sonunda düşüncen�n nesnel gerçekl�ğ�ne bürünerek oluşumunu tamamlar.
Soyuttan somuta, bu evren�n tüm �şlevsel beraberl�ğ� pek çok bel�rs�zl�ğ� de �ç�nde barındırır.
N�tek�m kuramsal yaklaşımlar da bu bel�rs�zl�ğ� g�dermede yeters�z kalmıştır. Teatral metn�n ve
sahnelemeye yönel�k tüm tasarımların ortaya çıkış sürec�ndek� nedensell�k, hem toplumsal hem
de b�reysel düzlem� �şaret eder. Bu bağlamda, t�yatro tar�h� boyunca pek çok açıdan dönüşüm
geç�ren tüm teatral unsurlar son olarak postmodern�te evres�nde tasarıma yönel�k m�rasını yen�den
yapılandırmıştır.
Bu b�ld�r�, modern sonrası t�yatrodak� f�k�r yönel�mler�n� ve teatral unsurların bu f�k�r
yönel�mler�nde nasıl etk�lend�ğ�n� ele alarak, bu sürec� sebep – sonuç �l�şk�s� �çer�s�nde yansıtmayı
amaçlamaktadır. B�r sorgulama eksen�nde, bugünün teatral unsurlarındak� farklılaşmanın hang�
düşünce b�ç�mler�nden yola çıkarak yol aldığı açıklanmaya çalışılacak ve sonuç kısmında varılan
tesp�tlerle desteklenerek sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: T�yatro, In-Yer-Face, Post-Modern�te

1 İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, duygu-kartal@hotmail.com
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POSTMODERN REQUIREMENTS IN THEATER AND
INTELLECTUAL DESIGN IN IN-YER-FACE PLAYS

Abstract
Wh�le the art of theater creates �ts own appearance, the conceptual boundar�es �n the �ntellectual
f�eld have constantly been �n mot�on. The spat�al eﬀect emerged throughout th�s process has
shaped the �mpl�cat�ons of �dea about des�gn and stage. However, all form-based elements of the
theater have gradually changed �nto another form. The cycle of natural creat�on beg�ns w�th the
v�tal eﬀects of th�s new form and eventually completes �ts format�on by becom�ng on the object�ve
real�ty of �dea. From the abstract to the concrete, the ent�re funct�onal un�ty of th�s wholeness
conta�ns many uncerta�nt�es. As a matter of fact, theoret�cal approaches have been �nsuﬀ�c�ent
to overcome th�s uncerta�nty. The causal�ty �n the process of the emergence of theatr�cal text and
all des�gns for stag�ng po�nts to both the soc�al and �nd�v�dual d�mens�on . In th�s context, all
theatr�cal elements that have been transformed �n many respects throughout the h�story of theater
have f�nally restructured the�r legacy towards des�gn �n the postmodern�ty phase.
Th�s work cons�ders to reﬂect th�s process �n a cause-eﬀect relat�onsh�p, by address�ng the �dea
or�entat�ons �n post-modern theater and how the theatr�cal elements are aﬀected by these �dea
or�entat�ons. In a quest�on�ng ax�s, �t w�ll be tr�ed to expla�n from wh�ch way of th�nk�ng the
d�ﬀerent�at�on �n today’s theatr�cal elements �s based on and �t w�ll be presented by support�ng
w�th the f�nd�ngs �n the conclus�on.
Keywords: Theater, In-Yer-Face, Post-Modern�te
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Modern Sonrası Sanat ve Tiyatro
Tüm sanat tar�h� boyunca t�yatro kend� adına üstlend�ğ� m�syonu, d�ğer sanat dallarıyla paralel
b�ç�mde götürürken, aslında sanatsal alanda tüm parçaları b�r araya get�ren b�r yapı arz etm�şt�r.
Bununla b�rl�kte, sanat dalları arasındak� �l�şk�n�n �deoloj�k bütünlüğünü kavrayab�lmek adına
bell� başlı sosyal dönüşümlere göz atmak gerek�r. Bu açıdan, günümüz t�yatrosunun kazanımları
modern sonrası olarak adlandırılırken, oyun met�nler� bu dönemden önces�nde ve sonrasında tüm
yaratım süreçler�n� düşünsel dev�n�mlerden de etk�lenerek tamamlamıştır. Öte yandan ‘post’ ön
ek� kend�nden öncek� her hang� b�r şey�n ardılını �fade ederken, bu ekle b�rl�kte tasarlanan b�r
durum b�r tüken�ş, eks�l�ş veya çürümey� kabullenmek anlamına gelmekted�r (Connor, 2005). Bu
anlam, b�r geç�ş dönem�yle beraber t�yatronun modern sonrasını sosyal yok oluşun aynası olarak
n�teleyeb�l�r.
Modern�te yer�n� post-modern�teye bırakırken yazar, oyuncu ve sey�rc� üçgen�ndek� algısal aktarım,
teatral deney�m� gerçekl�k düzlem�nde yen�den tanımlamıştır. Bu doğrultuda, post-modern sanat
anlayışını ve t�yatronun bu anlayıştak� düsturunu �ncelemek yer�nde olacaktır. Ayrıca bu �nceleme
yapılırken, modern�teden post-modern�teye düşünsel arayışlar da d�kkate alınmalıdır.
1.

Post-modernite Olgusunda Tiyatro ve In-Yer-Face Oyunların Doğuşu

Post-modern�te tanımlanırken, hem b�r dönem olarak hem de b�r düşünce akımı olarak
ter�mleşm�şt�r. Dolayısıyla, ortaya çıktığı süreç söz konusu ed�ld�ğ�nde, modern toplumdan daha
�ler� b�r yaşam tarzı beklen�rken, b�r takım eklekt�k unsurların sosyal alanda çıkıntı yaptığı b�r
dönüşme çabası �fade ed�l�r. Öyle k� bu çaba, tüm b�l�nen kurallar yığınının alt üst ed�lmes�ne yol
açmıştır. Bu süreçte, toplumsal dev�n�m�n en kapsamlı gösterges� sanatsal alanda ortaya çıkarken,
t�yatro kend� alanındak� yen� �nşasını post-modern düşünce b�ç�mler�nden hareketle d�yalekt�k
düzlemden öte b�r yere konumlamıştır. Artık anlam d�zgeler�ne dayalı b�r tümce söz konusu
değ�ld�r. Sahnelemede öne çıkan anlam d�zgeler� artık anlamsızlaşmış ve anlam başka formlara
yüklenm�şt�r. Bu formlar oyun met�nler�nde de öne çıkmaktadır. Oyun met�nler�nde ortaya çıkan
bu yen� yapıya “postdramat�k yapı” olarak adlandırma yapılmıştır. Postdramat�k met�nler her
ne kadar postmodern düşünce s�stem�nden etk�lenm�ş olsa da postmodern t�yatro anlayışının
anlatım b�ç�mler�nden yalnızca b�r�d�r. Dramat�k met�nler�n �şlevsel etk�s�n�n oldukça dışında
sayılan postdramat�k met�nler, öykünün uzamsal etk�s�n�, zamanın doğrusal akışını ve arket�pler�n
öngördüğü örgüsel dengeyi reddeder. Dramat�k met�nlerdek� tems�l yapısı, öykünün redd�yle,
�kon�k göstergeler�n başat unsur olmasını sağlar ve parçalı b�r yapıya �şaret eder (Çelik, 2003).
Modern t�yatrodak� bütüncül yapı ve b�l�nce dayalı algı doğrusal b�r düzlemde �lerlerken, postmodern t�yatroda önceye dayalı tüm akıcı yapı bozulmuştur. Postmodern t�yatro, zaman ve mekân
kavramının bel�rs�zl�ğ�n� görsel �mgelerle ve eylem yoksunluğuna maruz kalmış karakterlerle
m�t ve r�tülel�n arket�pal b�r örneğ� olarak ortaya çıkarır. Karakterler, parçalanmış f�k�rlerle ve
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karmaşık b�r duygu anını �çeren düşünce süres�nce varlık göster�r (Salman, 2010). Bu düşünce
sürec�, sahnede kavramsal olarak herkesçe kabul görmüş ve algılandığında sey�rc�de duygulanım
yaratan unsurlara dayalıdır. Ayrıca sey�rc� �ç�n yen�den değerlend�rme yapab�leceğ� ve düşünsel
olarak farklı b�r boyutla gerçekl�ğ� sorgulayab�leceğ� b�r alan oluşturur. Sorgulanan gerçekl�k
ve toplumsal ed�n�mler, sey�rc�y� rahatsız ederek yaşadığı duygulanımı doruk noktasına çıkarır.
Böyles� b�r d�l�n kullanıldığı, postmodern yapının anlatım b�ç�mler�nden b�r d�ğer� de 1990’larda
ortaya çıkan �n-yer-face t�yatro (suratına t�yatro) olarak göster�leb�l�r. S�erz’e göre;
“Suratına tiyatronun en geniş tanımı şöyledir: Seyirciyi ensesinin kökünden
tutup mesajı alıncaya kadar silkeleyen oyunların tümü. Bir sansasyon
tiyatrosudur: Hem oyuncuları hem de seyircileri geleneksel tepkilerinin
dışına iter, sinir uçlarına dokunur, alarma geçirir. Genellikle şok taktiklerine
başvurur ya da şoke edicidir; çünkü söyleminde veya yapısında yeni ya da
seyircinin alışık olduğundan çok daha cesur ve deneyseldir. Ahlaki normları
sorgulayarak, sahnede nelerin gösterilip nelerin gösterilmeyeceğine dair hâkim
kanıları aşağılar; ayrıca çok daha ilkel duyguları da tıngırdatarak tabuları
devirir, yasak olandan söz eder, rahatsızlık yaratır. En önemlisi, gerçekten kim
olduğumuz hakkında bize daha çok şey anlatır” (Sierz, 2009)
Bu yen� akım t�yatroyu yüklend�ğ� tüm görevlerle b�rl�kte �ncelersek, sey�rc�de yarattığı
duygulanımdan ahlak yargısına, yasaklara �l�şk�n eleşt�r�s�nden b�rey�n dayatılan k�ml�k kurgusuna
tüm �çer�ğ� postmodern düşünce s�stem�ne eklemlenmes�n�n kanıtı sayılab�l�r. Bu doğrultuda
postmodern düşüncen�n öncü felsef� yaklaşımlarına göz atmak gerek�r.
Modern hayattan postmodern hayata geç�şte tüm k�ml�k gruplarının karşısında oturan b�rey,
sosyal değ�şme �le b�rl�kte kend� kararını verd�ğ� doğal b�r sürec�n �ç�nde sayılır. Ne var k� sosyal
evr�m�n� tamamlamaya çalışırken, b�rey�n gel�şme gösteren b�r çağa katıldığı h�ss�, onun �ç�ne
çek�ld�ğ� toplumsal hareket�n post-yapısal redd�ne açıklık get�r�r. Bu noktada s�yasal ve ekonom�k
dev�n�mler, poz�t�f b�l�mlerde yapılan yen� atılımlar bu sürec� daha da d�kkat çek�c� hale get�rm�şt�r.
Özell�kle modern durumun get�rd�ğ� üret�m alanındak� değ�ş�mler, toplumsal alanda sınıfsal
çatışmayı yen� b�r boyuta taşımıştır. Bu bağlamda modernleşme sürec�nde b�r çok etk�len�m�
ekonom�k dönüşümlere �nd�rgemek söz konusu olab�l�r. Öyle k� modern dönem�n egemen görüşü
olarak Karl Marx’ın Aydınlanma geleneğ�, modern sonrası dönemde popülerl�ğ�n� kaybetmeye
başlamıştır. Artık sosyal�st gerçekç�l�ğ�n tatm�ns�zl�ğ� ünlü düşünürler�n başlıca konusu olmuştur.
Çünkü Aydınlanmanın d�rett�ğ� aklın öncüllüğü, başlı başına yıkılması gereken b�r tabudur. Bu
anlayışa göre öne çıkan f�lozoﬂar, Jacques Derr�da, G�lles Deleuze, Jean Baudr�llard, Roland
Barthes, Slovoj Z�zek, M�chel Foucault g�b� �s�mlerd�r. Post-modern görüş geleneğ�nde öneml�
sayılan bu �s�mlerden b�r kaçının post-modern t�yatrodak� �z düşümler�ne bakacak olursak aynı
paralelde buluşanlardan Baudr�llard, ve Foucault’yu teor�k olarak b�rleşt�rmek kaçınılmazdır.
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2.

In-Yer-Face Oyunlara Düşünsel Tasarım Etkisi

Modern�ten�n genel b�l�nc�nden arınmanın yolunun marj�nal söylemlerden geçt�ğ�n� savunan
Baudr�llard, ve Foucault, b�l�m� ve sanatı da postmodern düşünceye dah�l etmey� öngörmüştür.
Jean Baudr�llard, toplumsal alandak� kültür dönüşümünü tüket�m�n b�rey�n �ç dünyasına
yansımasıyla açıklamaktadır. G�tt�kçe m�n�mal anlamlara sığınan �nsanın, göstergeler boyutuna
sığınışı oldukça çarpıcıdır. Buudr�llard modern�ten�n etk� alanındak� b�reyden bahsederken şunları
söyler;
“…Onlar anlam yerine gösteri istemektedir. Hiçbir çaba onları içerikleri ya
da kodun ciddiyetine inandırmada yeterince kandırıcı olamamıştır. Gösterge
isteyen insanlara mesaj verilmeye çalışılmaktadır. Oysa onlar içinde bir
gösterge olması koşuluyla tüm içeriklere tapmaktadırlar. Yadsıdıkları şey
anlamın diyalektiğidir…” (Baudrillard, 1991: 12)
Burada Baudr�llard’ın bahsett�ğ� anlam kodlarına �l�şk�n �lkeler, Foucault’nun düşünce
düzlem�ndek� b�rey�n k�ml�k b�ç�m�ne �şaret eder. Bununla b�rl�kte, �nsan doğasının başkalaşma
sürec�n� ve bu sürec�n ç�ft sarmal olarak ortaya çıkışından modern �nsana doğru geçen b�r k�ml�k
örgüsüyle nasıl kurulduğunu �ncelerken, �mgen�n gücünden bahseder. Foucault’ya göre;
“İmgeler dünyasının temelden dönüşmesi; çoğalmış bir anlamın zorlaması onu
biçimlerin sıralanışından kurtarmaktadır. İmgenin altına bu kadar çok anlamın
yerleşmesine rağmen, o artık yalnızca tek bir esrarlı cephe sunmaktadır.”
(Foucault, 2017)
O halde, �mgen�n gücü �çerd�ğ� çoklu anlam katmanlarıyla özetleneb�l�r. Böylel�kle Foucault
�nsanı yen�den tanımlamış ve �nsanın, özne-nesne olarak yen�den kurulmuş, b�r tür �mge olduğunu
öne sürmüştür. İşte tam da bu noktada �n-yer-face oyunların post-modern k�ml�kler�ne yönel�k
kavramları, b�r takım popüler �mgelerle bağdaştırılab�l�r. Ölüm, suç, ş�ddet, c�nsell�k, sapkınlık
veya akıl dışılık g�b� unsurlar göstergeler boyutunda b�rer tasarım alanı yaratmıştır. Bunun neden�
�se Baudr�llard ve Foucault’nun d�kkat çekt�ğ� b�rey k�ml�kler�yle �l�ş�kt�r. İk� düşünürün de ortak
f�kr�, postmodern kültür b�leşenler�n�n tasarım ve estet�k anlayışının aynı �mge evren�nde, yok
ed�ş üslubuyla buluşmasını �çer�r. Öte yandan, modern�ten�n gerçekç�l�k ısrarına yen� b�r tavır
takınan Foucault’nun bu konudak� görüşler� �ç�n Baudr�llard şunları söylem�şt�r;
“Gerçeklik demek kesinlikle düş kırıklığı demek olup, ölümün elinden kaçmaya
çalışan bir simülakra benzemektedir. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi?
Zaman zaman gerçeği, hakikati büyüleyici kılan şey varsa, o da bu hakikatin
yok olup gidebileceği düşüncesidir” (Baudrillard, 2017)
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Felsefen�n çağdaş ek�b� arasında oldukça ses get�ren bu yorum, aslında tüm rahatsızlık ver�c�
gerçekl�ğ�n sanattak� ve dolayısıyla da t�yatrodak� sahneleme prat�ğ�n�n nedenler�nden b�r�d�r.
Daha önce bahs� geçen �mgesel unsurlar, h�çl�ğe doğru çıkılan yolculuğun göstergeler�d�r. Başka
b�r dey�şle anlamın kend�s�n�n dönüşümü, modernl�ğ�n kabul edemed�ğ� b�ç�m�yle postmodern
t�yatroda ya da göstergeler yığını olarak suratına t�yatroda yer ed�nm�şt�r. B�l�nc�n b�l�nç dışına
�tt�ğ� ve y�t�r�ld�ğ� varsayılan her şey, modern karakter döngüsünün yer�ne postmodern b�r görüngü
olarak varlığın veya yokluğun tüm sah�pl�ğ�n� elde etm�şt�r. Bu elde ed�ş, postmodern sanat
türler�n�n en öneml� özell�kler�nden b�r� olarak, çok katmanlı �çer�k barındırmalarının �spatıdır.
M�chel Foucault, modern edeb� tarzdak� yazınların met�n-yazar karşıtlığını �rdelerken, parçalanmış,
bütünlüğünü kaybetm�ş ve odak noktası olmaktan çıkmış b�r yazar-öznen�n varlığını �şaret eder
(Yıldız, 2007). Foucault’nun modern�ten�n sanat anlayışı eleşt�r�rken, merkezde bütünlük �çeren b�r
güç anlayışından çok parçalı b�r yapı oluşumunu beslend�ğ�n� �fade etmes�, tüm tasarım b�ç�mler�n�
etk�lerken, sahnelemedek� bütünlüğün parçalı görüngülerle duygulanım yaratıcı n�tel�ktek� �nyer-face oyunların teatral b�l�nc�ne doğru b�r yönel�m sağlamıştır. Bu açıdan ortaya çıkan oyun
örnekler�ne baktığımızda, modern�ten�n dramat�k üslubunun gerçekç� ve d�dakt�k öğeler�, beden
üzer�nden çıkarsamaların yapıldığı ş�ddet duygulanımlarıyla parçalanmış ve yeters�z b�rer anlatı
aracına dönüşmüştür. Bu süreçte yazar, t�yatro met�nler�nde dramat�k unsurları yen�den yaratırken
sey�rc�dek� estet�k beklent�y� karşılama güdüsü yer�ne, “Onu ne yaparak daha da sarsab�l�r�m?”
g�b� b�r soruyla yola çıkıyordu.
“Mark Ravenh�ll’�n, Shopp�ng and Fuck�ng (Alışver�ş ve S�k�ş, 1996) oyununda oyun k�ş�ler�
henüz reş�t olmamış b�r oğlana bıçakla anüsünden tecavüz ederek öldürüyorlar, Sarah Kane’�n
Blasted adlı oyununda tecavüz, anal tecavüz ve yamyamlık ön plana geç�yor; yazarın Phaedra’s
Love (Fedra’nın Aşkı, 1996) adlı oyununda sahne üzer�nde oral seks ve parçalanan bedenler
göster�l�yor; Anthony Ne�lson The Censor (Sansürcü, 1997) adlı oyununda porno f�lmler�n
�ncel�ğ�n� tartışıyor ve Normal (1991) adlı oyununda b�r c�nayet sahnes�n� sey�rc�y� sarsacak kadar
uzun b�r süre �şl�yordu” (Buğlalılar, 2008).
Böylece sey�rc�, hayal dünyasının �ç�nde barındırdığı estet�kten ötede d�renç gösterd�ğ� b�r anlatı
tarzıyla karşı karşıya kalıyordu.
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Sonuç
Postmodern düşünce evren�nde öne çıkan f�lozoﬂar b�r yandan kend� felsef� üslubunu oluştururken,
b�r yandan da modern sonrası toplumsal oluşum esk�-yen� anlayışını yen�den yaratmıştır. Bu
toplumsal oluşum dağarcığında sanatsal dönüşümler, �nsanın tüm tar�hsel gerçekl�ğ�n� sorgulayarak
Jacques Derr�da, G�lles Deleuze, Jean Baudr�llard, Roland Barthes, Slovoj Z�zek, M�chel Foucault
g�b� pek çok f�lozoftan �lham almaktadır.
In-yer-face t�yatro, postmodern akım �ç�nde en sıra dışı anlatım üslubunu ortaya koyarken, bu
sıra dışılığın örtüştüğü düşünce b�ç�m� olarak dönem�n en ses get�ren ve aynı düşünce s�stem�nde
buluşan f�lozoﬂarı olarak Jean Baudr�llard ve M�chel Foucault göster�leb�l�r. Baudr�llard ve
Foucault’nun gerek düşünsel bağdaşımı, gerekse müdahale ve mücadele şekl� hem b�r sorgulama
hem de çözüm odağı sunma anlamında, �n-yer-face oyunlarının yakın temasında yer almıştır. Bu
bağlamda ulaşılan nokta göster�yor k� modern�te, �nsanın ruhsal yok oluş sürec�n� hızlandıran
ve b�reyselleşme bağlamında �hlal ed�len doğal yaşam güdümler�n� ortadan kaldıran tar�hsel
b�r sondur. Bu sonun yen� b�r başlangıç yaratacağı öngörüsü başlı başına b�r yanılgıyken, yok
oluş denges�n�n var oluş �stenc�yle bütünlük kazandığı aş�kardır. Bu doğrultuda talep ed�lecek
çözüm yolu, yalnızca aklın yöntemler�yle açıklanamaz ve b�l�nç alanı bu talebe yeter�nce uyum
sağlayamaz. B�r d�ğer dey�şle �nsanın sınanmasıyla k�l�t altında tutulan modern düşünce evren�,
gerçekl�k algısında kurtuluşunu g�zlemekted�r ve bu g�z b�r takım �mgelerle gösterge düzlem�n�
�şaret eder. Bunun toplumsal alandak� manzarasıysa �n-yer-face oyunların ortaya çıkış sürec�ndek�
düşünsel tasarımla kend�n� bell� etm�şt�r.
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ÇAĞDAŞ SANATIN ÜRETİM SÜRECİNDE YARATICI DRAMA

Volkan Lafçı1
Özet
Sanat 19. yüzyılda Romant�zm akımı �le yönünü sanatçının �ç dünyasına çev�rm�şt�r. Romant�zm
akımından sonra 19. Yüzyılın �k�nc� yarısında b�rb�r� ardına ortaya çıkan sanat akımları,
sanatçının yaratıcı düşünces�ne daha fazla yönelmes�ne neden olmuştur. Bu akımlar �çer�s�nde
yaratıcı düşünceye en çok vurgu yapan sanat akımı Dada�zm akımıdır. I. Dünya Savaşı’ndan
kaçan sanatçıların b�r araya gelerek oluşturdukları Dada�zm hareket� d�s�pl�nler arası çalışmalar
yaparak farklı medyumlar kullanımının önünü açmıştır. Bu sayede d�s�pl�nler arası �l�şk�, yaratıcı
düşüncen�n önem�, sanat �zley�c�s�n�n akt�f rolü g�b� b�rçok unsur önem kazanmış ve yen� unsurlar
meydana gelm�şt�r. İşte bu noktadan sonra Tar�h� Ant�k Yunan T�yatro felsefes�ne dayanan Yaratıcı
Drama ve Çağdaş Sanatın yollarının kes�şmes� mümkün olmuştur. Yaratıcı Drama ve Çağdaş
Sanat, yaratıcılığın etk�nl�ğ�ne vurgu yapan söylemlerden �t�baren b�rb�rler� �le etk�leş�m hal�ne
g�rm�şlerd�r.
Bu araştırmanın amacı; Çağdaş Sanatçıların üret�m sürec�nde Yaratıcı Drama’nın yer�n�n
olup olmadığını �rdelemek, varsa konu �le �lg�l� çalışmalar yapan sanatçıların Yaratıcı Drama
yöntemler�n� ve tekn�kler�n� Çağdaş Sanatın üret�m sürec�nde nasıl uygulandıklarını tesp�t etmekt�r.
Araştırmanın temel bulguları l�teratür taraması yöntem�nden elde ed�lm�şt�r. Araştırmanın n�tel
ver�ler� görüşme yolu �le elde ed�lm�ş olup, karma yöntemden faydalanılmıştır.
Araştırmanın sonucuna göre; Üret�m süreçler�nde Yaratıcı Drama yöntem ve tekn�kler�n� kullanan
sanatçıların çoğunlukla bu alanda eğ�t�m almış oldukları ve bu eğ�t�m� sanat üret�m sürec�nde
kend� stratej�ler�ne göre değ�şt�r�p gel�şt�rd�kler� söyleneb�l�r. Yaratıcı Drama tekn�ğ� kullanan
sanatçıların Çağdaş Sanat prat�kler�n�n üret�m sürec�nde kavramsal açıdan ve medyum kullanımı
açısından daha yaratıcı olanaklara sah�p oldukları göreb�l�r�z.
Anahtar Kelimeler: Çağdaş Sanat, Yaratıcı Drama, Yaratma Süreci, Yöntem, Teknik, Yaratıcılık.

1 Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Yüksek Lisans Öğrencisi, lafcivlkn@gmail.com
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CREATIVE DRAMA IN THE PRODUCTION PROCESS OF CONTEMPORARY ART

Abstract
Creat�ve Drama �n the Product�on Process of Contemporary Art Abstract Art In the 19th century,
w�th the Romant�c�sm movement, �t turned �ts d�rect�on to the �nner world of the art�st. The
art movements that emerged one after the other �n the second half of the 19th century after
the Romant�c�sm movement caused the art�st to focus more on h�s creat�ve th�nk�ng. Among
these movements, the art movement that emphas�zes creat�ve thought the most �s the Dada�sm
movement. The Dada�sm movement, created by the art�sts who escaped from the F�rst World War,
brought together the use of d�ﬀerent med�ums by mak�ng �nterd�sc�pl�nary stud�es. In th�s way,
many elements such as �nterd�sc�pl�nary relat�ons, the �mportance of creat�ve th�nk�ng, and the
act�ve role of the art aud�ence have ga�ned �mportance and new elements have emerged. From th�s
po�nt on, �t was poss�ble to �ntersect the paths of Creat�ve Drama and Contemporary Art based
on the ph�losophy of Anc�ent Greek Theater. Creat�ve Drama and Contemporary Art have been
�nteract�ng w�th each other s�nce the d�scourses emphas�z�ng the eﬀect�veness of creat�v�ty. The
purpose of th�s research; The a�m of th�s course �s to exam�ne whether Creat�ve Drama has a place
�n the product�on process of contemporary art�sts and to determ�ne how creat�ve drama methods
and techn�ques of contemporary art�sts are appl�ed �n the product�on process of contemporary
art�sts. The ma�n f�nd�ngs of the study were obta�ned from l�terature rev�ew method. Qual�tat�ve
data of the research were obta�ned through �nterv�ew and m�xed method was used �n the research.
Accord�ng to the results of the research; It has been determ�ned that art�sts who use Creat�ve
Drama methods and techn�ques �n the�r product�on processes are mostly educated �n th�s f�eld
and they change and develop th�s tra�n�ng accord�ng to the�r own strateg�es �n the art product�on
process. It �s seen that the art�sts who use the Creat�ve Drama techn�que have more creat�ve
opportun�t�es �n terms of the use of psych�c and conceptual aspects �n the product�on process of
Contemporary Art pract�ces.
Keywords: Contemporary Art, Creat�ve Drama, Process of Creat�on, Method, Techn�que
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Giriş
Sanat Romant�zm akımına kadar ‘‘evren� yansıtan b�r ayna’’ olarak tanılanmıştır. Sanatçılar
Yansıtmacı Kuramı kullanılarak k�m� zaman nesneler� ve doğayı olduğu g�b� k�m� zaman �se
y�ne doğayı ve �nsanı mükemmel orantıya ulaştırmayı amaçlayarak sanat eserler�n� meydana
get�rm�şlerd�r. Bu düşüncelerde Ant�k Yunan f�lozoﬂarının sanatçılara etk�s� hatırı sayılır
sev�yeded�r. Romant�zm akımında �se artık sanatçılar �ç dünyalarına yönelmeye başlamış ve
doğada olanları yansıtmaktan z�yade kend� duygu ve düşünceler�n� ön plana çıkaran çalışmalar
meydana get�rmeye başlamışlardır. Sanatçının �ç dünyasına dönüşünü topluma yan� sosyal
yaşantıya yapılan b�r dönüş olarak değerlend�rmek de mümkündür. Çünkü Romant�zm sanatçıları
sosyal, kültürel ve s�yas� olaylara da vurgu yapmaktaydılar. Dönem�n sanatçılarının eserler�
öznel, tutkulu, hayal�, dışavurumcu ve �çgüdüseld�. Duyguya ve düşünceye mantıktan, sezg�ye
akıldan daha çok önem gösterd�ler. Toplumsal görgü çerçeves�nde genell�kle bastırılan ve
ıstıraplı duygular dışa vurulup mantık ve aklın etk�n kullanımı terk ed�ld�. Romant�zm, cesur ve
cüretkâr, dışavurumcu ve aynı zamanda yaratıcıydı. Coşkulu duyguları sanatçılar dışa vuruyor
ve bu dışa vurum eserler� �zleyenler tarafından h�ssed�l�yordu. Sanatçılarının h�sler�n�n bu kadar
önem kazanıp açık ve güçlü b�r şek�lde ortaya konulduğu, kend�l�ğ�nden ortaya çıkan �faden�n ve
doğallığın bu kadar poz�t�f b�r özell�k olarak ben�msend�ğ� başka b�r sanatsal dönem daha önce
olmamıştır (Hodge, 2018: 58).
19. yüzyılın �k�nc� yarısına gel�nd�ğ�nde �se sanatın artık yönünü sanatçıya çev�rm�ş olduğunu
göreb�l�r�z. Artık sanat; sanatçının �ç dünyasına açılan b�r kapı olarak n�telend�r�lm�şt�r. Empresyon�zm,
dışavurumculuk ve bu sanat akımlarına bağlı olarak Köprü Grubu, Vahş�ler Grubu (Fov�zm), Mav� Atlı
Grubu g�b� sanat akımlarında sanatçı evrende yaşanan olaylardan z�yade, kend�s�n�n duygularını ve
düşünceler�n� �fade etmeye ve dışa aktarmaya çalışmıştır (İlhan, 2007:141) .
19. Yüzyılın sonlarına doğru �se sanatın soyuta doğru yönelmeye başladığını göreb�l�r�z. Soyuta doğru yönelen
sanatçıların �ç dünyalarını yansıtmalarındak� en öneml� unsur �se yaratıcı düşünce olduğu söyleneb�l�r. Avangart
sanat akımları �çer�s�nde yaratıcı düşüncen�n en yoğun kullanıldığı ve sanatçının yaratıcılığının ön plana
çıktığı akımın Dadaz�m hareket� olduğunu göreb�l�r�z. Dada�zm hareket�n� başlatan sanatçılar 1. Dünya savaşı
önces�nde ve savaş sürec�nde her fırsatta savaşa karşı olduklarını d�le get�rd�ler. Savaşın vahşet�nden ve dehşete
düşürücü ortamından kaçan sanatçılar tarafsız b�r ülke olan İsv�çre’de toplandılar. Marcell Duchamp, Emmy
Henn�ngs, Marchel Janco, Hans Arp, Tr�stan Tzara, Arthur Segal, Hugo Ball g�b� sanatçılar b�r araya gelerek,
zaten o güne kadar var olan ahlak, d�n, s�yas� g�b� �nançların aklı başında sanatına karşı olarak h�çb�r anlam �fade
etmeyen ‘Dada’ sözcüğünü kullanarak ‘Dada�st’ sanat akımını Avrupa’da başlatmışlardır. Dada�zm, geleneksel
sanata karşı olan estet�k durumları, rastlantısallık sonucu oluşan olayları, kuralların olmayışını savunan ve var
olan sanat, savaş, toplum, gelenek, d�n ve ahlak� değerler� reddeden ve bunları haf�fe alan b�r akımdır.
Dada�zm, yaratıcı ve soyut sanatı canlandırma, yen�den hareket kazandırma arayışı �ç�nded�r.
Dada�stlere göre, Dada b�r sanat akımı değ�l özell�kle sanata karşı duran b�r kavramdır. Çünkü
Dada�stler estet�k kaygı gütmeyen eserler ortaya koymaktadır (Baskıcı & Şölenay, 2013:37).
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Duchamp’ın Dada hareket�n�n önces�nde Par�s’te çalışmalarına başlayıp sonrasında gel�şt�rd�ğ�
‘Ready Made’ yan� sanatta hazır nesneler� kullanımı anlayışı Dada hareket�nde öneml� b�r role
sah�p olmuştur. İşte bu anlayıştan sonra sanatta kullanılan medyumlar değ�şm�ş hatta sınır
tanımaz b�r hale gelm�şt�r den�leb�l�r. Dada hareket�n�n �ç�nde oyunsallık ve doğaçlama vardır ve
bu Yaratıcı Drama unsurları arasında öneml� b�r role sah�pt�r. Dada hareket�nden sonra Yaratıcı
Drama ve sanatın yolları kes�şm�ş olduğunu söyleyeb�l�r�z. Çünkü bu süreçten sonra artık sanat
çalışmalarında sonuçtan çok sürec�n ve eserden çok kavramın yan� özün ve anlatılmak �sten�len
düşüncen�n önem kazandığını göreb�l�r�z. Aynı zamanda sanatın artık �nsan beden� ve mekânı
akt�f b�r şek�lde kullandığını, beden ve mekan kullanımının Yaratıcı Drama’da en öneml� özell�k
olduğunu göreb�l�r�z.
1.Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonrak� avangart akımlar Çağdaş Sanatın temeller�n�
atmış olsalar b�le Çağdaş Sanatın ürünler�n� 1960’lı yıllardan sonra verd�ğ� söyleneb�l�r. B�rçok
sanat tar�hç�s� bu dönemden sonra sanatın hatırı sayılır b�r sev�yede değ�şt�ğ�ne hemf�k�rlerd�r
(Wh�tham & Pooke, 2018:27). Çünkü dönem�n sanatçıları yapmış oldukları çalışmalarla modern�st
sanat ölçütler�ne karşı çıkıyor bu duvarları yıkmak �st�yorlardı. Bahs� geçen bu sanat ölçütler�n�n,
ABD’l� sanat eleşt�rmen� Clement Greenberg‘�n ortaya atma sebeb�, dönem�n sanat �zley�c�s�n�n
değ�şen sanat medyumları ve prat�kler� �le ney�n sanat olup ney�n olmadığını anlamlandırma da
zorlanmasıydı den�leb�l�r. Fakat bu ölçütler�n dışında kalan sanatçıların çalışmaları sanat olarak
tanımlanmıyor muydu? Bu soru Modern�zm’�n n�tekl�kler�ne meydan okuyan sanatçılar tarafından
sorulmuş ve Greenberg’�n ölçütler� ağır eleşt�r�lere hedef olmuştu. Modern�st sanat ölçütler�;
�çer�kten çok b�ç�me, soyuta vurgu yapmaya, ortama özgü olmaya, estet�k etk�ye toplumsal anlam
veya pol�t�k mesajdan daha çok değer vermeye, günlük yaşamın deney�mler�nden ve toplumsal
yaşamın sorunlarından bağımsız b�r deney�m üretmeye odaklı sınırlar çiziyordu.
20. yüzyılın �k�nc� yarısını gel�nd�ğ�nde �se artık sanat medyumlarının sınır tanımaz b�r hal aldığı
görüleb�l�r. Postmodern dönemdek� sanatçılar günlük hayatta kullanılan malzemeler� bazen
değ�şt�rerek bazen olduğu g�b� sanat çalışması olarak kullanab�l�yordu. Günlük malzemeler�n
dışında sanatçılar artık kend� bedenler�n� veya sanat galer�ler�n� (mekânları) kullanab�l�yor ve
sanat �zley�c�s� �le etk�leş�m hal�nde sanat ürünler� meydana get�reb�l�yorlardı. Modern�zm�n
n�tel�kler�n� reddeden Postmodern�zm yen� b�r parad�gma ortaya atıyor ve dönem sanatçıları bu
yen� estet�k parad�gma �le kültürü ve toplumda yaşayan b�rey� yaratıcılığını aynı zamanda üst
sınıf ve toplum arasında uçurumu kaldırmayı amaçlıyordu. Modern�zm forma vurgu yaparken
postmodern parad�gmanın ant� form özell�ğ� taşıdığını göreb�l�r�z. Modern�zm�n tasarıma
gösterd�ğ�n� önem�n Postmodern�zm’de rastlantısallığa vurgu yaptığını göreb�lmek mümkündür.
Modern�zm sanatçının yaratım özell�ğ�nden yararlanırken, Postmodern�zm katılım yan� kolekt�f
b�r sanat ürünü ortaya çıkarmayı amaçlayan b�r yapıya sah�p olduğunu göreb�l�r�z. B�rçok sanat
tar�hç�s� ve sanat eleşt�r�c�s� Postmodern�zm�n aslında Modern�zm�n yer�ne yen� b�r şey koymayan
sadece b�r geç�ş dönem� olduğunu düşünseler de Postmodern dönemdek� sanat çalışmalarını
�nceled�ğ�m�z zaman aslında Çağdaş Sanat olarak adlandırılan kavramın ortaya çıkışında ne denl�

455

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

öneml� b�r rol oynadığını göreb�l�r�z. Pop Sanat, foto gerçekç�l�k, kavramsal sanat, m�n�mal�zm,
performans sanatı, yerleşt�rme sanatı, araz� sanatı, süreç sanatı, vücut sanatı, beden sanatı, ﬂuxus
hareket� g�b� sanat akımları bu dönemde meydana gelm�ş öneml� sanat türler�d�r. Dada�zmle
başlayan katılımcı, oyunsal, �ron�k g�b� unsurları �ç�nden barından bu sanat türler� Yaratıcı Drama
�le aynı özell�kler� taşıyan sanat türler�d�r d�yeb�l�r�z (Aykut, 2018).
Bu durumda, yaratıcı dramanın Dada�zmle başlayan katılımcılık, oyunsallık, �ron�, sürekl�l�k,
kavramsal mekân, beden�n nesneleşt�r�lmes� ve b�r tür metafor olarak kullanımı ve sey�rc�n�n akt�f
katılımı g�b� unsurlar bakımından kavramsal sanat türler�yle özell�kle de Performans sanatıyla
b�r benzerl�ğ� bulunab�leceğ� sorunsalı ortaya çıkmaktadır. Bu sorunsal �se araştırmamızın temel
problem�n� oluşturmaktadır.
1.Amaç ve Yöntem
Bu araştırmanın amacı; Çağdaş Sanat ve Yaratıcı Drama da k� �l�şk�y� �ncelemek. Çağdaş
Sanatçıların üret�m sürec�nde Yaratıcı Drama’nın yer�n�n olup olmadığını �rdelemek, varsa konu
�le �lg�l� çalışmalar yapan sanatçıların Yaratıcı Drama yöntemler�n� ve tekn�kler�n� Çağdaş Sanatın
üret�m sürec�nde nasıl uygulandıklarını tesp�t etmekt�r. Araştırmanın temel bulguları l�teratür
taraması yöntem�nden elde ed�lm�şt�r. Araştırmanın n�tel ver�ler� görüşme yolu �le elde ed�lm�ş
olup, karma yöntemden faydalanılmıştır.
2. Yaratıcı Drama
B�rçok kaynak Yaratıcı Drama’nın tar�h�n�n Ant�k Yunan’a kadar dayandığını göstermekted�r.
Ant�k Yunan’da felsefen�n kapıları açılmış ve bu kapıdan �çer� sanat türler� de g�rm�şt�r. Bu durum
b�rçok sanatın bu felsef� görüşlerden etk�lenmes�ne neden olmuştur. Bunlardan en öneml�s� de
t�yatro sanatıdır. Çünkü t�yatro sanatı eylemden ve hareketten beslen�r. Aslına bakılırsa t�yatronun
özü hareket yan� eylemd�r. Dolayısıyla Drama, sözcük olarak Yunanca ‘dran’dan türet�lm�şt�r.
Dran: yapmak, etmek, eylemek, anlamı taşımaktadır. Drama �se, eylem anlamı taşıyan y�ne
Yunanca ‘dramenon’un, sey�rl�k olarak benzetmes� b�ç�m�ndek� kullanımıdır. Türkçe’ de kullanılan
“dram” kavramı �se, Fransızcadak� sonu ‘e’ �le b�ten “drame” sözcüğünden gelmekted�r; o d�lde
burjuva t�yatrosu anlamına geld�ğ� halde Türkçe ’de özell�kle halk d�l�nde acıklı oyun anlamı da
kullanılagelm�şt�r. Sözcük az da olsa anlam değ�ş�kl�kler�ne uğrasa da özünde eylem�, yapmayı,
etmey� barındırmaktadır.
Oyun süreçler�ndek� ve yaşam durumlarındak� dramat�k anların uzmanlarca, grup �ç� etk�leş�m
dâh�l�nde yaratılması, yaratıcı drama olarak n�telend�r�lmekted�r. Yaratıcı drama (creat�ve drama)
kavramı daha çok ABD’de kullanılır. İng�ltere’de eğ�t�mde drama (drama �n educat�on) kavramı
kullanılmaktadır. Federal Almanya’da yerleşm�ş olan kullanım �se oyun ve t�yatro eğ�tb�l�m� adını
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almaktadır. Esk� Yunancadak� başka b�r anlamı da oynamaktır (Oruç, 2018:9 Bozdoğan 2006:25;
San,1989:573- 574). Fakat Ant�k T�yatronun gel�şmes�nden bu yana, bu sözcük herhang� b�r�n�n
herhang� b�r şey yapması değ�l, bell� b�r k�msen�n katılanlarla anlamı olan b�r şey yapmasıdır
(Nutku,2002.27’den Akt. Oruç, 2018:9). Drama ter�m� �le �lg�l� b�rçok tanım mevcuttur. Prof. Dr.
Alev Önder’de Yaratıcı Drama’yı şu şek�lde tanımlar ‘’B�r eylem�n, b�r olayın, b�r duygunun,
çeş�tl� roller�n, b�r kavramın, konunun ya da öykünün, hatta ş��r�n, canlı ya da cansız varlıkların,
sözel ve sözsüz, kend�l�ğ�nden davranışlarla, takl�t yolu �le tems�l� olarak �fade ed�lmes�,
canlandırılmasıdır. Drama, Almanca sözlükte f�lm, sahne oyunu ya da bell� b�r eylem�n sunulması,
oluşturulması ya da b�r zaman �le mekanın manzum halde sunulmasıdır. Bütün bu ver�lere
dayanarak drama sözcüğünün, �ç�nde eylem olan her türlü etk�nl�ğ� �çerd�ğ� söyleneb�l�r. B�r
yönüyle tasarımların eyleme dönüşeb�ld�ğ� oyunları da kapsayan drama, tüm eylemler� kapsadığı
�ç�n b�rden çok �nsanın b�r yaşam durumunu, canlandırmaya dayalı süreçlerde yen�den üretmey�
de gen�ş ölçüde �çer�r (Adıgüzel, 2006, s. 18).
Drama’da gerçek dünya �le kurgusal dünya arasında b�r etk�leş�m vardır. Katılımcı tarafından
drama, gerçek m� g�b� duyumsanmakta ve gerçek duygular yaşanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında,
drama da gerçekle kurgu �ç �çed�r. Katılımcılar gerçeğ�n �ç�nden kurgusal durumların �ç�ne g�r�p
çıkmaktadırlar (Akyol, 2019).‘’Yaratıcı drama çalışmalarına baktığımızda da sonuçtan çok sürec�n,
seyred�lmekten çok katılımın, yaşanan sürec�n sorgulanmasının, kes�n yargılar ve değerler otaya
koymak yer�ne eleşt�r�n�n ve yaratıcı düşüncen�n gel�şt�r�lmes�n�n öncel�kl� olduğu vurgulanır.’’
(İlhan, 2007:143). B�rey yaratıcı drama’nın oyunları ve etk�nl�kler� �çer�s�nde özgürdür. Oynanan
oyunun veya etk�nl�ğ�n süres�nce yaratıcılığını yargılamadan uzak b�r şek�lde dışa vurur. Bu
yaratma eylem�n�n sürec� bazen b�reysel bazense b�r grup eşl�nde gerçekleş�r. Yukarıda bahsed�ld�ğ�
g�b� yaratıcı drama’nın temel özell�kler�nden b�r� ve hatta en öneml� özell�kler�nden b�r� süreç
ağırlıklı olmasıdır. Bu sürec�n önem�n�n ne olduğunu araştırdığımızda �se doğaçlamanın ana unsur
olduğunu görmektey�z. Doğaçlamanın önem�n� drama’nın aşamaları kısmında �nceleyeceğ�z.
Yaratıcı Drama üçe ayrılmaktadır. Bunlar b�r yöntem olarak yaratıcı drama, b�r alan olarak yaratıcı
drama ve b�r sanat eğ�t�m� alanı olarak yaratıcı drama’dır. B�r yöntem olarak ded�ğ�m�z zaman
herhang� b�r ders�n �şlen�ş�nde dramayı b�r yöntem olarak, anlatım yöntem� soru cevap yöntem�
g�b� b�r yöntem olarak kullanma söz konusudur. Alan olarak ded�ğ�m�z zaman kuramını, b�l�msel
çalışmalarını, tar�h�n�, yapılacak atölye çalışmalarının hang� aşamalardan geçeceğ� bunlarla �lg�l�
olan b�l�msel çalışmaları �çer�r. Sanat olarak yaratıcı drama ded�ğ�m�z zaman, sürekl� sanatı
kullanan b�r alandan bahsetm�ş oluruz (İLHAN A. Ç., 2019).Sanat Olarak Yaratıcı Drama’yı
�ncelemeden önce drama’nın �çer�s�ndek� oyun öğes�n� �nceleyel�m. Çünkü araştırmamızda Sanat
Olarak Yaratıcı Drama �le Çağdaş Sanat prat�kler� ve stratej�ler�n� karşılaştıracağız.
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2.1. Dramatik Oyun
Dramat�k oyun b�reyler�n keşfett�kler� ve çevreler�ndek� tüm karakterler� ve hareketler�
takl�t ett�kler� özgür b�r ortamda oynanan oyundur. Bu tür oyunlar b�r grubu gerekt�r�r, b�reysel değ�ld�r, anlıktır, süres� kest�r�lemez, temel olarak öykünmeye dayanır.
B�r anda başlar ve b�t�ş� bell� olmayan, roller�n var olduğu senaryo ve metn�n olmadığı
doğaçlama ve rol oynama tekn�kler�n�n kullanıldığı, gel�ş�m�n� gündel�k yaşantılardan
alan b�r süreçt�r. Dramat�k oyun, çocuklar arasında oluşan �let�ş�m ve etk�leş�m �çer�s�nde �mgeleme dayalı oyun türler�n� oluşturur (Adıgüzel, 2006: 19,20). Katılımcıların oyun �çer�s�nde bel�rlenm�ş b�r rolü olmayab�l�r bu rol dağıtımı b�le doğaçlama
yan� önceden bel�rlenmem�ş şek�lde gerçekleşt�r�l�r. Hatta bu dramat�k oyunların �ç�ne
sonradan katılan b�reyler spontane b�r şek�lde gel�şen rollere bürüneb�l�rler. Dramat�k oyunlar sadece oynandığı an vardır. Dahası b�rey�n oyuna �lg�s� yeter�nce yüksekse b�rden fazla oynanab�l�r ama yen�den oynama durumu gerçekleş�rken tekrarlanan
oyun �çer�s�nde prova duygusu yoktur. Oyunun konusu aynı fakat tekrarı farklı olur. Bu
yalnızca haz almak �ç�n yapılırken yaratıcı deney�mler�n tekrarından oluşur. Dramat�k
oyun, dramat�k anlamda ne başı ne sonu ne de gel�şme bölümüne sah�pt�r (McCals�n,
2016, s. 7).

2.2. Yaratıcı Drama’nın Aşamaları

Yaratıcı Drama’nın aşamaları grup yapısına göre değ�ş�m göstereb�l�r. Fakat bütün Yaratıcı Drama
çalışmalarında yapılan klas�k aşamalar vardır. Klas�k b�r Yaratıcı Drama çalışmasının aşamaları
şunlardır.

•

Isınma aşaması,

•

Asıl çalışma aşaması (bu çalışmanın �çer�s�nde pandom�ma, doğaçlama, oluşum
ve rol oynama g�b� çalışmalar mevcuttur)

•

Değerlend�rme aşaması.

Isınma Aşaması
Katılımcıların d�kkatler�n�n çalışmaya odaklanmasını, yapılacak olan asıl çalışmaya düşünsel,
duygusal ve f�z�ksel olarak hazırlanma ve rahatlamayı amaçlayan çeş�tl� oyunlardan oluşan
b�r�nc� aşamadır. Isınma aşamasında daha çok oyun tekn�ğ� kullanılmaktadır. Isınma çalışması
�le yapılacak olan ana çalışma arasında b�r bağlantı olursa katılımcılar ana çalışmaya daha çok
hazırlanıp ısınacaklardır (Aslan,2006. 394-395’den akt:Oruç, 2018:25).
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Asıl Çalışma Aşaması
Buradak� asıl amaç oyundak� bel�rlenm�ş veya bel�rlenmem�ş karakterler�n özell�kler�n� ve
duygularını canlandırmaktır. Yan� b�r t�yatro oyunundak� veya f�lmdek� oyuncuyu canlandırmak
değ�ld�r. Katılımcının canlı veya cansız herhang� b�r varlığı hayal dünyasını da katarak davranışsal
ve duyuşsal özell�kler�yle canlandırmasıdır. Bel�rlenm�ş bazı kurallarla özgürce bırakılarak oyun
kurma ve bu oyunları gel�şt�rme şekl�nde uygulanır. Asıl çalışmalar �çer�s�nde hayal gücünü
kullanmak g�b� yapılan çalışmalar da öneml� rol oynar (mte_program_modul, 2014). B�r konunun
süreç �ç�nde b�ç�mlen�p ortaya çıktığı, bel�rlend�ğ�, b�ç�mlend�r�ld�ğ� tüm oluşum çalışmalarının
yapıldığı aşamadır. Canlandırılacak konu çerçeves�nde b�r başlangıç noktası olan, doğaçlama,
rol oynama ve d�ğer tekn�kler�n kullanıldığı b�r aşamadır. Saptanan temayı �şlemede oluşturulan
dramat�k anları çözmek �ç�n gerekl� olan stratej�ler�n (tekn�kler�n) kullanımı daha çok bu aşamada
gerçekleşt�r�l�r. Bu aşamadak� canlandırmalar b�reysel olacağı g�b� küçük ya da büyük gruplar
yoluyla da olab�l�r (Ac�kders.Ank.edu.tr, 2019). Yaratıcılık asıl çalışma aşamasında çok öneml�
b�r öğed�r. Bu aşamanın tekn�kler�nde b�r sınır söz konusu değ�ld�r.
Pandomim
Pandom�m sözcükler� kullanmadan düşüncey� aktarma sanatıdır. Pandom�m de düşünceler
tamamen beden d�le �le �fade ed�l�r. Pandom�m b�reysel olarak veya grup �çer�s�nde de yapılab�l�r
(McCals�n, 2016:72).Müz�k eşl�ğ�nde veya sadece nesneler�n ve tepk� sesler�n�n çıkarılarak
yapıldığı pandom�mler de vardır. Pandom�m sözsüz �let�ş�m kurduğu g�b� b�rey�n doğaçlayarak
yarattığı gerçekte el�nde olmayan nesneler� de yansıtmasında yardımcı olur. Aslında Yaratıcı
Drama da Pandom�m Sanatı doğaçlama öğes� �çer�s�nde (asıl çalışma) yardımcı eleman olarak
kullanılır.
Doğaçlama
Doğaçlamanın kökenler�n�n �nsanın yaşadıklarını, korkularını, sev�nçler�n� beden�yle �fade
ett�ğ� r�tüellere, şaman danslarına, mevs�msel törenlere dayandığını ve bu törenlerde, danslarda,
doğaçlamanın �lk nüveler�n�n oluştuğunu söyleyeb�l�r�z. Doğaçlama, gündel�k hayatta ve sanatsal
alanlarda b�r ön hazırlık yapmadan dev�nmek, düşünmek ve yapmaktır. Doğaçlama, b�r ön
hazırlık yapmadan b�r form üstüne çalışmak ve sanatsal �fadey� ona dayanarak yaratmak olarak da
algılanmaktadır. Bu türden b�r algıyı müz�k doğaçlamalarında, dans doğaçlamalarında ve sahne
doğaçlamalarında görmektey�z (T�yatroda Yen� Eğ�l�mler: Doğaçlama T�yatro, 2008:3839).

459

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Değerlendirme Aşaması
Yaratıcı drama çalışmaları süres�nce gerçekleşt�r�lm�ş doğaçlama oyunların ve bu oyunların
�çer�s�ndek� roller�n, katılımcıların z�h�nler�nde yen�den canlandırılması ve hatırlanan kazanımların
yen�den pek�şt�r�lmes� amaçlayan değerlend�rme aşaması bu oyunlar etk�nl�k tamamen b�tt�kten
sonra veya aşama aşama da yapılab�l�r. Buradak� amaç kazanımların kontrol ed�l�p gözden
geç�r�lmes�d�r (Akoğuz ,2011. 22 akt.Oruç, 2018:26). Değerlend�rme aşamasında b�reyler
arasında bey�n fırtınası yapılab�l�r. Katılımcılar oyun ve doğaçlamalar da h�sler� düşünceler� ve
kazanımlarını d�le get�reb�l�rler.
2.3 Sanat Alanı Olarak Yaratıcı Drama
Yaratıcı Drama l�derler� Yaratıcı Drama’nın b�rçok sanat akımı �le �l�şk� �çeres�nde olduğunu ve
onlardan beslend�ğ� konusun da hem f�k�r olduklarını göreb�l�r�z. Bunlardan en bel�rg�n sanat
akımı kuşkusuz t�yatrodur. Yaratıcı Drama T�yatronun gözlem ve canlandırma tekn�kler�nden hatırı
sayılır derece yaralanmaktadır. Bu tekn�klerden genell�kle doğaçlama ve oyun yan� drama’nın asıl
çalışma aşamasında yararlanılır.
Drama çalışmalarında b�r süreç yaşanır. Yaşanan bu süreçte b�r problem durumu saptanır (dramat�k
durum). Bu durum katılanlar tarafından kend� b�lg� ve deney�mler�ne dayandırılarak yaşanılır,
tartışılır, eleşt�r�l�r ve çözümlen�r. Bu yaşanan süreç yaratıcı b�r süreçt�r. Tıpkı yaratıcılıkta olduğu
g�b� b�r hazırlık, kuluçka, aydınlanma ve gerçekleşme aşamaları söz konusudur. İşte drama
çalışmalarında bu aşamalar yaşanırken bütün sanatlardan yararlanılır (İlhan A. Ç., 2019).
Drama çalışmalarında müz�k ayrı b�r yere sah�pt�r. Grubun mot�vasyonunu yükseltmede, ısınma
çalışmalarında, doğaçlamalarda yapılacak çalışmaya uygun müz�k, çalışmanın başarısında
büyük arttıracaktır. B�r drama sürec�n�n sonunda duygu ve düşünceler� özetleyen görsel
çalışmalar yapılab�l�r. Res�m, fotoğraf, karakalem, graf�k v.b. drama çalışmalarının vazgeç�lemez
malzemeler�ndend�r. B�r tek res�m, heykel, fotoğraf v.b. drama çalışmasının başlı başına konusu
olab�l�r. B�r sanat yapıtından yararlanılarak doğaçlamalar oluşturulab�l�r(İlhan A. Ç., 2005).

3. Bulgular Ve Yorumlar
3.1. Yaratıcı Drama İle Örtüşen Çağdaş Sanat Türleri
Yaratıcı Drama çalışmalarının oluşumunda b�rçok sanat alanının kullanılab�ld�ğ�nden bahsetm�şt�k.
Aynı şek�lde Avangart ve Postmodern sanat akımlarını �nceled�ğ�m�zde bu sefer karşılıklı b�r
alışver�ş�n başlamış olduğunu göreb�l�r�z. Bu süreçte Çağdaş Sanat, Yaratıcı Drama’nın yöntem
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ve tekn�kler�nden yararlanmaya başlamış ve bu alışver�ş günümüz sanat türler� ve prat�kler�ne
kadar devam etm�şt�r d�yeb�l�r�z. Bu etk�lem�ş�m� sağlayan durum �se Çağdaş Sanat özell�kler�n�n
Yaratıcı Drama’nın özell�kler� �le örtüşmes�d�r d�yeb�l�r�z.

3.2. Çağdaş Sanat ve Yaratıcı Drama’nın Özelliklerinin Karşılaştırılması
Çağdaş Sanatın Özellikleri

Yaratıcı Drama’nın Özellikleri

Çağdaş Sanatın gelenekselden farkı
kullandığı çalışma yöntem ve süreçler�d�r.
Çağdaş Sanatçılar tek başlarına çalışma
üreteceğ� g�b� uzmanlar, as�stanlar,
fabr�katörler veya �zley�c�ler �le eserler�n�
yaratab�l�r.

Grup, yaratıcı dramayı oluşturan öneml� b�r öğe
veya b�leşend�r. Grubu, katılımcılar oluşturur.
Yaratıcı drama, grubun ve başkalarının bakış
açılarına göre yapılandırılır. Yaratıcı drama
çalışmaları grup etk�nl�kler� b�ç�m�nde yürütülür
ve katılımda gönüllülük aranır.

Çağdaş sanatçılar güzell�k, or�j�nall�k,
sunumculuk ve otor�te g�b� sanat ve
toplumla �lg�l� geleneksel beklent�
ve düşünceler� zedelemek, yen�den
tanımlamak ya da farklı şek�llerde
yorumlamak �ç�n sanatı b�r eleşt�r� b�ç�m�
olarak görürler.

Yaratıcı Drama çalışmalarında b�rey�n düşünceler�
ve duyguları eleşt�r�lmez veya sorgulanmaz.
B�rey veya grup ney� doğru buluyorsa başka
b�r dey�şle ney� sev�yor ve onu ben�ms�yorsa
doğaçlama veya oyun o yönde devam eder.
Yaratıcı drama kes�n yargılar ve değerler ortaya
koymak yer�ne, eleşt�r�n�n ve yaratıcı düşüncen�n
gel�şt�r�lmes�nden yanadır.

Çağdaş Sanatçılar sıklıkla popüler kültür,
kitle kültürü, beşerî bilimler ve sanat tarihi
gibi çoklu d�s�pl�nlere veya bu kaynakların
temel �lkler�ne başvurur ya da onları
sah�plen�r.

Yaratıcı dramanın �l�şk�l� olduğu bazı kavramlar
ve alanlar bölümler�nde de vurgulandığı g�b�
yaratıcı drama alanı d�s�pl�nler arası b�r alandır
ve sosyal b�l�m alanlarından, sanat eğ�t�m� ve
b�l�m� alanlarına kadar pek çok alanla �l�şk�
�çer�s�nde bulunur. Bu alanlar eğ�t�m, eğ�t�m
b�l�mler�, tüm sanat alanları (res�m, müz�k, heykel,
dans) ve özell�kle t�yatro g�b� yaratıcı drama
alanının yapılandırılmasında, uygulanmasında
ve değerlend�r�lmes�nde öneml� yerler� olan
alanlardır.
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Çağdaş Sanatçılar sıkça yen� teknoloj�
(d�j�tal medya, b�lg�sayar, �nternet) ya da
alışılmadık (buluntu nesneler, doğa ya da
beden) yolları b�rleşt�r�rler.

Drama etk�nl�kler�nde akla geleb�lecek hemen
hemen bütün malzemeler kullanılab�l�r. Öneml�
olan kullanılacak malzemen�n drama etk�nl�ğ�n�n
hedeﬂer�ne uymasıdır. Yaratıcı Drama’da malzeme
olmadan da k�ş� kend� beden�n� kullanarak da
çalışmalar meydana get�reb�l�r. Yaratıcı drama
çalışmasında malzeme kullanımının b�r sınırı
yoktur.

Çağdaş sanatla günlük yaşam arasındak�
�l�şk� bel�rs�zd�r. Çağdaş sanat amaçlı
olarak ev, okul, pol�t�ka ve eğlence g�b�
çevrem�z� oluşturan unsurlarla kes�ş�r.

Yaratıcı drama da özell�kle rol oynama ve
doğaçlamalar
sırasında
katılımcı,
günlük
yaşamda karşılaşacağı toplumsal sorunları
deney�mleme ve gerçek yaşamda �ç�nde olacağı
sonuçları yaşamadan öğrenme şansını elde
edeb�l�r. Katılımcıların duygu ve düşünceler�n�
canlandırma eylemler�nde yansıtmaları, doğallığın
ve kend�l�ğ�ndenl�ğ�n yaşanması açısından
öneml�d�r.

Çağdaş sanat geleneksel serg�leme
b�ç�mler�n�n dışında varlık göstereb�l�r.
Kamusal alanlar, sanat galer�ler� n�tel�ğ�
olan
mekanlar,
yerleşt�rme,
olay,
performans, çevr�m�ç� ya da geç�c� �şler�n
dokümantasyonu g�b� yen� yollarla
sunulur.

Yaratıcı drama’da serg�leme (�zley�c�) g�b� b�r
gereks�n�m yoktur. Fakat çalışmanın yapılmasını
gerekt�ren mekân h�çb�r şey �le sınırlı değ�ld�r. Boş
b�r salon, doğada herhang� b�r alan ya da b�r t�yatro
salonu çalışma yapılacak alan olab�l�r. Yaratıcı
drama çalışması her yerde gerçekleşt�r�leb�l�r.

Çağdaş sanat fazla çalışma saatler�
�steyeb�l�r. Çağdaş sanat prat�kler� süreç
temell� (ed�msel, �şb�rl�kç�, gel�ş�güzel),
deneysel veya enterakt�f olacağı g�b�
çevreyle etk�leş�m� de olab�l�r.

Yaratıcı drama sonuçtan çok süreç ağırlıklıdır.
Katılımcılar bu süreç �çer�s�nde bel�rl� roller
seçeb�l�r veya h�ç rol seçmeden kend�ler� g�b�
dramat�k oyunların veya çalışmaların �çer�s�nde
yer alab�l�rler. Yaratıcı drama b�reysel b�r
çalışmadan z�yade katılımcıların etk�leş�mler�ne
önem göster�r aynı zaman da deneysel özell�ğ�
vardır.
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3.3.Fluxus
Fluxus sanatçıları, şenl�kler, olaylar, göster�ler, müz�kler, yayınlar ve f�lmlerden oluşan sanata
alternat�f b�r yaklaşımın savunucuları olmuşlardır. Grup günümüze değ�n varlığını sürdürmekle
b�rl�kte en etk�l� dönemler�n� 1962 – 1978 yılları arasında yaşamıştır. ABD asker� kuvvetler�nde
tasarımcı olarak görev yapan ve Avrupa’ya gelen George Mac�unas burada b�rçok sanatçı �le tanışıp
(Nam June Park, Wolf Vostell, Benjam�n Peterson) aynı yıl �çer�s�nde sürekl� hareket veya akma,
akmak anlamları taşıyan “Fluxus’’ ter�m�n� ortaya atmıştır (Atakan, 2008:66). Fluxus sanatçıları
b�rçok sanat prat�ğ�n� b�r araya get�rerek d�s�pl�nler arası çalışmalar yaptıklarını göreb�l�r�z.
Fluxus’ un; Dada g�b� sanat karşıtı b�r sanat hareket olduğu düşünüldüğünde, d�s�pl�nler arası
çalışmalar yapması ve kullanılan medyumların sınırlandırılmaması ön görüleb�l�r b�r durumdur.
Fluxus’ un en öneml� amacı, sanatla yaşantı arasındak� sınırları yok etmekt�r. Yan� sanatın t�yatro,
müz�k, res�m, dans, g�b� sanat dalı �le sınırlı olmadığını ve sanatın her yerde sokakta, parkta,
alışver�ş merkezler�nde gerçekleşt�r�l�p serg�leneceğ�n� savunmaktadır. Deneysell�k, araştırmacılık
ve tabu kırımı Fluxus’un �lkeler�d�r. Oyunsallık da Fluxus özell�kler�nden b�r�d�r. Oyunsallık
onun bünyes�nde başından ber� vardır. Fluxus sanatçılarının neredeyse heps� m�zahı kullanırlar.
Fakat oyun m�zahtan daha gen�ş b�r anlam �çermekted�r. Buradak� oyunsallık; düşünceler�n
oyunu, serbest deney�m oyunsallığı, b�l�msel deneye olduğu kadar, yaramazlığa da yakın olan
kavramlardır. Fluxus çalışmaları her zaman ş�md�k� zamanın �çer�s�nde yer alırlar (İlhan A. Ç.,
2007:146). Özgürce hareket etme ve doğaçlamada Fluxus hareket�n�n özell�kler� arasındadır
d�yeb�l�r�z.
Fluxus hareket�n�n özell�kler�ne baktığımız da doğaçlama ve oyunsallığın �k� kavram arasında
da önem�n�n hatırı sayılır sev�yede olduğunu göreb�l�r�z. Benzeşen b�r d�ğer özell�k �se Yaratıcı
Drama’nın gerçekleşt�r�lmes�nde h�çb�r mekân sınırının ve malzeme sınırının olmamasıdır
den�leb�l�r.
3.4. Kavramsal Sanat
Bu deneysel hareket, 21. Yüzyılın başlarındak� sanata kök salmış olsa da, 1960’lı yıllarda resm�
b�r hareket olarak ortaya çıkmış ve günümüzde öneml� b�r çağdaş sanat hareket� olarak kalmaya
devam etmekted�r. Kavramsal sanatta b�r eser�n arkasındak� f�k�r önem ve öncel�k taşımaktadır.
Başlıca kavramsal sanatçılar arasında Joseph Kosuth, Sol Lew�tt, Da�men H�rst, Jeny Holzer
bulunur (Aykut, 2018:191) Kavramsal sanat; performans sanatı, enstalasyonlar, V�deo sanatı,
yeryüzü sanatı ve araz� sanatı g�b� b�rçok farklı sanat türünü tanımlamak �ç�n kullanılan kapsayıcı
b�r ter�m olmuştur. Kavramsal sanat cevaplardan çok sorularla �lg�l�d�r. Kavramsal sanatçılar,
geleneksel araçları kullanmanın ötes�ne geçerler ve f�k�rler�n�, sanat olarak sunarlar. F�k�r her
da�m çıkartılan sonuçtan daha öneml� b�r konumdadır. (Hodge,2018:180) Kullanılan malzemeden
ve b�ç�mden z�yade f�kre ve düşünceye önem gösteren Kavramsal sanat aynı zaman da b�rçok
çağdaş sanat türünde olduğunu d�s�pl�nler arası b�r türdür d�yeb�l�r�z. Kavram sanatın merkez�nde
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sanat b�r zevk alma aracı olarak konumlandırılmaz. Bunun yer�ne sanat düşünsel b�r eylem;
b�r b�lme ve tanıma sürec�d�r. Estet�k kavramına karşı kavramsal sanatçıların mesafes�nden
bahsed�leb�lmekted�r. Dolayısıyla Kavramsal Sanat res�mden, heykelden ve en genel tanımı �le
nesneden kopuşa �şaret etmekted�r. Bazı otor�telere göre Kavramsal Sanat, “obje sonrası sanat”
olarak da kategor�ze ed�lmekted�r. Çünkü f�k�r üret�ld�ğ� zaman, yapıtın nasıl göründüğü �k�nc�l
öneme sah�p olur. LeW�tt (1967)’e göre, yapıtın nasıl göründüğünün çok da önem� yoktur. Çünkü
f�z�ksel b�r b�ç�m� varsa, �llâ k� yapıt b�r şeye benzeyecekt�r. Ancak düşünce yan� kavramsal
çerçevey� oluşturmak buradak� �lk basamaktır. B�ç�m sadece düşünceler�n aracılığını yapmaktadır
(Oskay, 2018:806).
Kavramsal sanat hem sanatçısını hem de �zley�c�s�n� düşünceye yöneltmey� amaçlamaktadır
d�yeb�l�r�z. Bu özell�ğ�n Yaratıcı drama çalışmalarında da olduğunu göreb�l�r�z. Çünkü yaratıcı
düşünce ve b�lg� yan� f�k�r alışver�ş� yaratıcı dramanın en öneml� unsurları arasındadır. Aynı
zamanda Kavramsal sanatta ortaya çıkarılan ürünün estet�k algısından z�yade onun özü yan� �çer�ğ�
başka b�r dey�şle f�kr� ön planadır. Yaratıcı Drama çalışmalarında d�ğer d�s�pl�nler kullanılırken
de (res�m, heykel, dans) aynı özell�kler�n olduğunu gözlemleyeb�l�r�z. Çünkü Yaratıcı Drama
çalışmasında b�rey estet�k b�r ürün çıkarmaktan z�yade f�kr�n�, düşünces�n� ve yaratıcılığını ön
plana çıkarmaktadır. B�r örnekle anlatmak gerek�rse katılımcı bas�t b�r kâğıdı �çer�s�nde farklı
evrenlerden gelen türler�n savaştığı b�r uzay gem�s�ne benzeteb�l�r. Burada gem�n�n b�ç�m�nden
çok anlatılmak �stenen f�kre önem göster�l�r.
3.5. Performans Sanatı
Performans sanatı kavramı 1960’lı yıllar da sanatçıların düşünceler�n� ve f�k�rler�n� anlatmak
�ç�n bedenler�n� kullandıkları b�r sanat b�ç�m�d�r. Sanatçılar kend�ler�n� dans ederek, şarkılar
söyleyerek, pandom�m yaparak, oyunculuk ve başka performans türler�nde �fade eden sanatçılar,
bu performanslarını b�r defaya mahsus olarak ya da defalarca, bel�rl� ya da beklenmed�k yerlerde,
hazırlıklı veya doğaçlama olarak serg�led�ler. Almanya ve Avusturya’ performans sanatına
aks�yon�zm adı ver�lm�şt�r. 1960 ve 1970’ler de büyük b�r yankı oluşturan bu akım, (Hodge,
2 0 1 8 : 184) 1970’lerde performans alanında üret�len �şler�n asal kaynağı deneysel t�yatro ve
göster�lerden z�yade, görsel sanatlar alanındak� yen� yaklaşımlar olan ortam yaratma, Happen�ng,
kavramsal sanat ve sanatçılardır. (https://b�t.ly/2I2poRK) Günümüzde halen akt�f olarak yapılan
ve popülerl�ğ�n� koruyan Performans sanatlarına, drama es�n kaynağı olmuştur. (Aykut, 2018:192)
İçer�s�nde beden�n ve beden hareketler�n�n kullanıldığı Performans sanatı d�ğer çağdaş sanat
türler� �çer�s�nde Yaratıcı Drama �le özell�kler�n�n en çok örtüştüğü sanat türüdür d�yeb�l�r�z.
Çünkü Performans sanatı �çer�s�nde theatral b�r yapı olduğunu göreb�l�r�z. Yaratıcı Drama da k�
g�b� doğaçlama Performans sanatının en öneml� unsurudur. Olaylar �k� kavramda da anında başlar
ve katılımcıların da doğaçlamanın �çer�s�nde k� duruma dah�l olmaları �le b�rl�kte sonu tahm�n
ed�lemez b�r süreç �çer�s�ne g�rd�kler�n� göreb�l�r�z. Yaratıcı Drama’da olduğu g�b� Performans
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sanatında da sonuç tan z�yade süreç �çer�s�nde k� kazanımlar ya da başka b�r değ�şle süreç
�çer�s�nde k� aktarımlar önem taşımaktadır. Performans sanatı �çer�s�nde de Yaratıcı Dramada k�
g�b� sanatçı veya katılımcılar rol üsteleneb�l�r h�çb�r yargı ve sınır dâh�l�nde olmadan katılımlarını
akt�f b�r şek�lde gerçekleşt�reb�l�rler.
3.6. Enstelasyon / Yerleştirme Sanatı
Enstalâsyon, geleneksel ve alışılmışın aks�ne, çevreden bağımsız b�r sanat nesnes� �çermey�p
bel�rl� b�r mekân �ç�n yaratılan, mekânın n�tel�kler�n� kullanıp �rdeleyen ve �zley�c� katılımının
temel gerekl�l�k olduğu b�r sanat türüdür. Kökler� kavramsal sanat ve hatta 20. yüzyıl başındak�
Marcel Duchamp’ın hazır-yapımları ve Kurt Schw�tters’e kadar g�den enstalasyon, çağdaş
sanatta m�marlık ve performans dışında b�rçok görsel sanat d�s�pl�n�nden de destek alan melez
b�r tarzdır (Süzen, 2010).Sanatçıların; Enstalasyon sanatında uygulama yapmak �sten�len mekân
�çer�s�nde Çağdaş Sanatın d�ğer türler�nde olduğu g�b� �sted�kler� materyal� kullanab�lmekte özgür
olduklarını göreb�l�r�z. Kullanacağız mekân �çer�s�nde �zley�c�ler�n katılımcıya dönüşmeler� de
Enstalasyon Sanatçılarının �steğ�ne bağlı olduğunu da söyleyeb�lmek mümkündür.
Enstalasyon sanatında olduğu g�b� Yaratıcı Drama çalışmasında da L�der ya da katılımcılar
bel�rled�kler� materyallerle b�r mekân oluşturup bu mekânın �çer�s�nde doğaçlama yan� dramat�k
oyunlar oynayab�l�rler. Yaratıcı Drama çalışmasında katılımcılar önceden oluşturulmuş b�r mekân
�ç�n de düşünceler�n� ve duygularını �fade eden çalışmalar gerçekleşt�reb�l�rler. Enstalasyon
sanatının �çer�s�nde katılımcının olmadığı yerleşt�rmelerdek� amaç da mekân üzer�nden duygu,
düşünce, f�k�r ya da beklent�ler� �zley�c�n�n z�hn�nde canlandırmaktır d�yeb�l�r�z.
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3.7. Çağdaş Sanatçılar Alan Uzmanları ve Resim Öğretmenleri İle Yapılan
Görüşmelerin Analiz Graf�kler�
4.7.a.

Performans Sanatçısı A
4.7.b.

Performans Sanatçısı B
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4.7.c.

Performans Sanatçısı C
4.7.d.

Yaratıcı Drama Lideri A
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4.7.e.

Yaratıcı Drama Lideri B
4.7.f.

Yaratıcı Drama Lideri C
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4.7.g.

Resim Öğretmeni A
4.7.h.

Resim Öğretmeni B (Yüksek Lisans)
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4.7.i.

Resim Öğretmeni C

1. Yorumlar
Üç Yaratıcı Drama l�der�, üç çağdaş sanatçı ve üç res�m öğretmen� olmak üzere toplam dokuz
alan uzmanı �le görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda alan uzmanlarının sek�z�
Yaratıcı Drama’nın yöntem olarak Çağdaş Sanat prat�kler�nde kullanılab�ld�ğ�n� düşünmekted�rler.
Görüşmelerde Çağdaş Sanatın üret�m sürec�nde Yaratıcı Drama’dan yararlanab�leceğ�n� düşünen
sek�z k�ş� vardır. Görüşme yapılan performans sanatçılarının tamamı Yaratıcı Drama ve Çağdaş
Sanatın süreç odaklı olduğunu düşünmekted�rler. Görüşme formlarının sonuçlarına baktığımızda;
Yaratıcı Drama ve Çağdaş sanat arasında b�r �l�şk� olduğunu düşünülmekted�r. Aynı zamanda
Yaratıcı Drama eğ�t�m� almış olan sanatçıların üret�m sürec�nde Yaratıcı Drama’dan yararlandıkları
görülmekted�r.
Çağdaş Sanatçılardan görüşme formlarını gönderdiğim beş kişi soruları cevaplandırmamıştır.
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Yaratıcı Drama hakkında bilgilerinin olmadığını ve araştırma yaptıktan sonra cevap
verebileceklerini söylediler. Bu durumda Yaratıcı Dramayı üretim sürecinde kullanabilmek için
Yaratıcı Drama eğitimini almış olmak gerektiğini göstermekted�r.
2. Sonuç ve Tartışma
Üretim süreçlerinde Yaratıcı Drama yöntem ve tekniklerini kullanan sanatçıların çoğunlukla
bu alanda eğitim almış oldukları ve bu eğitimi sanat üretim sürecinde kendi stratejilerine göre
değiştirip geliştirdikleri söylenebilir. Tabii ki Çağdaş Sanat Pratikleri ile üretim yapan her sanatçı
Yaratıcı Drama’dan haberdar olarak işlerini meydana getirmemektedir. Fakat Yaratıcı Drama
tekniği kullanan sanatçıların Çağdaş Sanat pratiklerinin üretim sürecinde kavramsal açıdan ve
medyum kullanımı açısından daha yaratıcı olanaklara sahip olduklarını göreb�l�r�z.
Yaratıcı Drama’nın Çağdaş Sanatın üret�m sürec�nde yardımcı b�r eleman olarak kullanılab�lmes�
alan uzmanlarının görüşler�ne dayalı olarak değerlend�r�lm�şt�r. Ülkem�zde Yaratıcı Dramaya olan
�lg� gün geçt�kçe arttığı düşünülmekted�r. Ayrıca araştırmanın alanının yen� olmasına bağlı olarak
Türkçe kaynağın az olmasını göz önünde bulundurursak, çalışmanın alana katkısının öneml�
sev�yede olduğu gözlemleneb�l�r.
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Görüşme Formu Soruları
Yaratıcı Drama Liderleri
1.

Yaratıcı Drama alanındak� çalışmalarınızı kaç yıldır yürütüyorsunuz ve bu alanda
aldığınız eğ�t�mler�n�z nelerd�r?

2.

Yaratıcı Drama ned�r ve hang� alanlarda kullanılır açıklayab�l�r m�s�n�z?

3.

Sanat ve Yaratıcı Drama arasında b�r �l�şk� olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa bu �l�şk� nasıl b�r
�l�şk�d�r?

4.

Yaratıcı Dramadak� yaratıcılık unsuru s�zce ney� kapsıyor? Açıklar mısınız?

5.

Yaratıcı Dramanın özell�kle görsel sanatlardak� üret�m sürec�nde s�zce b�r rolü olab�l�r m�, açıklar
mısınız?

6.

Yaratıcı Drama b�r ürün ortaya koyar mı? (Cevabınız olumlu �se)Bu nasıl b�r üründür.
Açıklarmısınız?

Çağdaş Sanatçılar (Performans Sanatçıları)
1.

‘’Yaratıcı drama çalışmalarına baktığımızda da sonuçtan çok sürecin,
seyredilmekten çok katılımın, yaşanan sürecin sorgulanmasının, kesin yargılar ve
değerler otaya koymak yerine eleştirinin ve yaratıcıdüşüncenin geliştirilmesinin öncelikli olduğu vurgulanır.’’(İlhan, 2007 s /143) Yukarıdak� met�n Ayşe Çakır İlhan’ın
Yaratıcı Drama �le Örtüşen Çağdaş Sanat akımları makales�nden alınmıştır. Met�nde
geçen özell�kler�n Çağdaş Sanat çalışmaları �le uyum sağladığını düşünüyor musu-
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nuz? Cevabınızı nedenler� �le açıklayab�l�r m�s�n�z?
2.

Sanat ve Yaratıcı Drama arasında b�r �l�şk� olduğunu düşünüyor musunuz? Varsa bu
�l�şk� nasıl b�r �l�şk�d�r?

3.

Yaratıcı Drama Çağdaş Sanatın yaratma sürec�nde yardımcı b�r eleman olarak kullanılır
mı?

4.

Çağdaş Sanat türleri içerisinde Yaratıcı Drama’nın rolü var mıdır? Varsa hangi
türler, stratejiler ve kavramlar üzerinde etkisi görülmekted�r.

5.

Performans sanatı �le Yaratıcı Drama arasında b�r �l�şk� olduğunu düşünüyor musunuz?
Cevabınızı nedenler� �le açıklar mısınız?

Resim Öğretmeleri
1.
Öncelikle sanat alanındaki eğitimlerinizden ve alanınızdaki çalışmalardan
kısaca bahseder m�s�n�z?
2.
Yaratıcı Drama ned�r ve hang� alanlarda kullanılır b�lg� sah�b� m�s�n�z? ( Eğer
b�lg� sah�b�ysen�z soruların kalan kısmını tamamlamanızı r�ca eder�z. Cevabınız hayır
�se hayır yazmanız yeterl�d�r.)
3.
Sanat ve Yaratıcı Drama arasında b�r �l�şk� olduğunu düşünüyor musunuz?
Varsa bu �l�şk� nasıl b�r �l�şk�d�r?
4.

Yaratıcı Drama’da k� yaratıcılık unsuru s�zce ney� kapsıyor?

5.
Yaratıcı Drama’nın özell�kle görsel sanatlardak� üret�m sürec�nde s�zce b�r rolü
olab�l�r m�, açıklar mısınız?
6.
nız?
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Görüşme Formu Cevapları
Performans Sanatçısı A
1.

Yaratıcı Drama �le çağdaş sanatın ortak özell�kler taşıdığını düşünüyorum
ancak bu genellemen�n dışında kalan, çağdaş sanat alanında üret�m yapan,
dünya genel�nde b�rçok farklı ve rad�kal görüşe sah�p, üret�m yapan sanatçılar da bulunmakta. Çağdaş sanat var olanı yapı söküme uğratarak �lerleyen
b�r süreç, bu açıdan sonuçtan öte süreç �le alakalı olduğunu söyleyeb�l�r�z ve
y�ne bu nedenle eleşt�r� odaklı b�r düşünce ön planda. Yaratıcı drama çalışmalarını, çağdaş sanat çatısına sokmak k�m� zaman mümkün, süreç odaklı
olması, doğaçlamaya ve yaratıcılığa olanak tanıması, kes�n yargı yer�ne
eleşt�rell�ğ� öne çıkarması g�b�. Ancak çağdaş sanat çalışmaları kapsam olarak çok daha gen�ş b�r alana yayılmakta, bunu göz ardı etmemek ve ayrıldığı
noktaları da göz önünde bulundurmak gerek d�ye düşünüyorum.

2.

Yaratıcı drama’dan ne anladığımız öneml�, doğaçlama ve yaratıcılığın ön
planda olduğu, süreç odaklı çalışmalar olarak kabaca tanımlarsam eğer,
sanat �le bağlantılı ancak b�r f�kr�n sanat olab�lmes� �ç�n b�l�nçl� b�r n�yet ve
kararlılık da gerekl�, sadece �çgüdüsel olarak ortaya çıkan çalışmaların sanat
olarak adlandırılab�l�r m�, em�n değ�l�m. Sanat üret�m�n�n bel�rl� ve b�l�nçl�
kararlar alınarak uygulandığında �çgüdüsel�n anlamlandırılması �le ortaya
çıktığını ve evrenselleşt�ğ�n� söyleyeb�l�r�m.

3.

Evet, yardımcı b�r eleman olarak kullanmak fayda sağlayab�l�r. Özell�kle
doğaçlama çalışmaları �le ve sürec�n yen�den �nşa ed�l�p, bozularak yapılandırılması �le yaratıcı drama yaratıcılığa alan açab�l�r.

4.

Çağdaş dans ile özellikle bağlantılı olduğunu kendi sanat pratiğim ile
de bağlantılı olarak deneyimleme imkânım oldu. Çağdaş dans bireyin
kendi özgün hareket dilini oluşturmasına olanak sağlayan, süreç odaklı,
yapı söküme önem veren, doğaçlama çalışmaların bolca yer kapladığı
bir alan. Bedenin tek başına hareketinden öte, alan ve zaman içerisinde
nasıl konumlandığı �le de �lg�lenmes�, d�ğer d�s�pl�nlerle de �l�şk�ler�n�
öneçıkarması sonucunda yaratıcı drama ile ortak alanlarda gezindiğini
söyleyebilirim. Bu alanda ders veren biri olarak da gelişim anlamında kişinin
analitik zekânın ötesinde daha bedeni ile düşünmesine olanak tanıyan, farklı
zaman ve mekân ilişkilerini ele alan, bedenini konumlandırabilen, soyut
düşünebilmesini sağlayan, gelişim için çok benzer metotlardan, iki alan da
destek almakta.

5.

Performans sanatı �le yaratıcı drama bell� açılardan �l�şk�l�. Performans sana-
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tı, gerçek zamanda gerçekleşen, hayatın �ç�nde olan, performansçının kend�s�
�le yüzleşt�ğ� b�r alan. İk�s�nde de ş�md�k� zamanda var olab�lme hal� oldukça öneml�, sey�rden öte �zley�c�y� katılıma teşv�k eden eylemler. Performans
sanatında sahne kavramı yok ancak yaratıcı drama gerekt�ğ�nde sahnede
serg�leneb�l�r.
Performans Sanatçısı B
1.
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Açıkçası bu çok k�ş�sel yaklaşımlarla cevap ver�leb�lecek b�r soru. B�r genelleme yapmayı çok doğru bulmuyorum ben bu soruya. Çünkü çağdaş
sanat ded�ğ�n�z de �çer�s�nde çok farklı medyumları barındıran, çok farklı
yaklaşımları barındıran b�r şey den de bahsed�yoruz. Bu yüzden kend�
prat�ğ�mden s�ze yardımcı olab�l�r�m belk�. Performans sanatçısıyım ama
her performans sanatçısı da bunu yapmak zorunda değ�ld�r bu arada. Ben
daha çok �şler� �zley�c� ve �zlenen �l�şk�s� üzer�ne de kurmayı terc�h ed�yorum ve rol değ�ş�mler�n� �çer�yor �ş�m. Yan� aslında �nsanların bell� duygu
durumlarını yaşayab�lmeler� �ç�n onlara b�r alan oluşturuyorum. Bu alanda
�se kend�m bu duygu durumunu ortaya çıkarab�lecek b�r tak�m hareketler
sesler oyunlarla b�r başlatıcı rolünü üstlen�yorum ama daha sonrasında
yavaş yavaş kend�m alan da �zley�c� rolünü üstlen�rken, k�ş�ler�n aslında
performurayan� onu akt�f eden o �ş� yöneten k�ş�lere dönüşmes�n� �st�yorum.
Genelde bu her zaman olan b�r şeyd�r. Aslında bu yöntem� terc�h etme sebeb�m, sadece sonradan öğrend�ğ�m veya akadem�den öğrend�ğ�m b�lg�ler
değ�l de a�le gelenekler�m�zle de �lg�l�. Bunlar rol değ�ş�mler�, başka b�r
k�ş�ye de yer açma, o k�ş�n�n yer�ne geçme empat� duygusunu oluşturab�lme.
Çünkü anneannem pagandı ve b�z b�rçokr�tüel’e katıldık. Genelde de katıldığım r�tüellerde b�rçok şey�n �nşasını da rol değ�ş�mler� �le oluştururduk.
Bu b�r başlatıcı unsur olurdu yan� buna b�r atölyede k� kolaylaştırıcı unsur
da den�leb�l�r aslında. Yavaş yavaş karşı tarafın duygulanımı �le beraber,
hem o k�ş�n�n duygulanımını ya da k�ş�ler�n duygulanımlarını �fade etmek
�ç�n alanda boşluklar bırakmak hem de kend�n�ze b�r takım karşılaşmalar
yaşamak �ç�n boşluklar bırakmak. Yan� baktığınız zaman ben�m performanslarım da �ş�m�n b�r ana yapısı var ve bunun �ç�n çok önces�nden hem
masa başı çalışmalar yapıyorum hem hareket deneyimlemeleri yapıyorum.
Çünkü beden ve mekân ilişkisi benim için çok önemli bir unsur. Beden,
zaman ve mekân zaten varoluşsal bir şeydir. Bu durumda zaten varoluştan
da bahsediyoruz. Bütün bu ön hazırlık çalışmalarımı yaptıktan sonra, bir
yapım ortaya çıkıyor. Bu yapımda ise mutlaka boşluklar vardır. Peki, ne
demek bu boşluklar? İzleyicinin oraya katılıp kendi yaratıcı sürecini o alana
bırakması yani ifade etmesi için alanlar. Böylelikle ben de ön görülmeyen
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durumlarla karşılaşıp ben de süreçte bütün hiyerarşileri kırarak oradaki
kişilerle üretmeye devam ediyorum. İsterseniz bu boşluklu bırakma ve
öğretim biçimini size bir örnekle açıklayım. İstanbul’daBomonti ada diye
bir yer var. Daha önceden bira fabrikası olan fakat şimdi içerisinde sanat
merkezlerinin, kafelerin, restoranların olduğu bir yaşam alanına çevrilen
bir yapı. Epeyce büyük bir mekândı. Ben çoğu kez orada performanslar
yaptım. Bir tanesinde de performansımı mekânın avlusunda tasarlamıştım.
Avluyu da şöyle düşünün; kafelerin, restoranların olduğu açık bir sahnenin
olduğu, insanların ortaklaşa zaman geçirdikleri bir avludan bahsediyorum.
Yaklaşık olarak bir ay performansı yapacağım zaman aralıklarında gidip
bu mekândaki insanların bu saat aralıklarındaki hareketlerini, bu hareket
diyagramlarının nasıl olduğunu çizdim. Nasıl olduğunu gözlemledim.
Onun dışında zaten Bomonti adayı yani mekanı bira fabrikası döneminden
önceki performanslarım da yani mimari planlarına ve restorasyonlarına
kadar incelemiştim. Yapının tarihçesi, etrafı ile ilişkisi, neden kapanmış?
Peki, Türkiyede içki fabrikaları neden kapanıyor? Bir taraftan kültür
politikası ayağını da araştırdım. Yıllardır ben günde üç dört saatimi hareket
çalışmalarına ayırıyorum. Araştırmalarım doğrultusunda fark ettim ki mekan
da bir kişiden ziyade başka kişilerin yardımı ile de oyunu kurabilmem
mümkün. O yüzden de dört performerla birlikte çalıştım. Peki ne demek
bu performer? Özetle aslında benim bahsettiğim işin ana yapısına uygun
davranıyorlar. Fakat onlarında yaratıcı sürece katılma payları var. Tabi bu
benim tercihim her performans sanatçısı bunu yapmayabilir.Yani onların
da kişisel üretimlerini gerçekleştirmeleri için açıklar ve boşluklar var. Biraz
daha performansı algılaya bilmeleri için anlamaları için yapmış olduğum
performans atölyeleri var. Eğer bu performarlar la çalışıyorsam onlarla da
bu atölyeyi deneyimliyorum. Bu performarlarla da çalışacağım performans
hakkında çalışmalar yapıp araştırmalar üzerinde duruyoruz. Bu bir klasik
dans gösterisi veya tiyatro provası gibi düşünülmemelidir. Daha farklı
içsel pratikleri ve kişisel belleği eşmeye yönelik araştırmalar. Böylelikle
bu kavramlar nereye dokunuyor gözlemleyebilme şansına sahip oluyorum.
Ancak bu bahsettiğim unsurlar yapılırsa bir şeyin içsel olarak dışarı
vurulabileceğine inanan b�r�y�m.
Performans günü �se özetle şu şek�lde gerçekleşt�. Pembe pelüş tulumlu kadınlar vardı.
B�l�rs�n�z pemben�n çok katmanlı anlamları vardır. Pembe halatlar vardı. S�yah küpler
vardı ve bu küplere baktığınız da sank� h�ç kırılmaz parçalanmaz g�b� duruyordu.
Ama aslında bunlar süngerden yapılan küplerd�. Yan� üzer�nde yavaş yavaş
hareket ett�ğ�n�z de yüzeyde çeş�tl� denges�zl�kler� beden�n�ze h�ssett�reb�len
yüzeylerd�. B�z orta b�r alanda başlayıp yavaş yavaş avlunun her yer�ne yayıl-
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maya başladık. Bu etk�nl�ğe çocuklarda katıldı, yemek y�yen yet�şk�nlerde katıldı. Vurmalı enstrümanlarla r�tm�k b�r müz�k ortaya çıkardık. Yemek saat�ne
uygun olmayan b�r müz�k veya r�tm�k b�r ses olmasına rağmen �nşalar ayak
uydurmakta zorluk çekmed�ler. Bu pembe halatlar ve küplerle başlattığımız
oyun yavaş yavaş mekan �çer�s�ndek� tüm �nsanlarla büyüdü ve neredeyse
herkes bu oyuna ayak uydurdu. Yaptığım performans karşılaştırmalar üzer�neyd�. Performansın �sm� ‘’Dünyanın eş�tç�ler�’’ �d�. Bas�tçe bu bahsett�ğ�m
avluda tüm �nsan grupları ve ps�koloj�ler�n�n buluştuğu b�r ortam yaratmaya
çalıştım. Hayatın her yer�nde olduğu g�b� b�r ortam kurmaya çalıştım.
Performans sanatı �le yaptığım atölyen�n �lk günün de �nsanlara performans
sanatının tar�h�nden de b�raz bahsed�yorum. Onlara öncel�kle bu sanatı yapab�lmen�z �ç�n beden, mekan, zaman, �zley�c� ve b�r bağlama �ht�yacınız var d�yorum. Bu sanatı b�r k�tleye ulaştırab�lmen�z �ç�n bu unsurlar olmazsa olmaz.
Sanatçının kavramsal yaklaşımına göre bu unsurlarla oynanab�l�r. Bu saydığımız beş unsur ve daha çok �nsanların katılımı çok öneml� b�r unsurdur. Bu katılım b�r t�yatro veya müz�ktek� eşl�k etme g�b� b�r katılım değ�ld�r. Bu katılım
�çsel ve yaratıcı b�r katılımdır. Ş�md� sorunun özüne cevap verecek olursak.
Yukarıdak� met�nde seyred�lmekten çok katılım kısmı evet ben�m �şler�mde
var. Yaşanan sürec�n sorgulanması dem�ş, zaten �nsanlar b�r şey de ed�lgen
olmaktan çok etkene döndükler�nde sorgulama eğ�l�m�n� göster�yorlar. Bu da
ben�m �şler�mde mevcut. Kes�n yargılar ve değerler koymuyoruz b�r sorgulamadan bahsed�yoruz ve yan� böyle büyük sorgulamalar da kes�n yargılar ve
değerler oluşturmak �ç�n belk� de yıllarınızı adamanız gerek�r fakat y�ne kes�n
yargı oluşturmak mümkün olmayab�l�r. Yan� özetle s�z�n yukarı da verm�ş olduğunuz met�n ve performans kuramı da b�rb�r� �le entegred�r.
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2.

B�r�nc� sorunuza paralel b�r cevap vereceğ�m. Tab� k� sanatçının k�ş�sel terc�hler�ne
göre bu �l�şk� vardır veya yoktur d�yeb�l�r�z. Bu o sanatçının kend� prat�ğ� ve yaklaşımları �le �lg�l� b�r durumdur.

3.

Y�ne aynı şek�lde k�ş�sel b�r durumdur. Belk� herhang� b�r yaratıcı drama çalışmasına katılan b�r sanatçı bunu kend�ne çok uygun bulup �şler�nde kullana b�l�r. Bunlar
gerçekten k�ş�sel yaklaşımlarla cevaplanab�lecek şeyler. Ben �şler�mde �lk soruda
geçen met�ndek� unsurları yaratıcı drama başlığı adı altında kullanmıyorum. Fakat
üret�m prat�ğ�mde s�z�n metn�n�zde alıntıladığınız unsurlar var. Fakat bu zaten yaratıcı drama özgün b�r şey değ�l.

4.

Bana kalırsa yaratıcı drama sadece performans sanatın da veya land art g�b� çağdaş
sanat türler�nde olacak d�ye b�r şey yok. Çünkü atölyes�nde çalışan
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b�r ressam da kend�n� bu şek�lde �fade edeb�l�r. Nasıl olur? Belk� yaratıcı
drama prat�kler�ne göre üret�r ama �zley�c�s� �le son ürününü paylaşır. Yan�
resme döktüğü belleğ�n�, resme döktüğü sürec�n� ve belk� sürec�n�n b�r parçasını çünkü yaşamaya devam ett�ğ� �ç�n sürec� devam ed�yordur.
5.

S�ze söylem�şt�m zaten. Beden, ekan, zaman, �zley�c� ve b�r bağlam. Yan� b�r
ger�l�m olması gerek. Ve bunları oluştururken �zley�c�n�n katılab�leceğ� boşluklar. Böylel�kle sanatçı da öngörülemezler karşılaşsın k� b�r danstan, t�yatrodan daha genel b�r başlıkla sahne sanatlarından ayırab�lel�m. Günümüz de
bu çok karışmaktadır yan� �k� üç şey ekled�ğ�n�z de b�r anda b�r dans göster�s� performans sanatının �çer�s�ne g�reb�l�yor. Ya da �nsanlar f�z�ksel t�yatro
olarak tanımlanab�lecek b�r dalı performans sanatı �çer�s�nde sunab�l�yorlar.
Fakat bunlar b�rb�r�nden çok farklı şeylerd�r. O yüzden s�z�n bu metn�n�zde
k� �zley�c�n�n entegre olması, sürec� sorgulama ve bunun g�b� öneml� unsurlar performans sanatının �çer�s�nde de yer almaktadır. Bu bağlamlar doğrultusunda tab� k� b�r �l�şk�s� olduğundan bahsedeb�l�r�z.

Performans Sanatçısı C
1.

Yaratıcı drama’da olduğu g�b� performans sanatında da süreç öneml�d�r. Aslına bakarsak süreç b�rçok Çağdaş Sanat türünde öneml�d�r. Bu süreç yaratma yan� hazırlık
sürec�de olab�l�r, performans anı yan� performansın devam ett�ğ� süreçte olab�l�r.
Performansa hazırlık, performans anı ve değerlend�rme şekl�nde devam eder, yazmış
olduğunuz met�ne bakarak yaratıcı dramada’da böyle b�r süreç olduğunu göreb�l�r�z.
Dolayısı �le �k�s�n�n arasında b�r uyum söz konusu olab�l�r. Performans sanatında
katılımcı öneml� b�r unsurdur. Katılımcıların olduğu performanslar daha etk�ley�c�
ve daha gen�ş b�r yelpazeye barındırmaktadır. Ancak her performans �nterakt�f değ�ld�r y�ne de �zley�c� bu sanata canlı olarak tanıklık ett�ğ� �ç�n performansın b�r parçası
olur. Çünkü performans sanatı yapılırken y�ne bahsett�ğ�m�z g�b� b�r süreç �zlers�n�z
ve bu sürece �ster �stemez dâh�l olursunuz. Fakat bu performansın �ç�nde akt�f b�r
rolünüz yoksa tab�î k� akt�f roller barındıran performanslardan daha farklı b�r süreç
yaşanır. Dolayısı �le bunların heps�n� makale �le karşılaştırınca b�r uyumun olduğunu
göreb�l�yoruz.

2.

Ben yaratıcı drama eğ�t�m� almış b�r sanatçı olarak performanslarımda bu alandan
çok faydalanıyorum. Performans önces�nde katılımcılar �le atölyeler�m� yaratıcı
drama atölyes� g�b� kurguluyorum. Tanışma, ısınma, oyun, süreç, değerlend�rme
şekl�nde devam ed�yor. B�r grup �le performansta, grubun d�nam�ğ�n� bu yöntem �le
tutuyorum. Performans b�t�m�nde grup �le tekrar toplanıp değerlend�rd�ğ�m�zde sü-
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reçte gel�şen herhang� b�r kazanım yaratıcı drama’da k� �le aynı.
3.

Evet kullanılır. Yaratıcı drama hayatın kend�s�nde olayların yaratım sürec�nde b�reb�r kullanılır zaten. Yan� b�l�nçte b�r farkındalıkta olmasa da öğren�lm�ş yöntem, b�l�nçdışı bu kurgulanım da etk�l�d�r. Çağdaş sanatta sanatçının kend� deney�mler�nden
ya da toplumsal b�r sorunsalı kend� deney�mler� �le b�rleşt�r�p kurguladığından aynı
süreçten geçer. Dolayısı �se yaratıcı drama Çağdaş Sanatın yaratma sürec�nde b�r
eleman olarak kullanılab�l�r k� ben b�r öncek� sorunuz da kullandığımı d�le get�rd�m.

4.

Çağdaş sanat deyince daha kapsamlı tabi diğer alanlarla doğrudan bir bağlantı kuramasam
da, sanatçının yaratıcı dramayla ilgisine göre işlerine yansıyabilir. Yani sanatçı benim
gibi Yaratıcı Drama ile ilgilenir daha doğru bir deyişle bunun eğitimini alırsa bunu
çalışmalarında kullanabilir. O zaman yaratıcı drama’nın yapmış olduğu işte bir rolü
olduğunu fark eder. Onun dışında bu süreci araştırmadan ya da bilmeden bir etkisinin ya da
sizin deyiminizle bir rolünün olup olmadığını b�lemez.Yaratıcı drama’nın performans
sanatı üzer�nde daha çok rolü olduğunu düşünüyorum. Katılımcı �le kurulan �l�şk� ve süreç benzerl�k göster�yor. Ded�ğ�m g�b� ben yaratıcı drama eğ�t�m� almış
b�r� olarak bu yaratıcı drama tekn�kler�n� yapmış olduğum atölyeler de gerçekleşt�r�yorum. Bu yöntem hem daha etk�l� hem de d�s�pl�nler arası b�r �l�şk� �le çalışma
sağlıyor. Kısacası Çağdaş Sanatta Yaratıcı Drama’nın b�r rolü olması �ç�n sanatçının
Yaratıcı Drama �le �lg�l� b�lg� sah�b� olması gerekl�d�r. Drama atölyeler�ne katılmış
olması gerekmekted�r.

5.

Yaratıcı drama ve performans sanatı arasında �l�şk� vardır. Her �k�s� de an’da gerçekleş�r, o an’da katılımcının deney�mled�ğ� süreç öneml�d�r ve her sefer�nde b�r farkındalık gel�şt�ğ� gözlemlen�r. Katılımcıların canlı şah�tl�k ett�ğ� ve �nterakt�f katılım
gösterd�ğ� süreçlerd�r. T�yatro g�b� kes�n kurgular yoktur, olay örgüsü bel�rlen�r ancak nasıl gel�şeceğ� b�l�nmez. İzley�c� ya da katılımcı sürec� etk�leyeb�l�r, yönlend�reb�l�r. Bu bazı performans çalışmalarında çok rahat gözlemleneb�lmekted�r. Sanatçı
burada başlatıcı yan� tet�kley�c� konumundadır. Performans sanatını başladır fakat
süreç �çer�s�nde kend�n� �zley�c�ye, gözlemc�ye, katılımcıya ve hatta harekets�z b�r
varlığa b�le dönüşeb�l�r. Bu yönler� �le performans sanatı ve yaratıcı drama arasında
b�r benzerl�k yan� s�z�n dey�m�n�zle b�r �l�şk� vardır. Sanat tar�h� süres�nce bu �k�
d�s�pl�n b�rb�r�nden çok şey alıp verm�şlerd�r.

Yaratıcı Drama Lideri A
1.
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B�r kere dramayı b�z üçe ayırıyoruz b�r yöntem olarak yaratıcı drama, b�r alan olarak yaratıcı drama ve b�r sanat eğ�t�m� alanı olarak yaratıcı drama. Dolayısı �le sanat
eğ�t�m� olan yaratıcı drama’nın başından sonuna hep �lg�s� var. Çünkü yaratıcı dra-

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

ma asıl kaynağını sanattan almakta.
B�r yöntem olarak ded�ğ�m�z zaman herhang� b�r ders�n �şlen�ş�nde dramayı
b�r yöntem olarak, anlatım yöntem� soru cevap yöntem� g�b� b�r yöntem olarak kullanma söz konusu. Alan olarak ded�ğ�m�z zaman kuramını, b�l�msel
çalışmalarını, tar�h�n�, yapılacak atölye çalışmalarının hang� aşamalardan geçeceğ� bunlarla �lg�l� olan b�l�msel çalışmaları �çer�r.
Sanat olarak yaratıcı drama ded�ğ�m�z zaman, sürekl� sanatı kullanan b�r
alandan bahsetm�ş oluruz. Yaratıcı drama’nın beslend�ğ� alanlar, edeb�yattır,
res�md�r, müz�kt�r, danstır, m�mar�d�r, müzed�r, dolayısı �le b�rçok sanatla beslend�ğ� �ç�n bu süreç �çer�s�nde yaratıcı dramaya katılan k�ş�ler �ster �stemez
sanat eğ�t�m�de almış oluyorlar. Dolayısı �le Yaratıcı Drama’nın sanat alanı �le
böyle b�r bağlantısı vardır.
Çağdaş sanat dendiği zaman ben özellikle ikinci dünya savaşı sonrasındaki
sanatları anlıyorum ve ona göre konuşacağım. Ama ondan önce de mesela dışa
vurumculuk tada, Rönesans’ta da, gerçekçilerde de drama’nın öğelerinden
yararlanılmıştır. Çünkü drama şu aşamalardan oluşur. Önce bir ısınma
aşamasından oluşur. Hem bedeni hem de düşünceyi yaratacağım bir esere
kendini hazırlama sürecidir. Dolayısı ile sanatçılarda aynı süreçten geçer.
Bununla ilgili hazırlıklar yapar, hem bedenini ısıtır hem de düşüncelerini
besler. Bu bakımdan bir benzerlik vardır.
2.

İkinci olarak biliyorsunuz yaratım süreci bir hazırlığı gerektirir, bir
araştırmayı gerektirir bir de gerçekleştirmeyi gerektirir. Bu gerçekleştirme
aşaması, yaratıcı drama’ da daha çok doğaçlamadır. Doğaçlama Yaratıcı
drama’nın ana gövdesini oluşturur. Doğaçlamanın olabilmesi içinde belirli
ölçütler vardır. Bu ölçütler karakterlerdir. Karakter denildiğindi yalnızca
canlı varlıklar düşünülmemelidir. Bunlar canlı ya da cansız varlıklar
olabilirler. Doğaçlama için olayın geçmiş olduğu bir zemin vardır. Bu olay
nerede geçmiştir? Bu düşüncenin mekânı nedir? Bu mekân sanal bir mekân
olabilir veya gerçekte olan dünyadaki yani tabiatta ki bir mekân olabilir ya
da tamamen kişinin kendi zihninde yaşattığı gerçek üstü bir mekân olabilir.
Fakat anlaşılacağı üzere bir mekâna ihtiyaç vardır. Bunun yanı sıra bir
zamana ihtiyaç vardır. Bu zaman da kurgusal olabilir gerçek zaman olabilir
veya belli bir süre olabilir. Bir gün olabilir bir saat olabilir. Ya da bir öğrenci
dersten çıkmıştır teneﬀüstedir ve bu süreç içersinde yaşanan olay olabilir.
Bir yaz mevsimidir veya akşam kanepeye ayaklarını uzatmışındır böyle
bir zaman dilimidir. Yani bir takvim zamanı gibi düşünmemek gereklidir.
Bir zamanın olması lazımdır. Bunun dışında en önemli unsur bir gerilimin
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olması gereklidir. Bu gerilimin olabilmesi için de çözülmesi gereken bir
sorunun bir durumun olması lazımdır. Bu drama da olmazsa olmazlardan
birisidir. Bir de başlangıç noktası olması lazımdır. Yani öncesi veya sonrası
değil doğaçlamanın başladığı bir noktanın olması lazımdır. Buna mesela
rönesanstan bir örnek verebiliriz. Son akşam yemeğinde İsa’nın iki tarafına
12 havari yerleşmiştir. İsa ellerini masaya vurup ‘’ İçinizden birisi beni ihbar
etti’’ dedikten sonra doğaçlama başlar drama’da. Bu bir gerilim anıdır ve
sonrasında hareketlenme başlar ve kimin ne söyleyeceği de hiç belli değildir.
Dolayısı ile sanatta da böyle bir benzerlik vardır. Eğer bir sanatsal üründe
böyle bir gerilim yoksa örneğin; edebiyatta, dansta, resimde, tiyatroda böyle
bir ger�l�m yoksa sanatçının da söylemek �sted�ğ� b�r şey yok demekt�r. Bu
bakımdan tüm sanat akımları �le drama’nın örtüştüğü, b�rb�r�nden etk�lend�ğ�
söz konusudur. Drama sanattan etk�lenm�şt�r ama ‘’dran’’ ded�ğ�m�z ‘’drama’’ ded�ğ�m�z eylemde Ant�k Yunandan süre gelm�şt�r. Dolayısı �le bu süreç
�ç �çe geçm�şt�r ve Drama ve Sanat b�rb�rler�n� yöntem olarak beslem�şlerd�r.
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3.

Yaratıcı Drama’nın Çağdaş Sanat türler� �çer�s�nde etk�n b�r rolü olab�lmes�
�ç�n, her şeyden önce bu sanatçıların Yaratıcı Drama hakkında farkında lığı
olması gerekl�d�r. Yaratıcı drama t�yatro tekn�kler�nden yararlanır dolayısı �le
performans sanatlarında’da doğaçlama ve t�yatro tekn�kler� gündemde olduğu �ç�n örtüşen noktaları vardır. Fakat amaçları farklı olab�l�r. Fakat baktığımız da drama oturumu b�r performans değ�ld�r tab�î k� �çer�s�nde performans
vardır ama sanatsal b�r kaygı gütmez. Bu b�r eylemd�r, b�r mesaj vermeye ya
da b�r durumu anlatmaya çalışır drama oturumları. Dolayısı �le sanat değ�ld�r
b�r şey�n sanat olab�lmes� �ç�n üç sacayağına �ht�yaç vardır. 1 sanatçı 2 sanat
eser� 3 alımlayıcı. Bunlar drama’da yoktur. Drama kend� �çer�s�nde b�r şey�
canlandırır hem sey�rc�d�r hem de oyuncudur yan� hem yaratandır hem de
�zleyend�r. Bunun b�r sanat olab�lmes� �ç�n b�r sahne olayı olması gerekl�d�r.
Eğer sahne olayı söz konusu olursa t�yatro ya da performans sanatlarına
adım atmış olur. Yan� kısacası drama oturumu b�r sanat atölyes� değ�ld�r.
Ama b�ze sanat eğ�t�m� sürec�n� yaşatır.

4.

Hayır olmaz. Çünkü b�r sanat çalışması veya sanat o kadar bas�t b�r şey değ�ld�r. Sanatın b�r mesajı olması gerekl�d�r. Mesela b�r grubu topladın çalıştırdın g�tt�n b�r serg�de göster� yaptın bunun sanat olması mümkün mü dür?
Kısacası bu eğ�t�m amaçlı b�r şeyd�r. Mesela çocuklar b�r konuyu alırlar ve
doğaçlamasını yaparlar bu b�r sanat değ�ld�r, bu b�r göster�d�r.

5.

H�ç �lg�s� yoktur. Yalnızca sanatçı drama tekn�kler�n� öğren�r ve sanatını
yaratırken o tekn�klerden yararlanab�l�r. Aynı yağlı boya veya sulu boya
tekn�ğ� öğrenm�ş g�b�. Yan� bu b�r tekn�kt�r. Eğer b�r performans sanatçısı
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drama tekn�kler�n� b�l�yorsa sanatında çok daha başarılı olur ya da Happ�n�ng de başarılı olur. Ama b�r drama l�der� bu alanda b�r performans sanatçısı veya b�r happ�n�ng sanatçısı değ�ld�r. Yalnızca yaratma sürec�nde Çağdaş sanat sanatçıları drama’dan yararlanırlar ve bu durum sanatları poz�t�f
yönde etk�ler. Kısacası b�r yaratıcı drama l�der� b�r çağdaş sanat çalışması
yapan sanatçı �le aynı değ�ld�r. Çünkü amaçları aynı değ�ld�r.
6.

Orada şunu kastett�m; dramacılar, eğ�t�mc�ler hatta sanat eğ�t�m� alanlar eğ�t�m fakülteler�n�n sanat bölümünde okuyanlar, güzel sanatlar fakülteler�nde
okuyanların çoğunun çağdaş sanattan haber� yok. Çağdaş sanat nasıl okunur
b�lm�yorlar. Eğer sanatla b�r �nsan b�r eğ�t�mc� veya sanatçı y�ne sanatla
beslenmezse onun günümüzün düşünce s�stem�nden de haberdar olması ve
yorum yapması, eleşt�r� yapması mümkün değ�ld�r. Drama �çer�s�nde b�r
sanat eğ�t�m� sürec�n� barındırıyorsa ve sanat eğ�t�m� �le de �lg�l� b�r şeyler
yapıyoruz d�ye b�r �dd�ası varsa, drama l�derler�n�n çağdaş sanatın ne olduğu konusunda temel düzeyde de olsa bell� b�r b�lg� b�r�k�m�ne sah�p olması
gerek�r. Bu mesajı vermeye çalıştım.

Yaratıcı Drama Lideri B
1.

Cevap: 2006 yılından ber� alanın �ç�ndey�m. Yaklaşık 13 yıl olmuş. Çağdaş
Drama Derneğ�’n�n 320 saatl�k eğ�t�m�n� tamamladım, yaklaşık 10 defa
uluslararası sem�nerlere katıldım. Sayısını unuttum çok defa konulu atölyelere katıldım. Ayrıca Ankara Ün�vers�tes� Tezs�z Yüksek L�sansını tamamladım.

2.

Oyunlar ve canlandırmalarla oluşan b�r farkındalık eğ�t�m�d�r. B�r rehber�n
(eğ�tmen-l�der-öğretmen) olduğu, b�r grubun olduğunu oyunsu süreçlerd�r.
Zaman, mekân ve konu-düşünce çerçeves�nde �lerlen�len, b�reyler�n bedenen
ve z�hnen özgür olduğu kurgu süreçler�d�r. Sanat alanında, eğ�t�m alanında,
hukuk, sağlık alanlarında kullanılab�l�r. Aslında yaşamın her alanında her
k�ş�s�yle yaratıcı drama süreçler� tasarlanab�l�r. İnsanların kendilerini ifade
etmeleri, düşünmeleri, tartışmaları ve anlayabilmeleri için sorgulamaları
yaşamın her anında insanla birliktedir. Bunlar yaratıcı drama süreçlerinde
bir kurgu halinde ortadadır ve yaşamla güçlü bir bağ halindedir. Burada
önemli olan nokta neyi tartışmak istemektir. Yaratıcı dramanın özünde
yukarıda kırmızı ile yazılan şeylerin olduğuna inanıyorum bu durumlardan
dolayı da hemen her alanla-disiplinle kullanılab�l�r.
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3.

B�r �l�şk� var elbette. Sanat ve yaratıcı drama estet�k b�reyler yaratma derd�nded�r. Estet�k b�rey �se sorgulayan, üreten, neden-sonuç �l�şk�s� kuran, �fade
eden, anlam yükleyeb�len ve sorgulayan b�reyd�r. İk� alan kazanımları bakımından �l�şk�l� hal�nded�r. Ayrıca sanat ve yaratıcı drama pol�t�kt�r. B�r duruş
�fade ederler ve sarsmak, sorgulamak �sterler. Bu açılardan bakıldığında
tar�hsel sürece daha g�rmeden b�le b�r bağ olduğu ortadadır.

4.

B�rey�n düşünsel anlamda kend�n� gel�şt�rerek, farklı bakış açılarını sağlayarak ve daha önce �l�şk�ler kurulmamış �l�şk�ler� kurarak yol alması anlamındadır, bence. Aynı zamanda k�ş�ler�n kend�n� ve özell�kler�n� sorgulaması da
yaratıcılık sürec� önces�nde öneml� b�r adımdır. Bence ortaya yaratıcı ürünler
koyan �nsanlar kadar sorgulama yet�s�n� yen�den kazan �nsanların da yaratıcı
�nsanlar olduğunu söyleyeb�l�r�m.

5.

Olab�l�r ve olur. B�r sanat dalını ve �şlev�n� anlamada rol oynamak ve doğaçlama yapmak öneml� b�r �çselleşt�rme sürec�d�r. İçselleşt�rme sürec� b�reyde
ne denl� etk�l� olursa üret�m sürec� de o denl� anlamlı olur d�ye düşünüyorum. B�rey�n yaşantılarından ve rehberden (l�der-eğ�tmen-öğretmen) yararlanarak sürece yön vermes� b�reyler� �ş�n �ç�ne daha çok çekmekted�r. Z�h�nsel
ve bedensel olarak duyularıyla �ş�n �ç�nde olan b�reyler�n de sanat sürec�nde
etk�l� olduğunu düşünüyorum.

6.

Bu soruyu �k� açıdan ele alıyorum ben. İlk olarak sahnelenm�ş ya da yazılıpç�z�lm�ş veya yapılmış b�r ‘’ sanatsal olmamakla b�rl�kte’’ ürün olarak ortaya
b�r şeyler çıkarılab�leceğ�n� düşünüyorum. İkinci açı ise “estetik bireyler…”
Bu bireyler yaratıcı dramanın doğal sürecinden sonra ortaya çıkan “ürünler”
olarak düşünülebilir. Bu da bir süreç meselesidir. İnsanlar yaşamlarının
sonuna kadar-sıkılmadıklarını düşünüyorum- drama süreçlerinde
olmalıdırlar. Çünkü gelişim süreci ya da farkındalık süreci yaşam boyu
devam eden süreçlerdir.

Yaratıcı Drama Lideri C

1.
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1976 Konya doğumluyum. 1998-2000 arasında Ferhan Şensoy l�derl�ğ�ndek�
Nöbetç� T�yatro’da eğ�t�m aldım. İstanbul Ün�vers�tes� Tar�h ve Sosyoloj�
bölümler�nden mezun olduktan sonra y�ne İ.Ü. Sosyal B�l�mler Enst�tüsünde
Ortaöğret�m Alan Öğretmenl�ğ� bölümünde yüksek l�sans eğ�t�m�m� tamamladım. Atatürk Ün�vers�tes� Çocuk gel�ş�m� bölümünden mezun oldum. Çağdaş Drama Derneğ�’ndek� eğ�t�m�mden sonra drama l�der� sert�f�kası aldım.
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Uzun b�r süre çeş�tl� t�yatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak çocuklarla
çalıştım. Şu anda özel b�r okulda drama öğretmen� olarak görev�m� sürdürüyorum. Çağdaş Drama Derneğinin tüm eğitim aşamalarını tamamladım. Bu
alanda birçok seminere katıldım. 5 yıldır bu alanda çalışıyorum.
2.

Yaratıcı drama, katılımcıların herhang� b�r kurgusal metne bağlı kalmaksızın
kend� yaşam deney�mler�nden, kend� özgün düşünceler�, anıları ve b�lg�ler�nden yola çıkarak ve doğaçlama, rol oynama g�b� tekn�kler kullanarak
yaptıkları canlandırmalardır. Yaratıcı drama, anaokulundan yüksekokula
kadar her türlü eğ�t�m alanında, ps�koloj�k çalışmalarda, sosyal h�zmetler
alanında ve sanatın her alanında farkındalık yaratmak �ç�n kullanılab�lecek
b�r yöntemd�r.

3.

Sanat b�r soyutlamadır. Onun bu soyutlaması b�l�nen ve görünen�n ardında olana, zamanla değ�şmeyene, evrensel olana gönderme yapan b�r form
arayışıdır. Sanat d�dakt�k değ�ld�r. Yaratıcı dramada da b�zler h�çb�r şek�lde
öğret�c� olmaya çalışmayız. Etk�nl�kler�m�z sadece farkındalık yaratmak
üzer�ne kuruludur. Bu farkındalık da sanatta olduğu g�b� evrensel değerler
üzer�ned�r. Bu anlamda yaratıcılığın olduğu bu �k� alan b�rb�rler�yle sıkı
bağlar �ç�nded�r.

4.

Yaratıcı dramadak� yaratıcılıktan kasıt yapılandırılmamış dramat�k unsurların varlığıdır. Yaratıcı drama dramat�k kurgunun, katılımcıların hayaller�,
yaşam deney�mler� sonucunda şek�llend�ğ� b�r çalışmadır. Katılımcının kend�
öz b�l�nc�nden gelen duygu ve düşünceler� kend� davranış kalıpları �le şek�llenerek yaratıcı dramanın en önemli aşaması olan canlandırma aşamasında
görülür ve bu sayede k�ş�n�n kend�s�ne ve olaya karşı b�r farkındalık kazanmasına yol açar.

5.

Yaratıcı drama, �nsanın her türlü duygu ve düşünces�n�n ele alınıp, der�nlemes�ne �nceleneb�leceğ� b�r alandır. Malzemes� �nsan ve �nsana a�t olan her
şey� kapsayan sanatın her dalı g�b�, görsel sanatlarda da üretme sürec�nde
yaratıcı dramanın rolü olab�leceğ�n� düşünüyorum. Çünkü yaratıcı drama
daha önce de bahsett�ğ�m�z g�b� b�r farkındalık yaratma sürec�d�r. Ele alınan
konuya farklı b�r bakış açısı get�reb�ld�ğ�n�z sürece yaptığınız b�r sanattır.
Sözgel�m� herkes�n sadece b�r taş olarak gördüğü nesneye çok başka açılardan bakıp, anlamlar yükleyeb�l�yorsanız ve bunu ortaya koyma b�ç�m�nde
de özgünsen�z yaptığınızın b�r sanat olduğundan bahsedeb�l�r�z. Bu noktada
yaratıcı dramada ortaya çıkab�len farklı bakış açılarının ve farkındalıkların
görsel sanatlarda somut b�r anlam bulması olasıdır.
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6.

N�tel�kl� her yaratıcı drama çalışması sonunda mutlaka değerlend�rme aşamasına yer ver�l�r. Bu aşama o drama oturumunun hedeﬂenen kazanıma
ulaşıp ulaşamadığı konusunda b�lg� vermes�n�n yanı sıra katılımcıların çalışmalardan çek�p çıkardıkları b�r anlam özet� g�b�d�r. Bu bazen üç beş cümlel�k b�r �fade, ya da bas�t b�r yazı, bazen b�r h�kâye, b�r masal olab�ld�ğ� g�b�,
bazen b�r ç�zg� bazen de anlamlı b�r res�md�r. K�m� zaman senaryolar b�le
yazılmaktadır. Sorunuzun cevabı, s�z�n tüm bunları b�r ürün olarak kabul
ed�p etmemen�ze bağlı olarak değ�ş�r.

Resim Öğretmeni A
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1.

Erc�yes Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�’nde Res�m l�sans eğ�t�m�m� tamamladım. L�sans eğ�t�m�mde karışık medya tekn�kler� kullandığım çalışmalarım ve yen�
medya araçlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı çalışmalarım oldu. İzley�c�n�n kend�n�
çalışmanın f�z�k� b�r parçası olarak �şe dah�l edeb�leceğ� çok yönlü sanat çalışmaları
özel �lg� alanımı oluşturmaktadır. Şuan aynı ün�vers�ten�n enst�tüsünde yen� başladığım yüksek l�sans eğ�t�m�mde de y�ne sey�rc� katılımlı çağdaş sanat uygulamaları
gerçekleşt�rmek planlarım arasındadır.

2.

Yaratıcı drama kökenler� en esk� sanat prat�ğ� olan r�tüel danslarına kadar götürüleb�len, tar�h�n her safhasında karşımıza çıkan, yer yer dışavurumcu, geleneksel, soyut
ya da pragmat�k örnekler� olan, muhayy�les�n� kend� vücudu ve davranışları �le
ortaya döken b�rey�n doğasındak� şahs� yaratıcılığını aktardığı performat�f b�r eylem
b�ç�m�d�r.

3.

Bence �k�s� de sadece kend�n� �fade eden �nsan uğraşı olma yönüyle b�le �l�şk�l�d�r.
Yaratıcı drama performansa dayalı b�r sanat alt dalıdır d�yeb�l�r�z. Yaratıcı drama �le
uğraşan b�rey, çalışmanın �ç�ne tamamen dah�l olmayı başardığında o ana ve yere
bağlı olarak b�r tür trans hal�ne geçm�ş, etrafından soyutlanmış, salt duygularıyla
ya da düşünceler�yle (artık kend�s�nden �stenen ya da kend�s�nden beklenen veya da
kend�s�n�n kararlaştırdığı nasılsa) kend�n� �fade etmen�n çabası �ç�ne g�rm�ş bulunur.

4.

B�rey�n sahnede (ya da uygulamayı gerçekleşt�rmek �ç�n seç�len başka b�r mekan
her neres� �se) kend�n� akışa bırakıp da uyguladığı her b�ryen� karakter, olay, nesne,
uzamsal mekan tezahürü o b�reye özgü ve şahsına münhasırdır. Dolayısıyla bunu
gerçekleşt�rmek �ç�n b�rey kend� �dealar dünyasından aldığı her b�r olguyu tekrar
kurar, bozar ve tekrar kurar. Bu esnada yaratıcılık b�rey�n z�hn�nde deveran ederken
�zley�c�ler tarafından da temaşa ed�lm�ş olur. Aslında dur durak b�lmez b�r yaratıcılık
geç�d�nden bahsed�leb�l�r zanned�yorum.
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5.

Şu an için görsel sanatlarla performansa dayalı sanatlar arasında nasıl bir farktan söz
ediliyor tam olarak bilmiyorum. Fakat uygulama açısından kooperatif bir uygulama
alanı çıkartılabilir zannediyorum. Yaratıcı dramanın uygulanması bir görsel sanat
ürünü ortaya koyma davranışını içeriyorsa zaten bu süreç sanatı olarak isimlenen
yaklaşımdır ve zaten hali hazırda mevcut bir rolü olduğundan bahsedilebilir diye
düşünüyorum.

6.

Yaratıcı drama elbette b�r ürün ortaya koyar, ya kend� davranışsal olarak o anda vücut bulan her türlü yaratıcı davranış b�ç�m� olarak ya da yukarıda bahsed�ld�ğ� üzere
mesela f�z�ksel b�r çalışma ortaya koyması (örneğ�n çalıştay prat�kler� g�b�) şekl�nde
farklı medyalarla sonuçlanab�len �şlerd�r. B�r çalıştaydan ger�ye kalan f�z�ksel b�r
eser �ken, b�r yaratıcı drama prat�ğ�nden kalan somut örnek b�r v�deo ya da fotoğraf
kares� olab�l�r.

Resim Öğretmeni B

1.

2009-2013 yılları arasında Erc�yes Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� Res�m Bölümünde l�sans eğ�t�m� aldım. Sonrasında y�ne aynı ün�vers�tede yüksek l�sans eğ�t�m�m� tamamladım. Eğ�t�m hayatım sürec�nde katıldığım karma serg�ler�n yanı sıra
Solo Enstalasyon Serg�s� (2010), Fotoğraf serg�leme; HESA Inpr�nt ABD (2012),
Alaçatı 2. Genç Sanat Günler� (2013) serg�ler�ne katıldım. 2012 yılında “I l�ve
w�th the mus�c” başlıklı AB projes�ne katıldım. 2018 yılında Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Ahmet
Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu’na katıldım. 2019 yılında Haliç
Üniversitesi Sanat Terapi eğitimini tamamlayarak uzmanlığımı aldım. Doktora için
eğitimlerime devam etmektey�m

2.

Yaratıcı drama yaratıcılıktan beslenerek bell� b�r düşüncey� f�kr�, farkındalığı amaç
ed�nerek, grup üyeler�n�n yaşanmışlıklarından, b�r�k�mler�nden faydalanarak canlandırma yapılması sanatıdır. Eğ�t�mde özell�kle çocuğun gel�ş�me açık dönemler�n en
başında gelen okul önces� dönem�nde daha uygulanab�l�r ve uygulanması gerekmekted�r. Eğ�t�m b�l�mler�n�n yanında ps�koloj�, rehberl�k, engell� çocukların eğ�t�m�nde,
kültürler arası etk�leş�mde, kısacası düşüncen�n, f�kr�n olduğu �nsanın �nsanlar etk�leş�mde olduğu her yerde her alanda kullanılab�l�r.

3. Sanat yaratıcılıktan, özgünlükten, özgürlükten, düşünceden ve yaşantıdan beslene-

rek ortaya çıkan dışa vurumlar olması �t�barı �le yaratıcı drama �le ortak paydada
buluşurlar. Sanatın olduğu her alanda yaratıcı drama kend�ne b�r alan bulduğu g�b�,
sanata da ışık tutan, özünde sanattan doğan, sanata g�den, düşünsel doğurganlığın
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yaratıcı drama �le ortak alanlarda buluştuğu b�rb�rler�nden beslenen b�r �l�şk� �çer�s�ndelerd�r.
4.

Yaratıcılık, özgür ve özgün düşüneb�lme olgusundan beslenerek doğan ve bu özell�ğ�nden dolayı eğ�t�m�, sanatı duygu ve düşüncey� kapsayan k�ş�n�n çevres�n� yorumlayab�ld�ğ� her yerde ortaya çıkan b�r unsurdur.

5.

Post-Modern�zm kavramının çokça d�le geld�ğ� şu günlerde, olgulara yalnızca
poz�t�v�st düşünceden yola çıkarak ulaşılab�l�r algısının redded�ld�ğ� bu yaklaşım,
b�z� çoklu gerçekç�l�ğe ve her b�rey�n kend� gerçeğ�n� kend� algısından, değer ve
deney�mler�nden beslenerek yorumladığı f�kr�ne götürür. Buradan yola çıkılarak
görsel sanatlarda üret�m sürec�n�n yalnızca tekn�k b�lg� ve estet�kten değ�l, algıdan
çevreden, doğadan ve etk�leş�mlerden doğduğunu söyleyeb�l�r�z. Görsel sanatlar bu
süreçte b�rçok ortak amaçta buluştuğu alanlarla kes�ş�r ya da bu alanlardan faydalanır. B�rey üret�m sürec�nde res�m, fotoğraf, v�deo, dans, t�yatro, öykü g�b� alanları
kullanab�ld�ğ� g�b� bu alanlardan b�r� de yaratıcı dramadır. Bahsed�ld�ğ� üzere b�rçok
yönüyle yaratıcı drama �le görsel sanatlar ortak paydada buluşmakta, yaratıcılıktan,
özgünlükten, çevreden, doğadan, değer ve deney�mler�n harmanlanmasından doğar
ve uygulanır.

6.

Yaratıcı drama b�reye, b�rey�n kend�n� tanımasına ve daha �y� �fade etmes�ne yardımcı olan, empat�k düşüncey� gel�şt�ren, sanata yaklaştıran, estet�k algıyı güçlend�ren,
b�rey�n değerlend�rme ve sorunlara farklı açılardan yaklaşma bakış açısı kazandıran
etk�ler�nden dolayı ortaya çıkardığı ve amaçladığı en öneml� ürün farkındalığı gel�şm�ş b�r b�rey, grup ve toplumdur.

Resim Öğretmeni C
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1.

1 sene Dumlupınar Ün�vers�tes�nden 3,5 sene de Erc�yes ün�vers�tes�nde Res�m
eğ�t�m�n� tamamladıktan sonra bazı özel sektörlerde res�m etk�nl�kler� yaptım. Workshopa katıldım ve 4 sened�r resm� kurs merkezler�nde yağlıboya, karakalem vs kursların eğ�t�m�n� verd�m görsel sanatlar üzer�ne yaz kurslarında eğ�t�m verd�m. Y�ne
Erc�yes ün�vers�tes�nde drama eğ�t�m� aldım ve t�yatro oyununda yer aldım.

2.

Yaratıcı drama: b�r grubun üyeler�n�n yaşam deney�mler�nden yola çıkarak doğaçlama (h�ç hazırlanmadan) hayal ed�p onu canlandırma, rol yapmadır d�yeb�l�r�z. Okul
öncesi dönem�nden �t�baren her çocuğun ve yet�şk�n�n alab�leceğ� b�r eğ�t�md�r. Her
alanda kullanab�l�r�z. Ben yaratıcı dramanın sınırsız b�r alan �çer�s�nde kullanılab�l�neceğ�ne �nanmaktayım.
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3.

Evet, Yaratıcı drama da sanattır kend�n� �fade etme ya da b�rey�n kend�n�s� dışa vurma açıklama şekl�d�r. Estet�k gel�ş�m� sağlar bu da sanattak� en öneml� faktördür.
Sosyal gel�ş�m ve b�rl�kte çalışma becer�s� de ayrılmaz b�r bütündür. Heps�nden
z�yada yaratıcı drama sanata yaratma sürec�nden geçen, sanat alanı �le �lg�lenen
farkında olan b�reyler kazandırmaktadır. Yaratıcı drama sanat eğ�t�m� alanında da
kullanıldığı b�l�nmekted�r.

4.

Bence yaratıcılık hayal gücü ve yaşanmışlıkların bütünüdür. B�rey�n hayal gücünü
kullanarak kend�s�n�n oluşturduğu yen� düşünceler� veya ortaya koyab�leceğ� yen�
görüşler� gel�şt�rmes� yaratıcılıktır bence. Yaratıcılık yalnızca sanat alanında da kullanılmak zorunda değ�ld�r. B�rçok farklı alanda da kullanılır.

5.

Tatb�kî, hayal gücü her �k� alanda da öneml� yer kaplamaktadır. Düşündüğünü en
olab�l�r şek�lde ortaya koyab�lmek �ç�n yaratıcı dramaya �ht�yaç duyulmaktadır. Aynı
durum sanat alan yan� görsel sanatlar �ç�nde geçerl�d�r d�yeb�l�r. Çünkü sanat alanında da yaratıcılığınızı oraya çıkarab�lmek �ç�n b�r düşünce sürec�nden geçmen�z
gerekmekted�r. Bu süreçte düşündüğünüzü yan� yarattığınızı en �y� şek�lde ortaya
koyab�lmen�z �ç�n denemeler yaparsınız. Bu denemelerde yaratıcı drama yöntemler�
kullanılab�l�r.

6.

Elde ed�len, üret�len, her şey b�r tutumun davranışın ortaya çıkardığı ortaya konulan
her şey ürünse, Yaratıcı Drama da ürün ortaya koyar. Belk� bu ürün estet�k b�r kaygı
gütmeyen b�r üründür fakat �nsanların yaşanmışlıklarından yola çıkarak ve herkes�n
b�r �l�şk� hal�nde doğaçlayarak ortaya b�r ürün çıkarır.
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YAZAR GERTRUDE STEIN’IN TİYATRO İLKELERİ ÜZERİNDEN
REJİ MANTIĞIYLA SAHNE VE TASARIM ÖRNEKLERİ

Şahin Turan1

Özet
Bu çalışma, yazar ve sanat koleks�yoncusu Gertrude Ste�n (1874-1946) ‘ın t�yatro oyun metn�
�lkeler� ve bu �lkeler doğrultusunda modern avangard sayılab�lecek t�yatro met�n ve rej� örnekler�
üzer�nde temellenmekted�r. Klas�k t�yatro met�nler�n�n ç�zg�sel olay d�z� ve eylemler�nden, d�l
mantığından ve neden sonuç �l�şk�s�nden farklılaşan Ste�n tekn�kler�yle, dünyaca ünlü yönetmen
ve rej� örnekler�yle, Ste�n �ncelenecekt�r. T�yatro oyunlarının �zley�c�de bıraktığı �zlen�mler,
kathars�s �le bağdaştırılacak; bu bağımda Ste�n’� sorunsalı olarak adlandırab�leceğ�m�z unsurlar
detaylandırılacaktır. Bu unsurlar, “zaman-sürekl� ş�md�k� zaman”ve “Olayların Özü”; unsurları
üzer�nden “Kapı Aralığı B�r Fotoğraftır” oyun �ncelemes� �le rej� öner�s�; “Peyzaj Metn�” üzer�nden
de “Four Sa�nts In Three Acts” oyun ve rej� �ncelemes� yapılacaktır.
Anahtar Kelimler: Ste�n, met�n, zaman, ş�md�, öz, peyzaj

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Tiyatro Yönetmenliği Bölümünde Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
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SCENES AND DESIGN EXAMPLES WITH THE LOGIC OF
DIRECTION ON AUTHOR’S PRINCIPLES OF THEATER BY
GERTRUDE STEIN

Abstract

Th�s study �s based on the theatre play text pr�nc�ples of wr�ter and art collector Gertrude Ste�n
(1874-1946) and examples of theater texts and d�rect�ves that can be cons�dered as modern
avant-garde. Ste�n w�ll be stud�ed w�th Ste�n techn�ques, world-renowned d�rectors and d�rect�ve
examples, wh�ch d�ﬀer from l�near event sequences and act�ons of class�cal theater texts, language
log�c and cause-eﬀect relat�onsh�p. The �mpress�ons left by the theater plays �n the aud�ence w�ll
be assoc�ated w�th kathars�s; �n th�s connect�on, the elements that we can call Ste�n problemat�c
w�ll be elaborated. These elements are “t�me-cont�nuous present t�me” and “Essence of Events”;
“Doorway �s a Photograph” play rev�ew and d�rect�on proposal; “Four Sa�nts In Three Acts” play
and d�rect�on rev�ew w�ll be made over “Landscape Text”.
Keywords: Ste�n, text, t�me, (now) presence, essence , lanscape
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Gertrude Stein ve Yazım Kavramları
1874-1946 yılları arasında yaşamış olan şa�r ve sanat koleks�yoncusu Ste�n, tar�hsel avangard
s�stem�n �çer�s�nde adını duyurmuş, öneml� eserlere sah�p b�r �s�md�r. Net olmamakla b�rl�kte
ell�n�n üzer�nde “oyun” yazdığı düşünülen Ste�n’�n met�nler�, sahneleneb�l�r met�nler olmadığı
kanısı taşımaktaydı. Her ne kadar, genell�kle met�nler� okunmak �ç�n yazıldığı görüşü yaygın olsa
da Ste�n araştırmacıları tarafından �lg�l� met�nler, sahneleneb�l�r düzended�r. “Betsy Alayne Ryan
ve Sarah Bay-Cheng gibi Stein araştırmacılarına göre Stein’in oyunlarını salt okuma tiyatrosu
şeklinde ele almak doğru değildir; çünkü bu oyunlar sahnelenmek üzere yazılmış tiyatro metinleri,
diğer bir deyişle performans metinleridir.” (Akım,M.2019:129)
Genel olarak Ste�n’�n met�nler�n� �nceled�ğ�m�zde met�nler�nde standart dışı bırakılmış ya da bell� b�r
ç�zg�de hazırlanmış olay d�z�s�, tekrarlamalar (y�nelemeler), parçalara ayrılmış (sınıﬂara ayrılmış)
karakterler, eş zamanlılık ve kend�ne özgü sürekl� “ş�md�k� zaman” unsurları d�kkat çekmekted�r.
K� tüm bu unsurlar, Ste�n’�n met�nler�nde alışılagelm�şl�ğ�n dışına çıkıldığını ve yabancılaşmayı
göstermekted�r. Ayrıca Ste�n dramadan kopuk g�b� görünen tavrı karşısında aslında sorulab�lecek
tüm soruları hem oyun yazımında hem de sahnelend�ğ�nde ya da okunduğunda sormaktadır. Bazı
soruları sorarken cevabını da vermekted�r; ancak çoğunlukla cevapları, �zley�c�ye bırakmaktadır.
Meselen�n özü şudur k�; “dramada kendinden emin, dramanın özüne sunardı, zamana,
zamanlamaya, görsellik ve sese, duyguya ve gerginliğe, tiyatro ve hayat arasındaki paralelliğe ve
bir oyunu okuma ve görmeye dair soruları cevaplandırırdı” (S�d�ropoulou, 2018)
Günümüz t�yatro anlayışında çoğunlukla yaşanan met�n-karşıtı tavır, Ste�n’de ters�nden
�şlemekted�r. Ste�n, h�çb�r zaman met�nden ve yazım d�l�nden uzaklaşmamıştır. Met�nmerkez�yetç�l�k, tüm met�nler�nde hak�m�yet�n� korumuştur. Ancak kurulan met�n düzen�nde
okuyan ya da rej�s�n� yapacak olan k�ş� tarafından �lk algılanan, metn�n standart düzene sah�p
olmadığı ve metn�n kend�ne has b�r ölçüsü olduğu ancak kolay anlaşılamaz b�r görünüm
sunduğudur.
Ste�n, met�nler�nde anlatıyı parçalara ayırmaktadır; zaman kurgusunu da aynı ölçüde ayırmaktadır.
Ve met�nlerdek� her b�r eylem�n ve sahnen�n kend� �çer�s�nde, yaşanılan dünyanın farklı ve
b�rb�r�nden bağımsız ancak aslında kend� �çler�nde b�r bütün olduğu parçalarını alışılagelm�şl�ğ�n
dışında okuyucu ve t�yatro �zley�c�s�ne sunmaktadır. “Gelen ve giden çeşitli oyuncularca aktarılan
cümle ve dilsel yapıları içeren oyunlarında olaylar dizisi, karakterler ve geleneksel anlamda
diyalog bulunmamaktadır. Oyunları, dramatik yapının geleneksel şeklini reddeden -soyut bir
resmin üstünlüğünü- iletmektedir” (R�psman Eylon, 2017). Bu sebeple, 1960 sonrasında yen�
b�r avangard t�yatro estet�ğ� sunan Ste�n, met�nler�ndek� d�l stratej�s� aracılığıyla “peyzaj met�n”
kavramını gün ışığına çıkarmıştır. D�l üzer�nde oluşturduğu yen� s�stemle Ste�n, met�nler�nde b�r
sorgulama �ç�ne g�rmekted�r; Bu sorgulama, temel başlıklar altında �ncelenecekt�r;
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1. Zaman (Sürekli Şimdiki Zaman)
Ste�n, dramat�k oyun göster�ler�nde, öncel�kle, duygusal zaman sorunundan bahseder. Lesl�e
Atk�ns Durham’dan aktaran Ferd� Çet�n’e göre; “Stein, kendisinin bir oyunu izlerken içinin
sıkıldığını, oyunun duygusal zamanıyla kendi duygusal zamanının arasındaki büyük farkı fark
ettiğini söyler.” (Çet�n,2013) Çünkü oyunda yaşanan b�r olayın etk�s� �le, k� bu etk�n�n öncel�kle
sey�rc�de bel�rmes� beklen�r, olayı şahsen yaşamış olan k�ş�n�n duygusal yoğunluğu arasındak�
fark, sey�rc�de aslında b�r bel�rs�zl�k yaşatmaktadır. Olayın geçt�ğ� zaman �le, hatta yer b�le, olayın
sunulduğu zaman, hatta yer b�le, arasındak� farklı düşüm noktası b�r bel�rs�zl�k, belk� de can
sıkıcılığı ortaya çıkarab�lmekted�r. Olay göster�m�n�n sonucu da aynı ölçüde öneml� b�r noktadır;
Olayın gerçekten yaşandığı ve sonlandığı anda verd�ğ� h�ss�yat �le olay göster�m� sırasında
olayın sey�rc� üzer�nde bıraktığı yüksek ger�l�m de b�rb�rler�nden çok farklıdır. Ste�n �ç�n belk�de,
gerçekte olay sadece b�terken sahnede göster�len olay sonlandığında �zley�c�de b�r duygu arınması,
yer�ne yen� b�r duygunun get�r�lmes� gerçekleşmekted�r. Bu yer�ne geç�ş� Ar�stotelesç� “kathars�s”
geleneğ� �le bağdaştırab�l�r�z. “katharsis, rahatlama duygusundan ortaya çıkıvermiştir.” (Cook,
2005) ve bu ter�m�, sanatsal anlamda, �lk kullanan �s�m olarak Ar�stoteles ‘� söyleyeb�l�r�z.
Haz veren her b�r uğraşın b�r kathars�s� doğurduğunu �leten Ar�stoteles, �lk olarak müz�ğ�
önermekted�r. D�nsel ay�nler� �şaret eden Ar�stoteles, müz�ğ�n ruhun �ç�nde hapsolmuş duyguları
ortaya çıkaran, belk� de onun yer�ne başka duyguların doğduğunu vurgulamıştır. İşte bu noktada
Ste�n, d�kkat�m�z� çekmek �stemekted�r. Çünkü dramat�k oyun met�nler�, çoğunlukla, �zley�c�de
kathars�s� sağlamayı hedeﬂemekted�r. Ve olay, gerçekte yaşandığının ve sadece sonlandığının
aks�ne, �zley�c�de yüksek tempolu duygu geç�şler� yaşatmaktadır ve bu da ger�l�m yaratmaktadır.
Çünkü �zley�c�, oyun boyunca oyunun karakterler�n�, �s�m ve t�pler�n�, olayın neden-sonuç bağını,
akışlar arasındak� geç�şler�,…vs aklında tutmaya çalışırken ve bu çabanın ürünü olarak merakını
d�zg�nleyemezken sahnedek� olayın sonlanmasıyla b�r de üstlenmes� gereken hayat ders�(!) ve
metn�n mesajını da düşünürsek, yorgun b�r z�hn�yet �le t�yatro salonunu terk etmekted�r. Aynı
z�h�n yorgunluğu, okumada çoğunlukla yaşanmaz. Çünkü örneğ�n, b�r h�kaye okurken merakına
yen�k düşen okuyucu, k�tabın sonunu açıp merakını g�dereb�l�r; ancak bu, t�yatroda mümkün
değ�ld�r. Çoğunlukla t�yatroda bel�rl� b�r zaman d�zg�s�, neden-sonuç �l�şk�s� ve sey�rc�y� oyunun
�ç�ne çekme telaşı olduğundan, sey�rc� �lerleyen b�r eylemde b�r öncek� eylem� hatırlamak zorunda
kalacağından sey�rc�, anda değ�l sürekl� geçm�şte tutulmaktadır. “Stein bu sıkıntıyı senkopal
uyumsuzluk olarak tarif eder.” (Akım,M.2019:133) Bu uyumsuzluk �ç�nse sey�rc�n�n hep o anda,
yan� her zaman ş�md�k� zamanda kalmasını sağlamayı hedeﬂemekted�r. “Stein, -sürekli şimdiki
zamanı- ve her şeyi tekrar tekrar kullanmayı araştırıyordu; -Sürekli şimdiki zaman-, şuandadır
ve yazma mevzusuyla karşılaşıldığı dakikada var olduğu için insan zihnine de benzemektedir”
(Carravetta, 2014). Ste�n’�n met�nler�nde, sey�rc�y� neden sonuç �l�şk�s�n� kurmak, karakterler�
tanıyıp onlara bel�rl� b�r m�zacı yüklemek g�b� telaşlarından arınır ve sey�rc�, yaşanılanlarda hep
o anda kalır. Ste�n, bunun �ç�n de met�nler�nde sürekl� “tekrarlamalar”, her �lerleyen eylemde b�r
öncek� eylem� “y�neleme” g�b� tekn�kler� kullanmıştır. Böylel�kle sey�rc�/okuyucu, sürekl� geçm�ş
ana dönmek zorunda kalmaz; anda yan� o anda kalır.
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Sürekl� Ş�md�k� Zamana ve b�r sonrak� �ncelenecek olan madde; “Olayların Özü” unsuruna
ver�leb�lecek güzel b�r örnek, ülkem�zde 2015 yılında sahnelenen Ferd� Çet�n’�n çev�r�s�, Yusuf
Dem�rkol’un konsept� ve uyarlaması ve Burcu Halaçoğlu’nun oyunculuğuyla Kapı Aralığı
Bir Fotoğraftır adlı oyundur. Oyun, Ste�n’�n What Happened? metn�nden uyarlamadır. Oyun,
yalnız kadının b�r kapı önünde rasyo ışıklar altında söylemler�yle başlamaktadır. Kapı açıktır ve
�çer�s� kısmen görünmekted�r. Dekorda belk� b�r masa, belk� b�r kadeh görünmekted�r. Kadın,
meyve ve sudan bahsetmekted�r. Belk� de su, b�r çöl yaratab�leceğ�nden b�r umudun tüm hayatı
sarmalayab�leceğ� kasted�lm�şt�r. Daha sonra kadın �çer�ye g�rer ve barkov�zyon aracılığıyla
tekerlemeler�ne (ş��r vers�yonlu) Ste�n’�n tekrar tekn�ğ�nden faydalanırcasına �zley�c�s�ne seslen�r.

2. Olayların Özü
Ste�n, met�nlerde anlatı ve bunun üzer�nden olay ve eylem unsurlarını tartışmaktadır. Ste�n, kuru
b�r anlatıda anlatılan olay ve göster�len eylemler�n salt b�r gerçekl�ğ� ya da mantığının olmadığını
düşünmekted�r. Olay ve eylem, z�h�nde pek�şt�r�ld�ğ�nde b�r anlam kazanmaktadır. Ste�n, bunu
açıklamak �ç�n b�r araba örneğ� ver�r; “taşıtın içine bir motor girer ve taşıt, ilerlemeye başlar.
Ancak Stein, sanatçı olarak işinin aracın nereye gittiğiyle ilgili olmayıp aracın içindeki hareketin
nasıl geliştiğini ve ilerlediğini öğrenmek ve öğrendiğini yansıtmak olduğunu iletir” (Watson,2005).
Örneğ�n Kapı Aralığı Bir Fotoğraftır uyarlama oyununda zaman kavramı yoktur. Anlatının bel�rl�
b�r koord�nes� de yoktur. Ancak met�n ve rej�n�n akışında görüleceğ� üzere anlatılanlar, �zley�c�ye
hayata da�r bazı genel geçer kavramları hatırlatmaktadır. Meyve g�b� dekorun mantıksal süzgec�,
yan� olayın özü, Ste�n’�n tekerlemeler�nde, y�nelemeler�nde ve tartışmaya açık f�k�rler�nde
yoğrulmaktadır. Bu yoğrulma, h�kayeleşt�rme �le değ�l bet�mlemeyle pek�şt�r�lmekted�r. Her
unsur, göster�lend�r; salt anlatılmazdır. Her unsura b�r mesaj yüklenm�şt�r. What Happened? oyun
metn�nde b�r akşam yemeğ� vardır. Ve bu yemek, anlatılmaz, seç�l� kel�melerle bet�mlenmekted�r.
Şahs� rej� öner�m olarak, bu oyunda sab�t b�r kapı vardır. Bu kapı, hem sey�r yer�ne hem de sahne
arkasına açılmaktadır. B�r kaza olduğu �ç�n haber�, karakter sahne arkasından sey�r yer�ne get�r�r.
Kapı dışında, örneğ�n, b�r meşe ağacı durab�l�r. Kaza, o ağaca çarpışma anında gerçekleşm�şt�r.
Kapı, �ç ve dış dünyaya açılan b�r geç�t g�b� dekor ed�lmel�d�r. Böylel�kle Yusuf Dem�rkol’un
What Happened? uyarlamasındak� g�b� şahs� rej� öner�mde de Kapı model�, tekrarlamalar �le
yakın geçm�şte olan b�r kazanın altı, y�ne �zley�c�y� anda bırakmak adına, b�r kez daha ç�z�lm�ş
olacaktır. Olayın özü (kaza), kapı �le sürekl� ş�md�k� zamanda anlatılmış olacaktır.
Ste�n, bazı met�nler�nde bazı detaylarını parantez �ç�nde tutar. Rej� ve tasarım, bu parantez �çler�nde
de başlayab�l�r. Çünkü, bu d�p notlar olayın özüne da�r öneml� b�r detay olab�lmekted�r. Çünkü,
“parantezler, yazıda olmayan bölümleri vurgular” (Dydo & R�ce, 2008). Örneğ�n oyundak� kaza,
parantez �ç�nde ver�lm�şt�r. Şahs� Rej� öner�mce kapı tasarımı da parantez �ç�ndek� detay �le rej�
mantığına get�r�lm�ş olacaktır. İlg�l� rej� mantığına dönecek olursak, kapının hemen sahne arkası
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yönünde duran meşe yüzünden karakter, her dışarı çıkmak �sted�ğ�nde ağaca çarpacaktır. Bu
çarpma, tekrar tekrar eyleme dönüşeceğ�nden hem sey�rc�y� ş�md�k� zamanda tutacaktır; çünkü
her g�r�p çıkmada y�nelenen b�r çarpma söz konusudur, hem de sey�rc�, kapı tasarımının b�r olayın
özü olduğunu ve bu özün bet�mlend�ğ�n� anlayacaktır. Rej� mantığında belk� de akşam yemeğ�
dekorları b�le �zdüşümle ya da f�z�k ötes�, duyusal b�r hayale dönüştürüleb�l�r. Böylel�kle �let�len
tekerlemeler, hayal� canlandıran b�rer objeler hal�ne gelmekte ve anlatıdan çok bet�mlenenler ön
plana, yan� öze get�r�lm�ş olacaktır.
3. Mekan (Peyzaj Dramaturjisi)
Ste�n, çevrem�zde gördüğümüz, okuduğumuz ve d�nled�ğ�m�zden her şeyden b�r oyun metn�n�n
yaratılab�leceğ�n� savunmaktadır. Öyle b�r met�nd�r k�, salt anlatıdan uzak, b�r d�z� olayın
bet�mlen�ş� ve böylel�kle ortaya çıkarılan b�r olayın özü bolca �şlenmekted�r. Olayın özü �ç�n
de peyzaj kavramına değ�nmem�z gerekmekted�r. “… bir peyzaj, bir seyir yerinden görülen
toprak ya da arazinin bir parçası olarak tanımlanabilir” (P�ovan, 2020). Ste�n da bu tanım
çerçeves�nde b�r peyzaj �le metn� kavramsallaştırmaktadır; B�r peyzaja baktığımızda gördüğümüz
her b�r unsurun b�rb�r�yle bağlantılı olduğuna ve h�çb�r şey�n sebeps�zce orada durmadığına d�kkat
çekm�şt�r. Peyzaj ve t�yatro metn� g�b�, her unsurda öncel�kle görme eylem� �le başlarız. Görme,
algıyı get�receğ�nden peyzaj, b�rb�r�yle bağlantılı olan her b�r unsurun aslında orada b�r amaç
�ç�n bulunduğunu b�ze göster�r. İşte bu noktada Ste�n, b�r t�yatro metn�ndek� kel�meler�n de böyle
b�r görev� olduğunun altını ç�zer. T�yatro metn�ndek� kel�meler arasında b�r anlatış bütünlüğü
vardır. Ve bu bütünlük, �let�ş�m� ortaya çıkarmaktadır. İle t�ş�m�n get�rd�ğ� olaylar d�zges� �ç�n
b�r hareket, b�r dev�n�m zorunlu değ�ld�r. Ancak �llak� b�r anlatı oluşturulacaksa, s�stemat�k
oluşturulan b�r olaylar d�zges�, k� her b�r�n�n b�r bet�mlenm�ş özü olmalı, harekets�z de olsa b�r
anlatı oluşturab�lmekted�r. İşte oluşan bu peyzaj �l�şk�s�ne ha�z b�r sahne tasarımı, �zley�c�ye hem
d�l�n olanaklarını göstermey� hem de tekrarları vurgulamayı başarab�lmekted�r. Yan� �zley�c�, y�ne
şimdiki zamanda kalacaktır.
“Peyzaj oyun kavramı, uzamda eş zamanlı karakterler ve nesneler arasında görsel ilişkiler
üretebilen bir tür metin yaratma çabasıdır” (Aksoy,2012). Ancak bu çabaya �st�naden, b�r
peyzajda bulunan ağaçlar, ç�çekler, yapraklar … b�r amaç �ç�n b�r arada bulunurlar. İlg�l� unsurları
her an her san�ye b�r arada göreb�l�r�z ancak �ş, peyzaj aşamasına geld�ğ�nde ve b�z peyzaja
baktığımızda, peyzajda olan unsurların farklı anlamlarının olduğunu fark edeb�l�yoruz. Ayrıca
zamanın uyumsuzluk alarmından bağımsız olarak, tıpkı b�r yağlı boya çalışmasının detaylarını
gözlemlerken yaşadığımız an g�b� o anın eser �le bütünleşmes�, peyzaj metn�n�n görev�n� b�ze
�letmekted�r. “Bir peyzaj metnin anı dramatik değildir; bir peyzaj metnindeki an, gözlemcinin
anıyla aynıdır” (Posman & Schultz, 2015). İzley�c�n�n Varoluş amacının gözet�lmed�ğ� bu anda,
Ste�n bunu algor�tmaya dönüştürür ve oyunlarına yansıtır. “Bu bağlamda Stein 1927 tarihli bir
mektubunda, tepelerde ve bahçelerde geçen pastoral bir oyun yazma düşüncesi içinde olduğunu
söyler. Bu düşüncenin sonucunda peyzaj oyunlarının en yetkini olarak kabul edilen “Four Saints
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in Three Acts” (Üç Perdede Dört Aziz, 1927) adlı oyununu yazdığında doğal ve kavramsal
peyzajların birbiri içine geçtiği görülür.” (Aksoy,2012) Oyun, Ste�n’�n sahnelenen �lk metn�d�r.
Opera olarak sahnelenm�şt�r. Pröm�yer� 1934 yılında Broadway’de yapılmıştır. Müz�kler�n� ünlü
b�r �s�m olan V�rg�l Thomson yapmıştır. “Opera, İspanyol azizler arasında, İspanya’da yer
alır. Çünkü Gertrude Stein İspanya’da yaşadı ve oranın manzarasını, yoğunluğunu çok sevdi”
(Sch�rmer, Four Sa�nts In Three Acts / Cap�tal Cap�tals, 2013).
Oyunun metn�ne baktığımızda b�r metn�n taşıması gereken bütün unsurları görürüz ancak
göremeyeceğ�m�z en öneml� unsurlardan b�r�, metn�n �ç�nde b�r öykü yoktur. Ayrıca sahne
mantığında �nceleyecek olursak met�ndek� az�z ve az�zeler, sahne tasarımına yardım etmes�
amacıyla, b�rer sesl� dekor olarak değerlend�r�lm�şlerd�r. Hatırlanacağı üzere, her b�r unsur
peyzaja h�zmet etmel�d�r. Ve aralarında güçlü b�r �let�ş�m, bağ olmalıdır. Peyzajda bolca ses ve
müz�k kullanılmıştır. Tasarımda renk cümbüşü hak�md�r. Rej�de, kostümden dekora, müz�kten
plast�k yapım objelere kadar her şey, d�ne h�tap etmekted�r. D�n� unsurlar, k� olayın özü bu
noktada bet�mlenm�şt�r, renk ve müz�k �le değerlend�r�lm�şt�r. Oyunun met�n g�r�ş�nden sona
b�r yabancılaştırma tekn�ğ� uygulanmıştır. Ste�n, sahnede tek başına bu oyunu yazıyordur.
Yazım anı, ş�md�k� zamanda tutularak sey�rc�ye eylemler, yansıtılmaya başlanmıştır. 1996 yılına
gel�nd�ğ�nde aynı met�n, ünlü yönetmen Robert W�lson tarafından Berl�n’dek� Hebbel t�yatrosunda
sahnelenm�şt�r. W�lson, metn�n 1934 yılundak� �lk rej�s�nden es�nlend�ğ�n� d�le get�rm�şt�r.
Ste�n, oyunda Av�lalı Teresa’yı ve Loyolo’lı ünlü d�n adamlarından Ignat�us’u seçm�şt�r. Operanın
proloğu 1. perden�n açılmasıyla b�rl�kte su tufanı arasından Az�ze Teresa’nın gelmes�yle başlıyor.
W�lson, rej�s�nde tufanı, görsel şölene yansıtmıştır. Daha önce �lett�ğ�m g�b�, algı önce görme,
görüş (sight) �le başlar. Bu yüzden tufanın b�r z�yaretç�y� get�rmes�, peyzajda sağlam bet�mlenmes�
gereken b�r algıyı sunmalıdır. Az�ze Teresa, f�z�ksel ve ruhsal b�rleşme özlem�ndeyken, Rah�p
Ignat�us kapalı görüşler�nden dolayı Teresa’ya karşı çıkmaktadır. Bu akış, c�ns�yet temasını
şek�llend�rmekted�r ve bu şek�l, ışık ve şeytan� dokunuşlarla bet�mlend�r�lm�şt�r. W�lson, ayrıca
rej�s�nde şeker kutusu renkler� ve kalp şekl�ndek� sandalyeler� kullanmıştır. Ayrıca düz, beyaz
müsl�n kumaştan palm�ye ağaçları, devasa büyük zürafa s�luetler� ve �lk yapımdan es�nlend�ğ�
sarı aslanı kullanmıştır. Görüldüğü üzere Ste�n’�n pastoral peyzajı ç�zg�s�nden h�ç çıkılmamıştır.
Güç ve c�ns�yet hatta �nsanlar arasındak� ayrımcılıklar, t�t�zl�kle sahnede yerler�n� almışlardır.
Ancak W�lson, b�r noktada Ste�n’�n ç�zg�s�nden başka b�r boyuta muz�pl�kle geçer. O da cennet�
sunab�lmek �ç�n sahneye beyaz koyun kes�tler� get�rt�r. Ayrıca sahnen�n sol tarafına turuncu
renkte b�r yılan, sağ tarafına da yeş�l b�r armut get�rt�r. Belk� de sahne tasarımındak� amaç, beyaz
koyunların yılan ve armut �le b�r üst somutluk dereces�ne get�rmekt�r. Çünkü W�lson’ın İmgeler
T�yatrosuna bakacak olursak gerçeküstü olan b�r �mge b�le sahnede hayal ürünü olmaktan çıkar
ve W�lson, sey�rc�s�ne “Ned�r bu?” d�ye sorduğunda, sey�rc� yılan ve armutu anlatab�l�yorsa bu
objeler, somutluk kazanmış demekt�r. Bu yüzden W�lson, �lkeler�nden ayrılmaz ve Ste�n rej�s�nde
gerçeküstü �mgeler� b�le sahnede cennet bet�mlemes� �le somutlaştırmıştır. W�lson, ayrıca bu
rej�s�nde c�ns�yet farklılığına ek olarak zenc�lerle �lg�l� de b�r farklılık uygulamıştır. Oyundak�
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kast, zenc� çoğunluktaydı ancak W�lson, heps�ne beyaz makyaj yapılmasını söyled�.
Irksal farklılaşmalar, benzetmec� �le altı ç�z�lm�ş oldu böylel�kle. Bu, sahne tasarımını da
etk�lem�şt�r. Renk cümbüşündek� objeler�n �ç�nde eş�t sayıdak� oyuncu ırkları ve onların çoğunlukla
beyazlar �ç�nde olması sahne tasarımına büyük katkıda bulunmuştur.
2011 yılına gel�nd�ğ�nde ünlü bestec� V�rg�l Thomson önderl�ğ�nde San Franc�sco’da bu met�n
b�r kez daha opera sahnes�nde göster�me g�rm�şt�r. Bu kez sahne tasarımı üçe ayrılmıştır;
1) Yatak Odası (Mahrem�yet ve bekaret� bet�mlemek üzere), 2) Amel�yat Odası (İt�raﬂarın
yapıldığı yer bet�mlemes� üzer�ne) , 3) Mahkeme Salonu (Hesaplaşmaların ve yüzleşmeler�n
yapıldığı yer bet�mlemes� üzer�ne) . Göster�m, y�ne b�r su tufanıyla başlamaktadır. Tasarımda
hayat merd�venler�, yukarıdan �nd�r�l�r. K� bu merd�venler, k�m�s�ne göre hap�shane dem�r
parmaklıklarına b�r göndermed�r. Az�z ve Az�zeler, Ignat�us �le beraber sahneye çıkarlar. Daha
sonra yatak odasında mahrem�yet�n� sorgulayan Teresa, sahneye çıkar. Sorgulama devam ett�kçe,
kes�n hükümler�yle Ignat�us, sahne üzer�nde baskın karakter olduğunu göster�r. Az�z ve az�zeler
de şah�t, belk� de aks�ne yandaş olmayan tavırlarıyla metne h�zmet etmekted�r. Olayların özler�,
sahne üzer�nde hareket ve ışıklarla da bet�mlenm�şt�r. Soluk görünen makyajlı kadınların yanında
renkl� görünümler�, k� bu renkler, s�yah-beyaz g�b� zıtlıklarla da bet�mlenm�şt�r, �le boy gösteren
karakterler, oyuna hem muz�pl�k hem de c�dd�yet kazandırmışlardır.

Sonuç
Anlaşılacağı üzere, Gertrude Ste�n klas�k met�n düzen�nden çıkıp modern! d�ye adlandırılan,
çağının çok dışında performat�f yazılmış oyunları/met�nler� olan b�r yazardır. Dünyayı görüldüğü
g�b� yansıtmayan, görülmes� gerekt�ğ� g�b� anlatan b�r yazardır. Döngünün sürekl� aynı olduğunu
varsayarsak, yaşanılan an, anlardan oluşan anılar Ste�n’�n met�nler�nde sahnede her zaman
ş�md�k� zamanda bırakılmıştır. Bunu yaparken de sey�rc�y� germeden, sey�rc�ye bazı gerçekler�
düpedüz gösterm�şt�r. İmgeler�n her b�r oyuncuya ve dekora ve hatta müz�ğe h�zmet ett�ğ�n�
de düşündüğümüzde, olayın özü ş�md�k� zamanda �zley�c�ye/okuyucuya net b�r şek�lde �zah
ed�lm�şt�r aslında. Ste�n’�n met�nler� ve �lg�l� met�nlere yapılan rej�ler sayes�nde b�ld�ğ�m�z ancak
göremed�ğ�m�z b�rçok şey� farklı açıdan yakalayab�l�r�z. Her akışın başka b�r akışla b�r bağlantısı
olduğunu, her an y�ne b�r şeyler�n aynı şek�lde tezahür ett�ğ�n�, olayın geçm�ş� -o geçm�şte kalsa
b�le �sten�ld�ğ�nde etk�s�n�n hala, yabancılaştırma tekn�ğ� �le elbette, sürdürüleb�ld�ğ�n� bu met�n
ve rej� örnekler�nde gözlemleyeb�l�r�z.
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MİNİMALİZM VE NURİ BİLGE CEYLAN’IN TAŞRA ÜÇLEMESİ

Mesut Batuhan Çankır1

Özet
İçer�ğ� en aza �nd�r�lm�ş sanat olarak tanımlayab�leceğ�m�z m�n�mal�zm, kökler�nde �şlevselc�l�k,
gerçekç�l�k ve sadec�l�k g�b� akımlara a�t �zler barındırmaktadır. Seçk�nc� b�r estet�k arayışı
�ç�ndek� m�n�mal�st sanatçılar, saﬂığın tems�l�n�n çabası �ç�ne g�rm�şlerd�r. M�n�mal�zm, sanatın
tüm dallarında olduğu g�b� s�nema sanatında da etk�s�n� gösterm�ş, yönetmenler doğal mekân ve
ışık kullanımı, jest ve m�m�klerden uzak doğal oyunculuk g�b� s�nemasal ögeler� terc�h ederken,
görsel efekt, müz�k, dublaj g�b� h�le olarak düşündükler� ögelerden, anlatıyı olumsuz yönde
etk�led�ğ� düşünces� �le kaçınmışlardır. Ülkem�z s�nemasında �se bu seçk�nc� estet�k arayışının
yansımaları Nur� B�lge Ceylan’ın f�lmler�nde sıkça karışımıza çıkmaktadır. Özell�kle Ceylan’ın
Kasaba, Mayıs Sıkıntısı ve Uzak f�lmlerden oluşan Taşra Üçlemes�, m�n�mal�st s�nema olarak
tanımlayab�lmem�z� sağlayacak b�rçok unsuru barındırmaktadır. Bu çalışmada Ceylan’ın Taşra
Üçlemes�; kamera açıları ve hareketler�, kurgu, ses efekt� ve müz�k kullanımı, oyuncu terc�hler�
açısından m�n�mal yaklaşımları ortaya çıkarmak ve tartışmak amacıyla anal�z ed�lm�şt�r.
Anahtar Kelimeler: M�n�mal�zm, M�n�mal�st S�nema, Nur� B�lge Ceylan, Taşra Üçlemes�

1 Öğr. Gör. İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü, mbcankir@gmail.
com
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MINIMALISM AND NURI BILGE CEYLAN’S RURAL TRILOGY

Abstract

M�n�mal�sm, wh�ch can be def�ned as s�mpl�f�cat�on of art, conta�ns traces of movements such
as funct�onal�sm, real�sm and s�mpl�c�ty �n �ts roots. M�n�mal�st art�sts �n the search for an el�t�st
aesthet�c have been �nvolved �n the eﬀort of the representat�on of pur�ty. M�n�mal�sm, as �n all
branches of art, has also shown �ts �nﬂuence �n the art of c�nema. The d�rectors preferred the
c�nemat�c elements, such as natural space, the use of dayl�ght and natural act�ng w�thout gestures
and m�m�cs. Some elements of decept�on are avo�ded, such as v�sual eﬀects, mus�c and dubb�ng,
because they felt that they had a negat�ve �mpact on the narrat�ve. The reﬂect�ons of th�s el�t�st
aesthet�c search �n our country’s c�nema appear frequently �n Nur� B�lge Ceylan’s f�lms. In
Part�cular Ceylan’s “Rural Tr�logy” wh�ch conta�ns “The Small Town”, “Clouds �n May” and
“D�stant” features many elements that can be descr�bed as m�n�mal�st c�nema. In th�s study,
Ceylan’s “Rural Tr�logy” was analyzed �n order to reveal and d�scuss m�n�mal approaches �n terms
of camera angles and movements, ed�t�ng, sound eﬀect and mus�c, choos�ng of actors.
Keywords: M�n�mal�sm, M�n�mal�st C�nema, Nur� B�lge Ceylan, Rural Tr�logy
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1. Minimalizm
Sanat akımlarını b�r z�nc�r�n halkalarına benzetmek oldukça doğru b�r tesp�t olacaktır. Akımlar
k�m� zaman b�rb�r�nden etk�lenm�ş k�m� zaman �se b�r d�ğer�ne tepk� olarak doğmuş, ancak
kökler�nde her zaman kend�nden öncek� akımların �zler�n� taşımıştır. Bu bağlamda m�n�mal�z�m de
benzer b�r süreçten geçerek, kend�s�nden öncek� akımların etk�s� �le olgunlaşmıştır. M�n�mal�zm�n
kökler�nde gerçekç�l�k, nesnelc�l�k, �şlevselc�l�k ve sadec�l�k g�b� bazı akımlara a�t olgulara
rastlamak mümkündür. M�n�mal�zm ter�m�n�n sanat tar�h� l�teratüründe b�r görsel sanatlar ter�m�
olarak �lk kullanımı 1961 yılında R�chard Wollhe�m tarafından “�çer�ğ� en aza �nd�r�lm�ş sanat”
olarak gerçekleşm�şt�r. 1965 yılında �se sanat eleşt�rmen� Barbara Rose’un yayımladığı “ABC Art”
başlıklı makales�nde bu yen� sanat akımını “m�n�mum” sözcüğü �le �l�şk�lend�rerek günümüzün
anlamını karşılayacak b�ç�mde kullanılmasını sağlamıştır. Akımın belk� de özdey�ş� olacak şek�lde
tanımı �se Modern�st M�mar M�es Van Der Rohe tarafından “az daha fazladır” şek�lde yapılmıştır.
M�n�mal�stler �ç�n sanat yapıtı �zley�c�n�n gördüğünden �barett�r ve ötes� yoktur. Ürett�kler� sanat
yapıtlarını anlamlandırma çabasına g�rmem�şlerd�r. Sanat sanat �ç�nd�r �lkes�nden yola çıkarak
tem�z ve yalın b�r estet�k anlayışını terc�h eden akım 1960’ların ortalarından, 1974’e kadar yoğun
etk�nl�k gösterm�şt�r.
A.B.D. kaynaklı b�r hareket olarak değerlend�reb�leceğ�m�z m�n�mal�zm, kökler�nde doğunun
“Zen” öğret�s�ne dayalı d�ng�n kültürünü barındırmaktadır. D.T. Suzuk� Zen’�, �nsanın kend�
�ç varlığını tanımlama ve �ç der�nl�ğ�n� göreb�lme sanatı olarak tanımlamaktadır. Zen b�rey�
bağımlılıktan özgürlüğe ulaştırmakta, ölümlü b�r varlık olan �nsanı boyunduruktan kurtararak
acısına son vermekted�r. Burada bahsed�len özgürlük, �nsanın �ç�nde doğal olarak var olan
yaratıcılığı ortaya çıkarab�lmes�d�r (Suzuk�, 1997: 35).
Akımın başlıca tems�lc�ler� olarak Frank Stella, Donald Judd, Dan Flav�n, Carl Andre ve Sol
LeW�tt g�b� sanatçılardan bahsedeb�l�r�z. Ancak bu sanatçılar h�çb�r zaman b�rl�kte hareket
etmem�ş ve “m�n�mal�st” olarak sınıﬂandırılmak �stemem�şlerd�r. Boyanın yüzey üzer�nde
yarattığı �k� boyutlu mekâna karşı, �ç�nde bulunab�ld�kler� gerçek mekânı terc�h etm�şlerd�r. Bell�
öğelerle denge kurma end�şes� barındıran kompoz�syonu terk ederek, d�z�nsel tekrara dayalı
bütünlük sağlayan b�r düzen� aramışlar ve parça-bütün �l�şk�s� kurmuşlardır. Özetlemek gerek�rse,
m�n�mal�st sanatçılar; güncel, endüstr�yel malzemelerden yararlanarak, tüm fazlalıklardan b�l�nçl�
b�r şek�lde arındırılmış, b�ç�msel saﬂığın b�r tems�l çabası �ç�nde bulunmuşlardır (Antmen, 2008:
183).
2. Minimalist Sinema
M�n�mal�zm�n s�nemaya etk�s� res�m, heykel g�b� d�ğer sanat dallarına benzer b�r şek�lde gerçekç�
b�r bakış üzer�nden gerçekleşm�şt�r. M�n�mal�st s�nema gereks�z tüm eklent�lerden uzak, yeterl�
düzeyde anlatısal ve görsel öğey� barındıran b�r s�nemasal üsluptur. Saf ve saded�r. Anlatılması
gerekmeyen h�çb�r şey anlatılmaz, göster�lmes� gerekmeyen h�çb�r şey göster�lmez, nesnell�ğe ve
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öze yönel�kt�r. Oyunculuk ve tekn�k h�leler asgar� düzeyded�r. Amatör oyuncular sıklıkla terc�h
ed�l�r. Aşırı m�m�k ve jest yer�ne sadel�k ve doğaçlama karşımıza çıkar. Oyuncular t�p değ�l b�r
karakterd�r. Yapay efektlere yer ver�lmez. Mümkün oldukça gerçek mekanlar kullanılır, dekor ve
objeler �şlevsel ve saded�r. Aydınlatma mümkün olduğunca gün ışığıyla gerçekleşt�r�l�r. Aks�yon
ve kamera hareketler� kısıtlı, planlar uzundur. Dublaj, dış ses ve müz�ğe başvurulmaz. Tüm
bu tanımlar göz önüne alındığında m�n�mal�st s�nemayı �ç�n seçk�n b�r sadel�ğ� ortaya koyma
çabası olarak değerlend�rmek uygun olacaktır. Dolaysız ve sanatsal d�le sah�p m�n�mal�st s�nema,
gerçekç� b�r duruş serg�ler.
S�nema tar�h�nde çeş�tl� olanaksızlar sebeb�yle ortaya çıkan m�n�mal yapımlar har�c�nde,
m�n�mal�st s�nemayı ortaya çıkaran temel d�nam�kler� II. Dünya Savaşı sonrası çeş�tl� Avrupa
ülkeler�nde gel�şen yen� s�nema d�l� arayışlarına dayandırmak uygun olacaktır. Bu bakımdan
Dz�ga Vertov’un belgec� s�ne-göz yaklaşımının m�n�mal�st s�nemaya etk�s� oldukça fazladır.
Ancak onu en çok etk�leyen hatta belk� de atası olarak değerlend�reb�leceğ�m�z akım “Şa�rane
Gerçekç�l�k”t�r (Özdoğru, 2004: 67). “Ş��rsell�k” ve “Gerçekç�l�k” olmak üzere �k� anlam
�ç�nde �nceleyeb�leceğ�m�z bu akımın en öneml� tems�lc�s� Marcel Carne’d�r. Islak caddeler, kır
kahveler�, s�sl� l�manlar g�b� çevre seç�mler� ve asker kaçakları, azılı suçlular, mutsuz kadınlar g�b�
karakterler akımın ş��rsel özell�ğ�n� karşılamaktadır. Gerçekl�k �se bu karakterler�n karşılaştığı
�kt�dar, güç ve yaşamın acımasızlığın s�mges� olan pol�s ve gangsterlerd�r (B�ryıldız, 2002: 57).
Hayatın acımaz ve karanlık tarafını yansıtan şa�rane gerçekç�l�k, �çerd�ğ� bu karamsar öykülerle
m�n�mal�st s�nemayı etk�lem�şt�r.
M�n�mal�st s�nemayı besleyen b�r başka akım �se “Yen� Gerçekç�l�k”t�r. II. Dünya savaşı sonrası
İtalya’da ortaya çıkan akımın temel�nde İtalyan F�lm Endüstr�s�n düştüğü tems�l sorunu yer
almaktadır. Faş�st �kt�darın “beyaz telefonlu” f�lmler olarak adlandırılan yapımları dönem�n
İtalya’sını yansıtmaktan oldukça uzaktadır. Bunun sonuncunda Luch�no V�scont�, Roberto
Rossel�n�, V�ttor�o De S�ca g�b� yönetmenler, geleneksel melodramlar ve Hollywood’un
s�nemat�k türünden uzaklaşarak bu tems�l�n çabasına g�rm�şlerd�r. Yen� gerçekç�lere göre f�lm
gerçek hayattan çek�mler sunmalıdır. Bu nedenle stüdyoyu terk ederek sokaklara çıkmış, gün
ışığını terc�h etm�ş, kostüm ve sentet�k m�zansene yer vermem�ş, aktör ve aktr�slere doğaçlama
�mkânı sağlamış k�m� zaman profesyonel olmayan oyuncuları terc�h etm�şlerd�r (B�ryıldız, 2002:
70). Yen� Gerçekç�l�ğ�n tüm bu yapısal özell�kler� ve üslubu m�n�mal�st s�nema �le paralell�k
göstermekted�r. Bu bağlamda Yen� Gerçekç�l�k akımının m�n�mal b�r anlatı tarzını ben�msem�ş
olduğunu söylemek yer�ne olacaktır.
M�n�mal�st s�nema �le ortak üsluba sah�p d�ğer akımlarından da kısaca bahsetmek gerek�rse;
gerçekç�l�k, doğal mekan ve ışık kullanımı, ucuz ek�pman terc�h� �le Godard, Truﬀaut ve Resna�s
g�b� Cah�ers du C�nema derg�s� eleşt�rmenler�n�n gel�şt�rd�ğ� kuram çerçeves�nde şek�llenen
“Fransız Yen� Dalga S�neması”, İng�ltere’n�n belgesel geleneğ�n�n �zler�n� taşıyan, belgec� ve
pol�t�k b�r üsluba sah�p “Özgür S�nema” ve savaşın yarattığı �zler� sarmaya çalışan Almanya’nın
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60’larda gerçekç�, fazla dekor ve efektlerden uzak b�r d�l peş�ndek� “Genç Alman S�neması”
m�n�mal öğeler barındıran örnekler olarak göster�leb�l�r (Özdoğru, 2004: 69).
Ele aldığımız tüm bu akımlar ve hareketler m�n�mal unsurları barındırmasına karşın tam anlamıyla
“m�n�mal�st s�nema” olgusu ancak 1960’lı yıllarda s�nema l�teratürüne g�reb�lm�şt�r. O yıllarda
sanatın tüm dallarını etk�s� altına alan bu akımın, s�nema sanatına da tes�r etmes� kaçınılmazdır.
M�n�mal�st s�nemanın b�ç�msel özell�kler� zaman �ç�nde bel�rlend�kçe geçm�ştek� bazı f�lmler,
akımlar, yönetmenler ve oyuncular m�n�mal�st s�nema çerçeves�nde tekrar değerlend�r�lm�şt�r. Bu
duruma örnek olarak Japon yönetmen Yasuj�ro Ozu göster�leb�l�r. Ozu’nun kamerayı sab�tleyerek
�nsanın göz h�zasını aşmaması, sadece 50 mm lens kullanması, f�lmler�nde başlıca d�kkat çeken
m�n�mal�st unsurlardır. Ozu örneğ�nden de çıkarımda bulunab�leceğ�m�z g�b� m�n�mal�zm b�r
tür ya da akım değ�l, sade ve gerçekç� b�r s�nema d�l�n� ben�msem�ş akımlar üstü yaklaşımdır.
Yasuj� Ozu’nun yanı sıra Robert Bresson, Kenj� M�zoguch�, Ingmar Bergman, J�m Jarmusch ve
W�m Wenders g�b� yönetmenler�nde m�n�mal yaklaşım �ç�nde değerlend�reb�leceğ�n�z b�r s�nema
d�l�n� terc�h ett�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. M�n�mal�st s�nema anlayışının ülkem�zdek� yansımalarını
�nceled�ğ�m�zde �se karşımıza Nur� B�lge Ceylan, Zek� Dem�rkubuz ve Em�n Alper g�b�
yönetmeler çıkmaktadır. Çeş�tl� ülkelerde varlık gösteren ve fazla sayıda olmayan bu yönetmenler
gel�şen teknoloj�n�n s�nema sanatına yansımalarından uzak durarak, aks�yonla bezenm�ş ana-akım
anlayışın karşısında üret�m gerçekleşt�rm�şlerd�r.
Nuri Bilge Ceylan Sinemasındaki Minimalist Öğeler
Nur� B�lge Ceylan s�nemasındak� m�n�mal yaklaşımlara değ�nmeden önce onun auteur k�ml�ğ�nden
bahsetmek doğru olacaktır. Ceylan f�lmler�n�n yapım ve yönet�m�n� üstlenerek, senaryolarını
yazmakta, görüntü yönetmenl�ğ�n� gerçekleşt�rmekted�r. Kısacası b�r f�lm�n düşünsel üret�m�nden
post-prodüks�yon aşamasına kadar k� tüm sürec�ne dah�l olmaktadır. F�lmler�n çek�m aşamasında
mümkün oldukça az k�ş�yle çalışmaktadır. Onun bu üret�m sürec�n� aza �nd�rgeme çabası m�n�mal
b�r bakışı �ç�nde barındırmaktadır. F�lmler�nde en d�kkat çeken s�nematograf�k kaygı �se belk�
de fotoğrafçılık geçm�ş�nden kaynaklı görüntü üzer�ndek� hak�m�yet kurma çabasıdır. Bu çaba
aynı zamanda onun üslubunu oluşturan ve başarılı b�r yönetmen olarak added�lmes�n� sağlayan
en öneml� etkenlerden b�r�d�r. Yönetmen ayrıca f�lmler�n�n kurgu aşamasına da katılmaktadır.
Çek�mler arasındak� farklı geç�ş denemeler�nden uzak durmakta, bu geç�şler sadece açılmakararma g�b� yöntemlerle sınırlı kalmaktadır. Uzun planları kurgunun etk�s�ne karşı b�r başkaldırı
olarak gören Andre Baz�n g�b� Ceylan da uzun planları s�stem�k olarak düzenleyerek kurguyu
görünmez kılarak, f�lm� parçalanmamış b�r bütün olarak algılanmasını sağlamayı hedeﬂemekted�r.
Nur� B�lge Ceylan �lk kısa f�lm�n� M�mar S�nan Ün�vers�tes�’nde eğ�t�m� sürdürürken
gerçekleşt�rm�şt�r. 1995 yapımı “Koza” adlı bu f�lm, b�rl�kte yaşamayı hedeﬂeyen ancak b�r türlü
bu eylem� gerçekleşt�remeyen yaşlı b�r ç�ft�n h�kayes�n� anlatmaktadır. F�lmde Ceylan oyuncu
olarak kend� anne ve babası g�b�, amatör oyuncuları kullanmıştır. 20 dak�kalık s�yah-beyaz bu �lk
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f�lm; görsel �çer�ğ�, atmosfer�, planları ve kamera hareketler� �le Andrey Tarkovsk� s�nemasından
b�rçok es�nlenmeler barındırmaktadır. Ceylan’ın, Tarkovsk� g�b� s�nemayı gerçekç� b�r sanat olarak
gördüğünü söyleyeb�l�r�z. Tarkovsk� s�nemasında uzun açıklamalar ya da kaçamak değ�nmeler
yer�ne, doğal b�r sahne �le �zley�c� üzer�nde etk� sağlamaktadır (G�anv�to, 2009: 34). Ceylan’da
benzer b�r kaygıyı �lk f�lm� Koza’dan �t�baren s�nemasında sürdürmekted�r. F�lmde d�kkat çeken
b�r d�ğer öneml� unsur �se Ceylan’ın fotoğrafçılıktan gelen görsel yeteneğ�n� hareketl� görüntüye
aktarmadak� başarısıdır. Görüntü üzer�ndek� bu başarı, yönetmen�n ışığı öneml� b�r dramat�k
unsur olarak kullanmasıyla açıklanab�l�r. F�lm�n b�l�nçl� b�r şek�lde karanlık bırakılan mekanları �ç
karartıcı b�r atmosfer yaratmaktadır. Işık b�r pencereden g�reb�ld�ğ� kadar mekâna nüfuz etmekte,
objeler� aydınlatmakta ya da s�luetler oluşturmaktadır. Doğal ışık kullanımı �le objeler gerçekç�
b�r üslupla f�lme aktarılmakta, karakterler�n yüz planları b�r portre fotoğrafını andırmaktadır.
Ceylan ışığın dramat�k b�r şek�lde kullanımı �le elde ett�ğ� ışık estet�ğ�n� d�ğer f�lmler�nde de
sürdürmüştür. Koza, yönetmen�n �lk çalışması olmasına karşın 1995 Cannes F�lm Fest�val�’nde
göster�m� gerçekleşm�şt�r.
Genell�kle yönetmenler�n �lk f�lmler�n�n kapsam ve bütçe açısından kısıtlı olması kaçınılmazdır.
Sanatsal tutku �le bazı yönetmenler, bu zorunlu m�n�mal�zm� avantaja dönüştürmey�
başarab�lmekted�r. Ancak Koza’dak� bu m�n�mal anlayış, bütçe ve koşullarının dayattığı b�r
zorunluluğun dışında, yönetmen�n seçk�n b�r estet�k arayışıdır. Koza, Ceylan’ın daha sonra tüm
f�lmler�nde karşımıza çıkacak s�nemasal üslubunu takt�m etmekte ve özetlemekted�r (D�ken,
G�lloch ve Hammond, 2018).
Ceylan �lk uzun metrajlı f�lm�n� �se 1998 yılında gerçekleşt�rm�şt�r. “Kasaba” adlı f�lm�nde
Anadolu’nun b�r kasabasında yaşayan a�len�n yaşamını konu almaktadır. F�lm�n çek�mler� dört
mevs�m boyunca sürmüş, kar ve yağmur g�b� yağış barındıran sahneler� �ç�n görsel efektler
kullanmamış, doğal yağış �ç�n beklenm�şt�r. Uzun plan ve sahneler terc�h ed�ld�ğ� f�lmde,
yönetmen�n görsel kaygısı h�ssed�lmekte ve görüntü, anlatımın en öneml� öğes� olarak göze
çarpmaktadır. Ayrıca s�yah-beyaz olan f�lm, renk konusunda da aza �nd�rgenm�ş b�r estet�k
arayışını yansıtmaktadır. S�yah ve beyaz, kasaba hayatının tekdüzel�ğ�n� ve rut�nl�ğ�n� de
�zley�c�ye etk�l� b�r şek�lde h�ssett�rmekte, müz�ğ�n dış ses olarak kullanımı sadece jener�kle
sınırlı kalmakta, anlatı �çer�s�nde �se b�r teypten ya da b�r mekânın �çer�s�nde bulunan başka
b�r araçtan atmosfer� tamamlar n�tel�kte yer almaktadır. Ceylan, “Koza” f�lm�nde olduğu g�b�
amatör oyuncu seç�m�n� sürdürmüştür. Yönetmen�n anne ve babası yalın, aşırı jest ve m�m�kten
uzak oyunculukları �le d�kkat çekmekted�r. Kasaba’dak� b�r d�ğer m�n�mal yaklaşım f�lm�n
senaryosunda göze çarpmaktadır. A�le b�reyler�n�n b�rb�r� �le d�yaloglarından yola çıkarak
Çehov’dan es�nt�ler barındırdığını söyleyeb�leceğ�m�z senaryo, b�r durum s�neması örneğ� olup,
aks�yonla bezenm�ş b�r anlatı yapısının tamamıyla zıttı konumundadır. M�n�mal yaklaşım �ç�nde
değerlend�r�lemeyecek olumsuz unsur �se f�lmde dublaj kullanılmasıdır. Dublajdak� bazı senkron
uyumsuzlukları �zley�c�y� rahatsız etmekted�r. Ancak bu uyumsuzluk, aynı zamanda f�lm�n bütçe
ve prodüks�yonsundak� m�n�mal yaklaşımın da gösterges� sayılab�l�r.
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Nur� B�lge Ceylan Kasaba f�lm�n�n uzun çek�m sürec�nde b�r yandan da yen� f�lm� �ç�n çalışmalarını
sürdürmüş, b�r sonrak� f�lm� olan Mayıs Sıkıntısı (1999) f�lm�n�n senaryosunu Kasaba’nın
araştırma ve çek�me başlama sürec�nden yola çıkarak kaleme almıştır. Ceylan’ın �lk renkl� f�lm�
olma özell�ğ�n� taşıyan Mayıs Sıkıntısı, doğduğu yere f�lm çekmek �ç�n dönen ve onun gel�ş�
�le b�rl�kte huzur bozulan b�r kasabanın h�kayes�n� anlatmaktadır (Özdoğru, 2004: 99). F�lm bu
yönüyle otob�yograf�k b�r �çer�ğ� de barındırmaktadır. Koza ve Kasaba örneğ�nde olduğu g�b�,
f�lm�n oyuncuları olarak Ceylan’ın a�les� y�ne karşımıza çıkmaktadır. Ceylan b�r s�nematograf�k
d�l olarak uzun planlarla doğaya a�t manzaraları sıkça �zley�c�ye göstermekted�r. Bu kameranın b�r
amacının olduğunun ve bu amaca uygun olarak konumlandığının da b�r �şaret�d�r. Oyuncuların
amatörlükler�nden kaynaklı doğallık ve bu doğallığın f�lm�n genel�ne yansıması f�lm daha sam�m�
b�r çerçevede okumamızı sağlamaktadır. F�lmdek� bu sam�m�yet, yalınlık ve doğallık onu m�n�mal
b�r yaklaşım �ç�nde değerlend�rmem�ze yol açmaktadır. F�lm�m�n kurgusu da ayrıca Ceylan
tarafından yapılmıştır. Bu aşamada yönetmen renkler�n sıcaklığına müdahalede bularak, anlatıya
uygun olması kaygısıyla soldurmuştur.
2002 yıllına gel�nd�ğ�nde Nur� B�lge Ceylan üçüncü uzun metraj f�lm� olan “Uzak” v�zyona
g�rm�şt�r. Bu kez yönetmen�n mekânı, öncek� f�lmler�nden farklı olarak karlar altında kasvetl�
b�r kentt�r. F�lm�n konusunu �se hedeﬂer�nden uzaklaşarak kend�s�ne yabancılaşan ve buna bağlı
olarak yaşadığı kentten uzaklaşmak �steyen b�r fotoğrafçı �le İstanbul’a b�r gem�de çalışmak
�ç�n gelen akrabasının yollarının kes�şmes� ve yaşamları oluşturmaktadır. Fotoğrafçı Mahmut
karakter�n�n uzaklaştığı hedeﬂer �se ayrıca d�kkat çek�c�d�r. Amacı s�nemaya geç�p Tarkovsk�
g�b� f�lmler yapmak olan Mahmut, ekonom�k kaygılar sebeb�yle reklam fotoğrafçılığında sıkışıp
kalmış, arkadaşının dey�m� �le ölümünü �lan etm�şt�r. Bu durum ele alındığında Mahmut karakter�
üzerinden bir otobiyograﬁk okuma gerçekleştirmek de mümkündür. Ceylan bu f�lm�ndek� mekân
har�c�ndek� b�r başka farklılığı �se oyuncu terc�hler�d�r. F�lmde bu kez a�les� yer�ne bazı profesyonel
oyunculardan yararlanmıştır. Ancak çek�m ek�b� konusunda az ve yalınlıktan yana b�r terc�hte
bulunarak f�lm� beş k�ş�l�k b�r ek�p �le tamamlamıştır. Karlar altındak� İstanbul’u uzun ve sab�t
planlarla m�n�mal b�r estet�k arayışı �ç�nde bulunan yönetmen, bu görüntülerle şehr�n depres�f
ve soğuk atmosfer�n� h�ssetmem�z� de sağlamaktadır. Nur� B�lge Ceylan’ın “Kasaba”, “Mayıs
Sıkıntısı” ve “Uzak” f�lmler� konusu �t�bar�yle de “Taşra Üçlemes�” olarak �s�mlend�r�lmekted�r.
Nur� B�lge Ceylan 2006 yıllında “İkl�mler” �le kadın ve erkeğ�n �l�şk�ye bakış açılarını konu
almış, bu f�lmde oyuncu olarak eş� Ebru Ceylan �le b�rl�kte kamera karşısına geçm�şt�r. “İkl�mler”
ayrıca Ceylan’ın d�j�tal kamera kullandığı �lk f�lm olma özell�ğ�n� taşımaktadır. Daha sonra
yönetmen 2008 yıllında “Üç Maymun”, 2011 yıllında “B�r Zamanlar Anadolu’da”, 2014 yıllında
“Kış Uykusu” ve 2018 yıllında �se “Ahlat Ağacı” f�lmler�n� gerçekleşt�rm�şt�r. Elbette k� Nur�
B�lge Ceylan’ın s�nemasal üslubu, genel özell�kler� çerçeves�nde bütünlüğünü korumaktadır.
Ancak zaman �ç�nde gayet doğal olarak sanatçıların, farklı arayışlar �çer�s�ne g�rmes� ve kend�n�
yen�lemeye çalışmasına benzer olarak, günümüzde de Nur� B�lge Ceylan, s�nemasında bazı
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m�n�mal unsurları koruyarak farklı arayışlar �ç�ne g�rm�ş, farklı yöntemler kullanmıştır. Bundan
örnekle; “Kış Uykusu”nun planlarında bazı kısaltmalar uygulamış, son f�lm� “Ahlat Ağacı”nda
görüntü üzer�ndek� egemenl�k kaygısını kırmaya çalışmıştır. Y�ne bu f�lmler�nde Ceylan’ın
kurguyu daha etk�n kullanma çabası �çer�s�nde olduğu da gözlenmekted�r. Ancak Nur� B�lge
Ceylan’ın üslubundak� bu farklı arayışlardan çok, son yapımlarındak� prodüks�yon, bütçe ve çek�m
ek�b� g�b� bazı unsurlar açısından m�n�mal yaklaşımdan uzaklaştığı da söyleneb�l�r. Bu nedenle
yönetmen�n s�nemasında, m�n�mal öğeler�n yoğun olması neden�yle “Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı”
ve “Uzak” f�lmler�nden oluşan “Taşra Üçlemes�”, yönetmen�n m�n�mal s�nema anlayışının en
bel�rg�n örnekler� olarak sayılab�l�r.

3. Sonuç
S�nemasal üslubunu b�l�nçl� b�r b�ç�mde temellend�ren Nur� B�lge Ceylan’ın m�n�mal b�r tavır
�çer�s�nde bu sanatı �cra ett�ğ�n� söyleyeb�l�r�z. Onun bu tavrı yaşama karşı duruşunun da b�r
gösterges�d�r. Sab�t kamera kullanımı, açıları, uzun planları, aks�yondan arındırılmış durum
senaryoları, kurgu tekn�ğ� ve belk� de en çok d�kkat çeken özell�ğ� olarak görüntüye hâk�m olma
çabası, m�n�mal b�r yaklaşım �çer�s�nde var olmaktadır. M�n�mal kamera hareket� �le kamerayı
görünmez kılmayı amaçlarken, uzun planlarla da zamanın bütünlüğünü korumaya çalışmaktadır.
Doğal ses kullanımdan yanadır. Bazı kel�mler ve cümleler�n sey�rc� tarafından her zaman net
değ�l, d�l�n kullanım alışkanlıklarına uygun olarak duyulmasını terc�h eder. Müz�k kullanımını
fazlasıyla başvurmayan, başvurması durumunda �se müz�k h�çb�r zaman anlatıya yardımcı
n�tel�kte olmayan Nur� B�lge Ceylan’ın gel�şt�rd�ğ� bu s�nemasal d�lde Yasuj�ro Ozu, Robert
Bresson, Adrey Tarkovsk�, Anton Çehov g�b� b�rçok yönetmen ve yazarın �zler� vardır.

Kaynakça
Kitaplar
Antmen, A. (2008). 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar. İstanbul: Sel Yayın
B�ryıldız, E. (2002). S�nemada Akımlar. İstanbul: Beta Yayın.
D�ken, B., G�lloch, G., Hammond, C. (2018). Nur� B�lge Ceylan S�neması Türkiyeli Bir
Sinemacının Küresel Hayal Gücü. İstanbul: Met�s Yayınev�.
G�anv�to, J. (2009), Ş��rsel S�nema Andrey Tarkovsk�, çev. Ebru Kılıç. İstanbul: Agora K�taplığı.
Özdoğru, P. (2004) M�n�mal�zm ve S�nema. İstanbul: Es Yayın.

511

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Suzuk�, D.T. (1997), Zen Bud�zm: D.T. Suz�k�’den Seçme Yazılar, çev. İlhan Güngören. İstanbul:
Yol Yayınları.

512

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

513

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

514

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

TOPLUMUN YANSITICISI OLARAK TÜRK SİNEMASI VE
ORHAN KEMAL ETKİSİ: ÜÇ TEKERLİ BİSİKLET FİLMİ ÖRNEĞİ

Melis Çakır1
Özet
S�nemanın var olmasından bu yana t�yatro ve edeb�yat eserler� �le �çer�k alışver�ş� yaptığı
b�l�nmekted�r. Bütün sanat dallarının ortaya koyduğu eserlerde olduğu g�b� s�nemada da f�lm
yapım sürec�n�n yaratıcı kısmı, h�tap ett�ğ� toplumun sosyal ve kültürel yapısından beslenerek
oluşturulmaktadır. S�nema ve edeb�yatın kurduğu �k�l� �l�şk�ye bakıldığında �ncelenen dönemdeki
b�rçok sosyal, kültürel ve s�yasal yapıya örneklem sağlanab�lmekted�r. 1960 ve sonrasında
toplumun yansıtıcısı vasfını ed�nen Türk s�neması, d�ğer dönemler�ne oranla bu yıllar �çer�s�nde
fazlaca eser verm�şt�r. Bu bağlamda 1960 ve sonrasında s�nemaya olan etk�s� ön plana çıkan
Orhan Kemal’�n eserler� de beyaz perdeye çok kez uyarlanmıştır. Orhan Kemal’�n s�nema �le
�l�şk�s� eserler�n�n uyarlanması �le sınırlı kalmamış, şahs� senaryo çalışmaları da yürütmüştür.
Yapılan çalışma dah�l�nde Türk s�nemasının sosyoloj�k yönü ve dönemde kend�ne kapsamlı
b�r yer ed�nen Orhan Kemal’�n s�nemaya etk�s� Üç Tekerlekli Bisiklet f�lm� örneklem alınarak
�ncelenm�şt�r. Araştırmanın yöntem� olarak görsel h�kayeleme seç�lerek, örneklem özelinde
bel�rlenen görseller�n �lk �zlen�mler�ne odaklanılmıştır. Buradan hareketle dönem�n sosyoloj�k
atmosfer�n� anlamlandırmak amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: S�nema, Edeb�yat, Orhan Kemal, Toplumsal Gerçekç�l�k

1 İstanbul Aydın Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi, meliscakir2408@gmail.com
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TURKISH CINEMA AS THE REFLECTOR OF THE SOCIETY AND
THE EFFECT OF ORHAN KEMAL: THE EXAMPLE OF THREE
WHEEL BICYCLE FILM

Abstract

S�nce the ex�stence of c�nema, �t �s known that he has been exchang�ng content w�th theater and
l�terary works. As �n all works of art, the creat�ve part of the f�lmmak�ng process �n c�nema �s based
on the soc�al and cultural structure of the soc�ety �t addresses. When the relat�onsh�p between
c�nema and l�terature �s exam�ned, many soc�al, cultural and pol�t�cal structures can be sampled.
Hav�ng ga�ned the character of a reﬂector of soc�ety �n 1960, Turk�sh C�nema has produced more
works �n these years compared to other per�ods. In th�s context, the works of Orhan Kemal, whose
�nﬂuence on c�nema came to the forefront �n 1960 and after, have been adapted to the b�g screen
many t�mes. Orhan Kemal’s relat�onsh�p w�th c�nema was not l�m�ted to the adaptat�on of h�s
works, he also conducted personal screenplays. W�th�n the scope of the study, the soc�olog�cal
aspect of Turk�sh C�nema and the eﬀect of Orhan Kemal, who ga�ned a comprehens�ve place �n
the per�od, to the c�nema were exam�ned by tak�ng the sample of Tr�cycle. The v�sual narrat�on
was chosen as the method of the study and the f�rst �mpress�ons of the v�suals determ�ned �n the
sample were focused on. From th�s po�nt of v�ew, �t �s a�med to make sense of the soc�olog�cal
atmosphere of the per�od.
Keywords: C�nema, L�terature, Orhan Kemal, Soc�al Real�sm
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Giriş
İnsan elinden çıkan her eser�n, �nsanla ve dolayısı �le toplumla doğrudan etk�leş�m� bulunmaktadır.
Eserler�n yaratıldığı toplumun ve dönem�n d�nam�kler� örnek bir yapıt ele alınarak kolaylıkla
gözlemleneb�lmekted�r. Sosyal b�l�mler�n �nceled�ğ� toplumsal yapı ve kültür g�b� kavramlar
b�r sanatsal yapıt �le b�rl�kte ele alındığında bu alanda yapılan akadem�k çalışmaların anlam
kazanmaları kolaylaşmaktadır. Endüstr�yel b�r üret�m alanı olarak da kabul ed�len s�nema sektörü
hedef k�tles�n� baz alarak üret�m yapmaktadır. Fakat bu çalışma dah�l�nde bahsedeceğ�m�z
sosyoloj�k etk�lenmeler, estet�k kaygı gütmek ve d�ğer sanat dallarının s�nemayı besled�ğ� gerçeğ�
onu b�r endüstr� ürünü olmaktan çıkarmaktadır. Estet�k kaygı taşıyan her yapıtın sanat eser� olarak
kabul gördüğünü ele aldığımızda, s�nema şüphesiz b�r sanat dalıdır. L�teratürde de bu anlamıyla
kend�ne yer ed�nm�şt�r. S�nemanın mimesis’i, Arnold Hauser’�n m�mes�s kavramını açıklarken
ded�ğ� g�b� deney�mler�n dünyasından doğmaktadır. Gerçeğ�n yen�den �nşasında beslend�ğ�
kaynaklar �le paralel �lerleme gösteren yegane sanat s�nemadır. Görsel sanatlar içerisinde yaratım
sürec� en kapsamlı �lerleyen dal olan s�nema, sosyoloj�k d�nam�kler�n en rahat ortaya çıkabileceği
eserler� üretmektedir. Gerek h�tap ett�ğ� k�tlen�n gen�şl�ğ� gerek �se eserler�n sayıca çok oluşu sosyal
b�l�mler�n araştırma alanları �ç�n b�rçok kaynak oluşturmaktadır. Öte yandan diğer sanat dallarıyla
�çer�k alışver�ş�nde bulunması s�nemayı başka boyutlardan bakmamıza �z�n vermekted�r. Edeb�
eserden senaryo oluşturmak, resm�n perspekt�f�nden yararlanmak, fotoğraf sanatının ışık b�lg�s�n�
kullanmak, müz�kten ses ve anlam öğretis�n� almak b�r f�lm�n başvurab�leceğ� olgulardır. Bu
noktada çalışmanın savunduğu h�potezler� sağlam b�r zem�ne oturtmak adına Jacques Ranc�ere’�n
S�nematograf�k Masal adlı eser�nde d�le get�rd�ğ� savını alıntılamak doğru durmaktadır. Ranc�ere
s�nema sanatının fonks�yonu ve önem�n� anlatırken ded�ğ� g�b�;

“İşte böyledir estetik çağın sanatı: yazının edilgin-hale gelişi sayesinde
bir birine zincirlenmiş eylemlerin mantığına karşı çıkmak suretiyle; ya da
eski şiirleri ve tabloları yeniden-biçimlendirmek suretiyle, temsili sanattan
sonra gelen ve temsili sanattaki zincirlemeleri çözen bir sanat. Bu çalışma
geçmişin tüm sanatlarının bundan böyle emre amade olduklarını, boş
vakitte yeniden okunabileceklerini, yeniden görülebileceklerini, yeniden
resmedilebileceklerini ya da yeniden yazılabileceklerini varsayar; ama ayrıca
dünyadaki her şeye -sıradan bir nesneye, bir duvardaki oyuklara, ticari ya
da başka bir ilüstrasyona- çifte kaynağı bakımından sanatın erişebileceğini
de varsayar. Bu iki kaynaktan biri bir dünya çağını, bir toplumu, bir tarihi
şifreleyen hiyeroglif olmak bakımından bir kaynaktır ve diğeri tam tersine saf
mevcudiyet, anlamsızlığın yeni ihtişamıyla süslenmiş çıplak gerçeklik olmak
bakımından bir kaynaktır” (Ranc�ere, 2016:15).
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S�nema üzer�ne düşünürken ve araştırma yaparken göz ardı ed�lemeyecek kadar etk�n olan
s�nemanın bahsed�len fonks�yonları, bu çalışmasının da �skelet�n� oluşturmaktadır. Buradan
hareketle s�nemanın san�yede y�rm� beş karen�n arka arkaya gelmes� �le oluşan hareketl� görüntünün
ötes�nde anlamlar barındırdığı ortaya koyulab�lecekted�r. S�nemanın �nterakt�f b�r sanat oluşu doğru
bakış açıları �le ele alındığında araştırmacılara büyük olanaklar sağlamaktadır. Bu olanakların
başında, belk� de f�lm�n yapım kısmında planlanmayan mesajların, kültür ve toplum d�nam�kler�
sayes�nde sey�rc�n�n z�hn�nde oluşması ve bambaşka anlamların ortaya çıkması gelmekted�r.
Değ�n�len anlamlar gerek s�nema f�lm�n�n üret�ld�ğ� dönem�n toplumsal şartları �le gerekse f�lm�n
yapım sürec�nde etk�l� olan d�ğer sanat eserler�n�n özell�kler� �le �l�nt�l�d�r. Çalışmanın örneklem�
bel�rt�len h�potezler dah�l�nde �ncelen�rken s�nemanın bu özell�kler� ön planda tutulacaktır. Bu
çalışma b�rtakım unsurların doğru olduğu h�potez�yle gerçekleşt�r�lecekt�r:

1.

S�nema sanatı yapısı �t�bar�yle toplumla doğrudan bağlantılı b�r alandır.

2.

S�nema edeb�yat eserler�nden ve d�ğer sanat dallarından da yararlanmaktadır.

3.

B�r f�lm �çer�s�nde üret�len görüntüler, üret�ld�ğ� dönem�n toplumsal yapısı �le �lg�l� alt
met�nler barındırmaktadır.

Andre Baz�n’�n kaleme aldığı Sinema Nedir? adlı eser�n tanıtım kısmında Hug Gray şöyle
demekted�r;
“Tüm dünyada sinema bir kaçış yolu olmaktan çıkarak bize hayatın gerçeklerini
sunabilecek bir araç olma yolunda ilerlemiştir. Artık gördüğümüz ekran
yaşamın bunalımlarından bir süre için uzaklaşmayı değil, bize o yaşama karşı
daha hazırlıklı olma yöntemini öğreten bir konuma girme çabasındadır. Onun
görevi insanı düşünmekten uzaklaştırmak yerine, onlara felsefe yapmasını
öğretmektir. Sinemanın bunu yapabilecek kapasitesi vardır… Tarih, felsefe,
edebiyat, psikoloji, sosyoloji ve diğer bilimlerin, araştırmaların sonuçlarına
bağlı olarak insanlık boyutunu gözler önüne sermektedir.” (Gray, 2007:10)
Elbette b�rey�n z�hn�n�n b�r yapıtı algılayış b�ç�m� ps�koloj�k yapısı �le paralel gel�şmekted�r. Fakat
bu sav araştırmanın sınırlılığı dah�l�nde değ�ld�r.

Çalışmanın değ�nd�ğ� gen�ş araştırma alanını öznel b�r alana �nd�rgemek adına yerl� s�nema
üret�m�m�z kapsamındak� b�r f�lm seç�lm�şt�r. Seç�len f�lm, Türk s�nemasının çokça eser verd�ğ�
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1960’lı yıllarının başında üret�len, Orhan Kemal’�n taslak hal�ndek� Kaçak adlı romanından
es�nlenerek senaryolaştırılan ve toplumsal bağlamda �ncelenmeye müsa�t görseller barındıran
Üç Tekerlekli Bisiklet f�lm�d�r. Senaryonun es�nlen�ld�ğ� or�j�nal öykünün �ncelemes�ne yer
ver�lmeden, es�nlen�lme nedenler� anlatılmaya çalışılacaktır. 1960 ve sonrasında Orhan Kemal’�n
eserler�n�n beyaz perdede bu denl� �lg� görüşünün ve kend�n�n de şahsen beyaz perde �ç�n eser
üretmes�n�n s�nemamız üzerindeki etkisine bakılacaktır. Türk S�neması’nın sosyoloj�k yapısını
çözümlemeyi hedeﬂeyen çalışmaları derleyen Kurtuluş Kayalı �lg�l� eserde,

“Türk sinemasının hemen her yönetmeni kitleyle bağlantı kurmaya özel önem
atfediyor. Ve o dönem yönetmenlerinin hemen hiçbiri bugün olduğu gibi minimal
sinema yapmayı amaçlamıyor. Lütfi Akad sine kulüplerde gösterilmek için film
çekilmez diyor. Hemen hepsinin hedef aldığı seyirci kitlesi bu coğrafyanın
seyirci kitlesi” demekted�r. (Kayalı, 2017:10)
F�lm�n yönetmenl�k koltuğunu Memduh Ün �le paylaşan Ömer Lütf� Akad’ı s�nemaya döndüren
proje olarak da b�l�nen Üç Tekerlekl� B�s�klet, s�nemamızın sey�rc�ye ve dolayısıyla topluma
dönük eserler�ne b�r örnekt�r. Örneklem olarak kullanacağımız f�lm�n dönem�n gerçekler�n�,
kurmaca h�kayen�n �çer�s�ne nasıl dah�l ett�ğ�ne d�kkat ed�lecekt�r.
1.

Yöntem Olarak: Görsel Hikayeleme

Araştırmada kullanılmak üzere ‘görsel h�kayeleme’ yöntem� �le Stuartt Hall’un ortaya koyduğu
‘yeğlenen okuma’ kavramı bel�rlenm�şt�r. Örneklem f�lm �çer�s�nden seç�lm�ş görüntüler üzer�nde,
bu çerçeve sınırları dah�l�nde durulacaktır. Hale Torun’un 2019 yılında yayınlanan Belgesel
Sinema Dili ve Savaş makales�nde kullandığı görsel h�kayeleme yöntem�n� açıklarken ded�ğ�
g�b�, “Gerçeklik fotoğrafın dilinden yeniden yapılandırılır. Şüphesiz onu diğer eylemdaşlarından
ayıran da budur zaten görüntü estetiğine göre görsel anlatıyı güçlendiren şeyler vardır. Görsel
anlatı bir hikayeleme türüdür.” Örneklem ﬁlm içerisinden seçilen her bir kareyi, tek başına bell�
b�r anlama h�zmet eden fotoğraﬂar olarak düşündüğümüzde -k� bu durum s�nemanın y�rm� beş
karel�k hareketl� görüntüden oluşan tekn�k yapısına aykırı değ�ld�r, görsel h�kayeleme yöntem�
rahatlıkla kullanılab�lmekted�r. Stuart Hall’un ortaya attığı ‘yeğlenen okuma’ kavramı bu noktada
görsel ver�ler� değerlend�reb�lmem�z adına yol göstermekted�r. John F�ske yeğlenen okuma
kavramı �ç�n İletişim Çalışmaları adlı eser�nde “Yeğlenen okuma kavramı oldukça verimlidir,
çünkü bizi bir iletideki müzakere edilen anlamları, içinde okur ve iletinin birlikte hareket ettiği
toplumsal yapıya bağlamamıza yardımcı olan bir model sunmaktadır.’’ demekted�r (F�ske,
2017:216). Yeğlenen okuma kavramı b�r fotoğrafı/görüntüyü �ncelerken, söz konusu fotoğrafın/
görüntünün salt gerçekl�ğ�nden uzaklaşmamızı engellemekted�r.
Hall’un Kültür, Medya, İdeolojik Etki adlı makales�nde açıkladığı doğrultuda şu tesp�t� yapmak
mümkündür; toplumun ortak beklent�ler�n� �hlal eden, kabul görmüş b�lg�ler�n ters�n� gösteren ve
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egemen �deoloj�y� b�r şek�lde tehd�t eden sorunlu olaylar, büyük oranla farklı kodlanab�l�rler. Bu
tür olayları �let�ş�m araçları dah�l�nde kullanırken yeğlenen anlam olarak adlandırılan kodlama,
olayların egemen �deoloj� �ç�nde kabul ed�leb�l�r hale gelmes�ne yardımcı olur. Bu kodlar artık
toplum tarafından kabul görmüş ‘doğal’ şeyler anlamını kazanır. Söylemler�n ve olayların
kodlanma amacı ne olursa olsun ‘zaten b�ld�ğ�m�z şeyler�n özet�’ olarak görülür. Bahsed�len
kodlama, kodlamayı üreten k�ş�ler (kodlayıcılar) �ç�n b�le b�l�nçdışı hale gelm�şt�r. Hegemonya
�çer�s�nde, kod üret�c�s�n�n (yazar, yönetmen, haberc� vb.) yeğlenen anlama h�zmet eden kodlar
üretmes�, toplumun kabul edeceğ� ‘gerçek’ algısı �çer�s�nde kod üretme �ht�yacına yönel�k b�r reﬂeks
olarak gel�şmekted�r. Çünkü burada önemli olan husus birincil anlamdır, ‘görünen gerçeklik’tir.
S�nema sanatının sey�rc�s� �le kurduğu �let�ş�m göz önünde tutulduğunda, F�ske’�n bahsett�ğ� g�b�
okur (sey�rc�) ve �let�n�n (görüntünün) b�rl�kte hareket ett�ğ� b�r yapı ortaya çıkmaktadır. Banu
Dağtaş’ın 1999 yılında yayınlanan “İngiliz Kültürel Çalışmalarında İdeoloji” adlı makales�ndek�
şu cümleler� öneml�d�r;
“Hall’un “şeyleri başat ideolojinin alanı içinde anlamlı kılma” olarak
açıkladığı olgu hegemonyanın alanıdır. Hall ve kültürel çalışmalar
hegemonyanın kültürel alandaki yeniden üretimi ile ilgilenirler. Burada
yapısalcılıktan ve semiyolojiden alınan ise; ideolojinin bir göstergeler sistemi
olarak görülmesidir” (Dağtaş, 1999: 340).
Buradan hareketle yapılacak araştırma kapsamında, seç�len görüntüler�n aktardığı toplumsal
yapıyı anlama ve anlamlandırma aşamasında ‘yeğlenen anlam’ kavramından yararlanılarak görsel
h�kayeleme yöntem� kullanılacaktır.

2.

Orhan Kemal Etkisi ile Toplumsal Türk Sineması

B�r�nc� Dünya Savaşı’nın son zamanlarında Mehmet Raş�t Öğütçü adıyla Çukurova’da doğan
Orhan Kemal, d�s�pl�nl� ve eğ�t�ml� b�r a�lede büyümüştür. Öğretmenlik yapan annesi, pol�t�ka
adamlığı �le gazetec�l�k yapan babası ve �k� küçük kardeş� �le savaş yılları sırasında Anadolu’nun
çeş�tl� yerler�ne göç etm�ş ve yaşamıştır. Anadolu’yu ve Anadolu �nsanını yakından tanıyan Orhan
Kemal’�n çocukluk yılları eserler�ne pek çok kez yansımıştır. Yaşam ve Hayat Serüvenim adını
verdiği yazısında gençl�k yıllarını sam�m� b�r d�l �le aktaran yazar, gazetec�l�k ve pol�t�ka adamlığı
yapan babasının faal�yetler� sonucu, cumhur�yet�n �lk yıllarında Sur�ye’ye g�tmek zorunda
kaldıklarını fakat b�r süre sonra tek başına vatan toprağına döndüğünü anlatmaktadır. Özellikle
ülkeye dönüşünün ardından kesk�n zekası ve h�tap yeteneğ�yle g�rd�ğ� ortamlarda d�kkat çekmeye
başlayan Orhan Kemal, Avare Yıllar romanında da bel�rtt�ğ� g�b� kend�n� futbola ve k�taplara
adamıştır. Sanat hayatının dönüm noktası olarak gördüğü Nazım H�kmet �le tanışması onu romana
ve öyküye yönlend�ren en büyük etkend�r.
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Bursa Cezaev�’nde bulunduğu sırada Nazım H�kmet �le yolları kes�şen Orhan Kemal bu durumun
edeb� k�ml�ğ�n� bulmasına yardımı olduğunu �fade etm�şt�r. Cezaev�ndeyken yazdığı ş��rler�
Nazım H�kmet’e okutmaya başlayan yazar, şöyle b�r anısından bahsetm�şt�r;
“Aralık 1940’ta Bursa Cezaevinde Nazım Hikmet’le karşılaştım. Müthiş bir
heyecan içindeydim. Defterler dolusu şiirlerimi ona gösterdim. Beğenmedi.
Haklıydı da. Bu şiirlerin hemen hepsi, şu ya da bu şairin etkisi altında yazılmış
şeylerdi. İlk doğru dürüst edebiyat ve sanat kültürünü Nazım’dan alıyordum…
Bir gün çok eskiden kaleme alıp bir kıyıda unuttuğum bir romanımı bulur.
Okur, yer yer çok beğenir. Koşa koşa geldi, bunları benim mi yazdığımı sordu.
Korka korka ``evet`` dedim. Dehşetli bir şekilde ``Aman kardeşim, bırak şiiri.
Sen nesir adamısın. Hikaye yaz, roman yaz! Dedi’’ (O. Kemal, 2017:13-15)
Böylece nes�re yönelen Orhan Kemal, �lk olarak kend� hayatından �zler taşıyan romanlar kaleme
almıştır. Fakat bütün eserler�nde ortak olarak real�st düşünce, topluma ve �nsana dönük aydınlık
bakış ve her ayrıntısı �le Anadolu’ya, Türk�ye’ye a�t olaylar ön plandadır.

Yaşar Kemal, Orhan Kemal Üstüne adlı yazısında;
“Orhan Kemal’in sanatının büyüklüğü için ne yazarsan yazayım aşırı
olmayacağını biliyorum. Çağımıza gelen en genç, en ilginç insanlardan
birisiydi. Yeni bir yazar tipiydi. Dünyada Orhan’ın yaşamına benzer yaşam
sürdürmüş birkaç büyük yazar var. Yoksulluktan yetişmiş birçok büyük yazar
tanıyor dünyamız. Ama yoksulluğu sürdürmüş, sonuna kadar yoksullukta
diretmiş başka hiç büyük yazar yok… Ezilmişlerin adamıydı, sonuna kadar
da ezilmişlerin adamı kaldı. Fukara evlerini sevdi, fukara kahvelerini…
Fukaraların içine bir yazar gibi değil, onlardan biri olarak girdi. Sonra da
onları yazdı… Şu dünya üstünde insan macerasının en sıcak, en dost, en
güvenli yanına eğildi. Orhan Kemal çalışan halkın, alınterinin, güzel, ezilmiş,
sömürülmüş halkın usta, büyük bir destancısıydı” demekted�r. (Y. Kemal,
2017:21-22)
Yazar hayatı, edeb� k�ş�l�ğ� ve sanata yaklaşım tarzı �le özell�kle 1960 sonrası Türk sanatında
kend�n� �y�den �y�ye bell� eden ‘toplumsal gerçekç�l�k’ akımına örnek göstereb�leceğ�m�z sayısız
eser verm�şt�r. Bu eserler� �le toplamda on üç kez beyaz perdeye uyarlanmıştır. 2 Haz�ran 1970
yılında hayatını kaybeden yazarın o güne dek verd�ğ� eserler�n tam l�stes� şöyled�r;
Türk S�neması’nın kend�n� oluşturmaya çalıştığı erken dönem eserler�, t�yatrocular dönem�
d�ye b�lenen, t�yatro sanatçılarının f�lm üret�m�nde bulunduğu 1922 ve 1940 arasındak� yıllarda
ver�lm�şt�r. Muhs�n Ertuğrul etk�s� �le b�l�nen bu süreç, halkın s�nema �le yen� yen� tanıştığı
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``emekleme dönem�’’ olarak n�telenmekted�r. T�yatro dışı yönetmenler�n f�lm üret�m�ne
geçmes� 1940’lı yollara tekabül etmekted�r. Türk S�nema araştırmacısı Agah Özgüç o yıllardan
bahsederken, “Sinema tarihçilerine göre haklı olarak bu ‘gelişim süreci’nin ilk ve asıl ustası Lütfi
Akad kabul edilir. 1949’da Vurun Kahpeye ile ilk yönetmenlik çalışmasını gerçekleştiren Akad,
1952’de çektiği Kanun Namına’yla dikkati çeker’’ (Özgüç, 2005:18) d�yerek Lütf� Akad’ın dönem
üzer�ndek� önem�n� vurgulamaktadır. T�yatrocular dönem�n�n sona ermes� sonucu ``s�nemacılar
dönem�’’ başlamaktadır. Lütf� Akad har�c�nde dönem�n ön plana çıkan d�ğer yönetmenler� �se
Met�n Erksan, Atıf Yılmaz, Osman F. Sedan, Memduh Ün’dür. Bell� b�r estet�k kaygı �le sanat
yapma amacı güderek f�lm üret�m�ne geçen bu yönetmenler, daha gen�ş k�tlelere h�tap eden ve `�ş
f�lmler�’ olarak adlandıran, g�şedek� talebe yönelen eserler de üretm�şlerd�r. Salonlarda büyük �lg�
gören melodram h�kayeler�n ve tanınmış jönler�n f�lmler� tüm Anadolu’da ve büyük şeh�rlerde
�lg� �le tak�p ed�lm�şt�r. S�nema sey�rc�s�n�n f�lm göster�m� yapılan salon ve mekanları sosyalleşme
alanı olarak kabullenmes� de bu durumu beraber�nde get�rm�şt�r. Yapımcılar ve yönetmenler
arasındak� ısmarlama f�lm yapımını doğurmuştur.
1960’ların sosyo-ekonom�k durumuna bakıldığında, Avrupa’nın 19.yüzyılda tamamladığı
kırsaldan kente geç�ş sürec�n�n Türk�ye şartlarında henüz gerçekleşt�r�lemed�ğ� görülmekted�r.
Bu nedenle o yıllar �çer�s�nde ülken�n metropol sayılan kentler� kırsal kes�mlerden b�rçok göç
almıştır. O günler�n şartlarında an�den başlayan bu göç dalgası kentler�n çarpıklaşmasına ve
gel�ş�m�n� �sten�len ölçüde sağlayamamasına neden olmuştur. Büyük kentlerdek� yeters�z şartlar
ya da kırsaldak� �ş alanı yeters�zl�ğ� dolayısıyla halk göç hareket�n� Avrupa’ya yöneltm�şt�r.
Dönem atmosfer�n�n get�r�s� olarak b�rçok a�le ya da a�le �ç�nden seç�len �şç�ler �mkanlarını
zorlayarak Almanya’ya çalışmak �ç�n göç etm�şt�r. Türk�ye’de bahsett�ğ�m�z yılların pol�t�k ve
sosyal ortamını okumak �sted�ğ�m�z karşımıza s�nemayı kalkındıran ve ona h�zmet eden b�r durum
çakmaktadır.
“Bu yıllarda artan sosyal ekonomik dönüşümlerin sonucunda askeri
müdahaleler ve politik kutuplaşmalar da ortaya çıkar. 1960’larla birlikte hızlı
sanayileşme ve kentleşme, kentsel alanlarda nüfus oranlarının yükselmesine
neden olmuştur. Popülist iktisat politikaları ve kalkınmacı model, basına
büyük okuyucu, sinemaya da büyük izleyici kitlelerinin gelmesine neden olur.”
(Başgüney, 2010:56)
Popül�st s�nema ded�ğ�m�z bu durumun Türk s�nemasındak� öncüsü Muharrem Gürses’t�r. 1950’l�
yıllardan başlayarak, 1960 sonrası yüksel�şe geçen “talep üzer�ne yapılan sey�rl�k f�lmler”, halkın
el üstünde tuttuğu ve melodram senaryoları epeyce abartılı b�r d�l �le aktaran Gürses har�c�ndek�
yönetmenler�n el�nden de çıkmıştır. Erdem Eğ�lmez ve onun Hababam Sınıfı ve Sürtük’ü, Atıf
Yılmaz’ın Hıçkırık’ı, Met�n Erksan’ın Acı Hayat’ı ve Memduh Ün’ün Üç Arkadaş’ı bu duruma
örnek göstereb�leceğ�m�z, g�şede büyük başarı yakalamış f�lmlerd�r. (Özgüç, 2005:243-244)
Hemen hemen her yönetmen�n kar�yer�nde bulunan bu tür g�şeye yönel�k f�lmler �cra ed�ld�kler�
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dönemde s�nema üzer�ne düşünen k�ş�ler tarafından b�rçok eleşt�r�ye maruz kalsa dah�, günümüz
şartları dah�l�nde �ncelend�ğ�nde sanılanın aks�ne sanatsal estet�kten çok uzakta durmadıkları
görülmekted�r. Buradak� asıl mesele eser� ortaya koyan yönetmenler�n Avrupa’dak� s�nema
ekoller�nden etk�lenmeler� ya da b�zzat bu ekoller �le �lg�lenmeler�d�r. Fakat Lütf� Akad ve Met�n
Erksan g�b� yönetmenler bu öğret�ler� h�tap ett�kler� toplumun kültürüne uyarlamaya çalışmış ve
eserler�n� bu doğrultuda şek�llend�rm�şlerd�r.
G�şede yapımcısını mutlu eden ve s�nema emekç�ler�ne para kazandıran f�lmler�n yanı sıra
dönemde etk�n olarak ‘toplumsal gerçekç�’ f�lmler de beyaz perdede yer�n� almıştır. S�nema yazarı
ve araştırmacısı G�ovann� Scognam�llo Türk Sinema Tarihi adlı eser�nde,

“Bir Dönemin Kronolojik Anatomisi (1960-1986)” başlığı altında “Dediğimiz
gibi bu dönem bir ihtilalle başlıyor ve ihtilal, en azından bir süre için Türk
sinemasına yeni bir soluk, yeni bir umut getiriyor. Daha önce tabu sayılan
konular ve sorunlar ilk kez büyük bir coşkuyla ele alınıyor. Sinemada gerçekçilik,
çeşitli eğilim ve biçimleriyle daha ayrıntılı, daha bilinçli yaklaşımlarla biz öz
/ biçim sorununa dönüşüyor. Konuşla değer ve anlamlar biraz daha netleşiyor
ve bazı türlerin, bazı değerlendirmelerin ve akımların çerçevesi içinde
önemli sanatçıların ardından başkaları da geliyor.’’ demekted�r (Scogm�llo,
2014:159).
Türk s�nemasının kend�n� ülke dışında da tanıtmaya başladığı bu döneme türler�n ve akımların
damga vurduğunu söylemek mümkün durmaktadır.
Toplumsal s�nema adı altında �ncelenen bu f�lmler�n 1960 yılı ve sonrasına denk gelmes�
tesadüf� durmamaktadır. Dönemin kültürel ve politik şartlarına baktığımızda, hem ülkem�zde
hem de gel�şm�ş ve gel�şmekte olan d�ğer ülkelerde toplumu, b�rey�, çalışan kes�m� ön plana
çıkaran ve kap�tal�st düzen �çer�s�nde zorluklar yaşayan �nsanlara odaklanan söylemlerin arttığı
görülmektedir. Türk sanatında da aynı orantı �le �lerleyen söylemler, kend�n� edeb�yatta, t�yatroda,
res�mde ve s�nemada da bell� etmekted�r. 1960’lardak� s�nema gel�ş�m�ne baktığımızda tüm
dünyada paralel �lerleyen b�r yapı olduğu görülmektedir. Sanat sineması değerlerine bağlı kalarak
ﬁlm üretimine geçen yönetmenler gen�ş k�tlelere ulaşan eserler gerçekleşt�rm�şt�r. Türk�ye’de
bu dönem� �nceleyen ve dönemdek� s�nema faal�yetler� hakkında araştırmalar da bulunun Hakkı
Başgüney,
“Bu manzarada ‘sinemanın rolü nedir, genel sanatsal ve düşünsel atmosferde
nasıl bir ağırlığı vardır’ sorusuyla başlayabiliriz. Bu yıllarda sinema, daha
yeni yeni bir sanatsal alan olarak oluşmakta, Türk sinemasının yetersiz olduğu
düşünülen sanatsal nitelikleri tartışılmaktadır. Pek çokları tarafından da
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sinema, bütünüyle bir az gelişmişlik içerisinde tanımlanmaktadır. Ancak sosyal
bilimciler, bu yıllarda daha eleştirel bir bakış açısıyla Türkiye’nin toplumsal
yapısı ve tarihsel özelliklerini tartışmaya başlamışlardır. Ayrıca şiirde, resimde,
öyküde ve romanda da önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. 1950’lerin
sonlarına doğru Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir, neredeyse her yıl
birbirinden önemli eserler vermektedir. (Bu yazarlar bu üretkenliği 1960’larda
da arttırarak devam ettirirler.” demekted�r. (Başgüney, 2010:42)
Orhan Kemal’�n dönem �çer�s�nde durmaksızın eser üret�yor oluşu, Türk s�nemasının senaryo
konusunda kısırlaştığı anlarda beyaz perde �ç�n büyük olanak sağlamıştır. Kemal’�n eserler�n�n
dönem�n sosyoloj�k şartlarını karamsarlıktan uzak b�r d�l �le aktarıyor oluşu da eserler�n�n
terc�h ed�lme sebepler�ndend�r. Toplumsal s�nema yapma gayes�nde olan yönetmen ve f�lm
yapımcılarının Orhan Kemal �le beraber çalışmaları ve eserler�nden yararlanmaları t�car� b�r
terc�h�n ötes�nde durmaktadır. Yazarın s�nemaya uyarlanan eserler� ve uyarlanma yılları sırasıyla
şöyled�r; Meyhabecinin Kızı / Mapushanesiydi Çeşmesi, 1958 , Suçlu, 1960 , Devlet Kuşu, 19611980, Avare Mustafa, 1961, Murtaza, 1965-1986, El Kızı, 1966, Vukuat Var, 1972, Sokaklardan
Bir Kız, 1974, Bereketli Topraklar Üzerinde, 1980, Kaçak, 1962-1982, 72. Koğuş, 1987, Eskici
ve Oğulları, 1990 ve Tersine Dünya, 1993. Ayrıca Orhan Kemal’�n yazdığı ve yazımına ortak
olduğu senaryolar b�l�nd�ğ� kadarıyla sırasıyla şöyled�r: Altı Ölü Var / İpsala Cinayeti, 1953 ,
Sevadaya Koşanlar, 1959 , Acı Zeytin, 1961, Aşka Kinim Var, 1962, Mağrur Kadın, 1962, Gurbet
Kuşları, 1964, Bu Şehrin Belalısı, 1966 ve Yaprak Dökümü, 1967. (https://www.evrensel.net/
yaz�/79666/orhan-kemal-ve-s�nema)
Ele alınan dönem�n s�yasal atmosfer�ne baktığımızda mevcut durumun sanat eserler� üzer�nde
�ç karartıcı b�r etk� bıraktığı gözlemlenmekted�r. Fakat tüm o şartlar �çer�s�nde Orhan Kemal
döneme ve �nsana, “aydınlık” b�r pencereden bakmayı seçmekted�r. Yüzünü önce �nsana ardından
topluma dönen Kemal’�n eserler�nde b�rey�n kötü davranışlarının sebeb�, sosyo-ekonom�k şartlar
ve tal�hs�z olaylar olarak bet�mlenmekted�r. Yazar b�rey�n kurtulma çabasında ve �sted�ğ�nde olup,
mevcut şartlardan dolayı bunu başaramadığı b�r çerçeve ç�zmekted�r (Masdar, 2012). Çukurova
coğrafyasında doğup büyüyen, Anadolu �nsanını yakından gözlemleyen, toprağına ve �nsanına
�nancını h�çb�r zaman kaybetmeyen yazarın �y�mser bakış açısı Anadolu’dan alınıp nes�rler�ne,
nes�rler�nden alınıp �se beyaz perdeye taşınmıştır. Özell�kle yarattığı Murtaza karakter� o dönem
�çer�s�nde ve sonrasında b�rçok kez �ncelenm�ş ve Murtaza karakter� �le ç�zd�ğ� sosyal k�ml�k
gen�ş b�r çerçeve de anlam bulmuştur. Orhan Kemal’�n Murtaza’sı evrensel b�r anlamda, hemen
her dönem�n toplumsal yapısı �çer�s�nde var olan, saf, �y� n�yetl�, toplumsal normlar �çer�s�nde
yaşamını sürdüre, çalışkan ve ez�lm�ş b�reylere örnek olarak göster�leb�lmekted�r.
Eser üret�m� adına b�r sıkıntı çekmeyen, yaşamına b�rçok �nsan ve h�kaye sığdıran Orhan Kemal’�n
bu nedendend�r k� Türk s�nemasının y�rm� dört eser�nde etk�s� ve �craatı vardır. Her ne kadar
s�nema �ç�n yaptığı senaryo çalışmaları, onun �ç�n b�rer geç�m kaynağı olarak n�telense dah� Orhan
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Kemal kend� “aydınlık gerçekç�l�ğ�n�n” �zler�n� dokunduğu her esere taşımıştır.

“Orhan Kemal Türk sinemasına eleştiriler getirmekle beraber, bu eleştiriler o
dönemdeki sinema eleştirmenlerinin Türk sinemasını küçümseyen tutumundan
çok farklıdır. Orhan Kemal’in eleştirileri Avrupa sineması hayranlığı kökenli
bir yaklaşımdan çok uzaktır ve yazarın sanatta gerçekçilik ve toplumsal fayda
inanışından kaynaklanmaktadır. Çünkü onun için sanat toplumsal sorumluluk
gerektirir ve her sanatçı eserini sosyal kaygılarla oluşturmalıdır.” (Ey�gün,
2006:72).
Rahşan Yıldız Ey�gün’ün 2006’da yayınlanan yüksek l�sans tez�nde bel�rtt�ğ� üzere Orhan
Kemal’�n sanatsal anlayışı Türk s�nemasına da eleşt�r�ler get�rmekted�r. Fakat bu eleşt�rel gayet
yapıcı durmaktadır. Keza dönem �çer�s�nde çek�len çoğu f�lm bu ve benzer� eleşt�r�ler çerçeves�nde
gel�şm�ş ve üret�lm�şt�r.

3.

Bir Uyarlama Filmi; Üç Tekerlekli Bisiklet
Yönetmen: Lütf� Ö. Akad , Memduh Ün
Senaryo: Vedat Türkal�
Yapımcı: Nusret İkbal
Görüntü Yönetmen�: Mustafa Yılmaz , Çet�n Gürtop
Eser: Orhan Kemal
Süre: 86 dk
Tür: Dram
Özell�kler: 35 mm, S�yah Beyaz

Oyuncular: Sezer Sez�n – Hacer, Ayhan Işık – Al�, Sen�h Orkan – Topal Sel�m,
Sadett�n Erb�l – Yakup (http://www.s�nematurk.com/f�lm/6461-uc-tekerlekl�-b�s�klet/).
F�lm�n olay örgüsünden kısaca bahsetmek gerek�rse; Orhan Kemal’�n taslak hal�ndek� Kaçak
adlı romanından es�nlenerek Vedat Türkal� tarafından senaryolaştırılan Üç Tekerlekl� B�s�klet
f�lm� 1962 senes�nde �zley�c� �le buluşmuştur. Üç Tekerlekl� B�s�klet; Madd� durumu �y� olmayan
halkın gecekondu ve �şyer� arsalarına göz d�ken, mafya var� b�r �nşaat ş�rket�n�n sah�b�n� vuran
Sütçü Al� �le kocası uzun süred�r şeh�r dışında çalışan ve yalnız b�r anne olan Hacer’�n h�kayes�n�
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anlatmaktadır. Orhan Kemal’�n mahalle kahvehaneler�nde büyümüş olması ve eserler�nde bu
mekanları sıkça kullanması örnek f�lmde de kend�n� göstermekted�r. Kahvehaneler, mahallede
olup b�ten her olayın konuşulduğu, �ler� yaşta olan ya da �şs�z erkekler�n vak�t geç�rd�ğ� alanlar
olarak serg�lenmekted�r. F�lmde kadınların bu mekanların önler�nden geçerken erkekler�n
bakışlarına ve gündel�k söylemler�ne maruz kaldıkları gözlemlenmekted�r. Hacer de bu olayı
yaşayan kadınlardandır. Özell�kle oturduğu ev�n sah�b� Yakup tarafından şahsı �le �lg�l� b�rçok
söylemle karşılaşmakta ve başa çakmaya çalışmaktadır.
Öte yandan Topal Sel�m olarak b�l�nen mahalle sak�n� Sel�m c�vardak� herkes� tanıyan ve her
olaydan haber� olan genç b�r adamdır. Kahvehane ortamı �çer�s�nde sev�len b�r t�pt�r. Bahs� geçen
�nşaat ş�rket� Al�’y� bulmak �ç�n Sel�m’den yardım �stemekted�r. O sırada Hacer’�n ev�ne yaralı
b�r şek�lde sığınan ve saklanan Al� yavaş yavaş �y�leşmekted�r. Yollardı babasını görmeyen
Hasan, Al�’y� babası sanmaktadır. Hacer ve Al� bu yanlış anlamayı düzelmemekte ve aralarında
duygusal b�r yakınlaşma meydana gelmekted�r. Yıllardır yalnız ve savunmasız olan Hacer,
Al�’n�n b�r suçlu ve kaçak olduğunu öğrenmes�ne rağmen onun evdek� varlığı �le kend�n� daha
güvende h�ssetmekted�r. Ev sah�b� Osman’ın tac�z�nden kend�n� tek başına koruyan Hacer, bu
olayla beraber Al�’ye �ht�yacı olduğunu �y�den �y�ye kabullenm�ş durumdadır. Al� de Hasan’ın
babası olma rolünü üstlenmekte ve sünnet hed�yes� olarak kend� saat�n� satıp çocuğa üç tekerlekl�
b�r b�s�klet almaktadır. Hacer, Al� ve Hasan b�rb�rler�n� tamamen kabullenm�ş zaf�yetted�r.
Keza Hacer, yıllardır şeh�r dışından olan kocası eve döndüğünde kapıyı açmayıp, adamı eve
almamaktadır. Bu sırada Al� artık şeh�rden ayrılmaya karar ver�r. Beklenmed�k b�r şek�lde Topal
Sel�m Al�’ye yardım etmek �ster, mahallen�n onu arayan adamlar tarafından tutulduğunu ve pol�se
tesl�m olmasını söyler. Al�’n�n adamlardan kaçması ve pol�slere tesl�m olması sonucunda f�lm�n
olay örgüsü tamamlanmaktadır.
Şekil 1: Mekan olarak kahvehanenin kullanımı
F�lm de b�rçok kez kullanılan kahvehane mekanı
ve mekan �çer�s�nde gerçekleşen söylemler
ve olaylar anlatının sosyoloj�k zem�n�n�
oluşturmaktadır. Madd� sıkıntılardan yakınan
erkekler�n Almanya’ya göçmen olarak g�tme
�sted�ğ�, �şs�zl�k yüzünden yapacakları şeyler�n
kısıtlı olması ve kasabada yaşanan olayların
değerlend�r�lmes� bu mekanlarla beraber
aktarılmaktadır.
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Şekil 2: Kahvehane önünden geçen kadının algılanış b�ç�m�
Kahvehanen�n önünden geçerken b�r
takım söylemlere maruz kalan Hacer oralı
olmayarak yoluna devam etmekted�r.
Dönem�n şartlarında yalnız b�r kadın
olmanın
get�r�ler�
göster�lmekted�r.
Ardından mahallede haf�f meşrep b�r
karakter ç�zen kadın geçmekte ve aynı
muameley� o da görmekted�r. Burada b�r
kıyas sonucu yalnız kadın olmanın nasıl
algılandığı göster�lmekted�r.
Şekil 3: Al�’n�n kaçak b�r suçlu olduğunu öğrenen Hacer’�n haber alma b�ç�m�
Al�’y� arayan k�ş�ler tarafından Topal
Sel�m’den mahalle �çer�s�ndek� haberler�
ulaştırması �stenmekted�r. Topal Sel�m
�steks�z görünse dah� kend�nden güçlü bu
k�ş�lere karşı koyamamaktadır. Haksız
kazanç elde eden ve gar�ban halkı çıkarları
doğrultusunda kullanan “�şveren” ya da
“�ş adamı-patron” statüsündek� k�ş�ler�n
sosyal ortam �çer�s�ndek� davranışları
gözler önüne ser�lmekted�r.
Şekil 4: Toplumun güçsüz ve muhtaç kes�m�n�n statü sah�b� k�ş�ler tarafından kullanılması
Mahalle kültürü �çer�s�nde erkekler�n
�let�ş�m alanı olan kahvehaneler�n aks�ne
kadınların haberleşme alanları evler�n�n
bahçes� ve çevres�d�r. Bahsed�len alanlarda
sosyalleşen kadınlar mahalle �çer�s�ndek�
olaylar hakkındak� haberleşmeler�, çamaşır
yıkarken veya asarken, alışver�şten dönerken
ya da b�rb�rler�ne z�yarete g�tt�kler�nde
gerçekleşt�rmekted�r. Kahvehane g�b� özel
b�r mekan bulunmamaktadır.
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Şekil 5: Anne-Baba-Çocuk üçgen�n �ç�nde yemek sofrası ve olay örgüsündek� yer�
Al�’n�n ev�n babası rolü Hacer ve oğlu
Hasan tarafından tamamen kabul ed�lm�şt�r.
Aranan b�r suçlu olması Hacer’�n f�kr�n�
değ�şt�rmem�şt�r. Ev�n �ç�res�ndek� korunma
ve otor�te h�ss� �le beraber çek�rdek a�le
tablosu Hacer ve Hasan’ın özlem�n� duyduğu
şeylerd�r. Bu kabullen�ş �le b�rl�kte akşam
yemekler�n� beraber yemeye başlamışlardır.
Al� tavan arasından bu ortak akt�v�teler �ç�n
�nmekted�r.
Şekil 6: Korunmasız kadın prof�l�ndek� Hacer’�n ev sah�b� tarafından tac�ze uğraması

Mahalle �çer�s�nde ve kahvehanen�n önünden
geçerken ev sah�b�n�n sözlü tac�z�ne maruz
kalan Hacer, bu sefer c�nsel tac�ze maruz
kalmaktadır. Evde b�r erkeğ�n olmadığını
b�len ev sah�b� k�rayı �steme bahanes� �le
rahatça eve g�rmekte ve yakında ödemey�
yapacağını söylemes�ne rağmen Hacer’e
korkusuzca saldırab�lmekted�r. Ev sah�b�n�n
bu teşebbüsü Hacer’�n Al�’y� bu kadar çabuk
ve rahatça kabullen�ş�n� açıklamaktadır.
Şekil 7: Topal Sel�m’�n baskı ve ver�len rüşvete rağmen g�zl�ce Al�’ye yardım etmes�
Sosyo-ekonom�k gücü el�nde tutan k�ş�ler�n
baskı ve teşv�ğ�ne rağmen Topla Sel�m
karakter� kend� g�b� toplumun alt tabakasından
olan ve haksızlığa uğrayan Al�’ye yardım
etmekted�r. Mahalle olup b�tenden anında
haber� olan Topal Sel�m bu b�lg�ler� Al�’n�n kötü
n�yetl� k�ş�lerden kaçması �ç�n kullanmaktadır.
O noktada Al� kend�s�n� arayan k�ş�lerden
kaçarak pol�se tesl�m olmaya karar verm�şt�r.
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Sonuç
Türk s�nemasının gel�ş�m�n� öneml� evreler� açıklayarak ele aldığımız bu çalışmada, toplumsal
s�nema kavramının b�r �ht�yaç ve dönemin sanat anlayışının get�r�s� olarak ortaya çıktığı
anlaşılmaktadır. S�nema ve edeb�yat eserler�n�n sıkça içerik alışverişi gerçekleştirdiği 1960’lı
yıllarda bolca eser üreten Orhan Kemal’�n, s�nema sektörünün senaryo �ht�yacına karşılık olarak
beyaz perdeye defalarca uyarlandığı görülmekted�r. Bu eserler içerisinden araştırma için örneklem
alınan Üç Tekerlekli Bisiklet f�lm�nde mekanlar, olaylar ve karakterler�n serg�lem�ş b�ç�m�
f�lm�n çek�ld�ğ� dönem�n sosyoloj�k, ekonom�k ve kültürel yapısı �le �lg�l� özell�kler� görmem�ze
olanak sağlamıştır. Özell�kle Orhan Kemal’�n Türk s�nemasına ‘aydınlık gerçekç�l�k’ teması
�ç�nde oluşturduğu etk�, Topal Sel�m karakter� üzer�nden kend�n� bell� etmekted�r. Topal Sel�m
karakter�n�n baskı ve rüşvete rağmen mağdur k�ş�ye (Al�) yardım etmes�, toplumun yozlaşmış
şartları �çer�s�nde b�rey�n �y� n�yet�n� kaybetmed�ğ�n� göstermekted�r. F�lmde sıkça kullanılan
kahvehane mekanında bulunan k�ş�ler�n özell�kler� (�şs�z, ekonom�k durumdan ş�kayetç� ve göç
etmeye müsa�t) toplumun o günlerdek� atmosfer� �le örtüşmekted�r. Seç�len görüntüler�n ‘yeğlenen
okuma’ kavramıyla değerlend�r�lmes� sonucu, görsel hikayeleme doğrudan ‘görünen gerçekl�k’
üzerine kurulmuştur. Bu �nceleme sonucunda seç�len görüntüler�n oluşturduğu yalın anlamlara
bakılmıştır.
Çalışma dahilinde bahsedildiği gibi 1960’lı yıllarda Marks�st toplum b�l�nc�n�n yaygınlaştığı,
sanay�leşme �le beraber �şç� sınıfının haklarının daha yüksek sesle konuşulduğu, ez�len ve
ötek�leşt�r�len yoksul halkın sorunlarına yönelen sanat anlayışının ben�msend�ğ� görülmektedir.
Türkiye özel�nde bakıldığında tüm bu toplumsal ve ekonom�k değ�ş�mler�n daha geç gerçekleşt�ğ�
malumdur. Bu sebepten dolayı �şç� göçü yüzünden yalnızlaşan kırsal kes�mler, çarpık düzene
mahkum kentler, gar�ban halkın çares�zl�ğ�n� fırsat b�len �ş adamları/statü sah�b� k�ş�ler ve tüm bu
düzen �çer�s�nde eş� başka b�r �le ya da ülkeye çalışmaya g�den yalnız kadınların toplumsal düzen
�çer�s�ndek� mücadeleler� örnek f�lm �çer�s�nde aktarılmaktadır. Mevcut şartlar altında çocuğu �le
yalnız b�r hayat sürmeye çalışan Hacer karakter�n�n başından geçen olaylar (sokaktak� sözlü tac�z
ve ev�nde yaşadığı c�nsel tac�z) dönem�n sosyal algıları sonucunda kadına hang� açıdan bakıldığı
ve nasıl değerlend�r�ld�ğ�n� anlamamıza yardımcı olmaktadır. Eş�/kocası b�r sebepten dolayı evde
olmayan kadınlara, kadın-erkek �l�şk�ler� yönünden daha açık görüşlere sah�p kadınlara haksızca
davranıldığı tarzda, rahat ve ahlaksızca davranılmasına sebep olmaktadır.
Buradan hareketle çalışmanın hipotezlerini savunacak argümanları sağlamaktayız. Örnek sinema
ﬁlminde dönem�n toplumsal yapısından yararlanıldığı görülmüştür. İlk olarak ortaya koyulan,
s�nema sanatı yapısı �t�bar�yle toplumla doğrudan bağlantılı b�r alandır h�potez� f�lmde �ncelenen
görseller kapsamında desteklenm�şt�r. İk�nc� olarak ortaya koyulan, s�nema edeb�yat eserler�nden
ve d�ğer sanat dallarından da yararlanmaktadır h�potez�, Orhan Kemal’�n uyarlanan eserler� ve
Türk s�nemasına bıraktığı etk�ler kapsamında kanıtlanmıştır. Üçüncü olarak ortaya koyulan,
b�r f�lm �çer�s�nde üret�len görüntüler, üret�ld�ğ� dönem�n toplumsal yapısı �le �lg�l� alt met�nler
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barındırmaktadır h�potez�, f�lm�n �çer�s�nde kullanılan mekan, olay ve k�ş�ler�n beyaz perdeye
yansıtılma şekl� �le savunulmuştur. S�nemanın yed�nc� sanat olarak anılmasının başlıca sebepler�ne
de ışık tutulmaya çalışılmıştır. Araştırmanın �skelet�n� oluşturan s�nemanın d�ğer sanat dallarını ve
dünya üzer�ndek� kavramları, gerçekl�kler� yen�den yorumlama, yansıtma ve kend� gerçekl�ğ�n�
oluşturma fonks�yonu (gücü) toplanan argümanlar ve örneklem dah�l�nde sağlamlaştırılmıştır.
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AKİRA KUROSAWA’NIN DÜŞLER FİLMİNDE KULLANILAN
KÜLTÜREL OLGULARIN RİTÜELLER KAPSAMINDA
İNCELENMESİ

Uğur Dal1
Özet
Yed�nc� sanat olan s�nema, evrensel b�r yapıya sah�pt�r. Bu yapısıyla, farklı toplumların r�tüeller�n�
konu ed�nerek, sey�rc�ye sunmaktadır. Uzakdoğu s�nemasının öneml� tems�lc�ler�nden Ak�ra
Kurosawa, yapıtlarında kültürel b�r köprü üstlenerek, s�nema sey�rc�s� ve eleşt�rmenler�nden tam not
alan eserler üretm�şt�r. Kurosawa, f�lmler�nde yaşadığı toplumun kültürel �çer�ğ�nden kopmamış,
f�lmler�n� bu �çer�k doğrultusunda şek�llend�rm�şt�r. Bu çalışmada Ak�ra Kurosawa’nın kend�
hayatı eksen�nde oluşturduğu düşler f�lm�, kültürel olguların yarattığı ritüeller kapsamı özelinde
�ncelecekt�r. Bunun yanında söz konusu f�lm, �ç�nden çıktığı kültürün �nanç ve değerler�ne sah�p
olması bakımından r�tüeller� oluşturup yapılandırırken, aynı zamanda s�nematograf�k ögeler�n
kullanımı ve alt met�n aracılığı �le benzer� tür f�lmlerden ayrışmaktadır. F�lmde kültürel olguların
sembol�k tems�ller� Roland Barthes ve Ferd�nand de Saussure ‘n�n Gösterge b�l�msel yöntem�
doğrultusunda ortaya konulmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda r�tüeller�n toplumsal olgulara nasıl
yansıdığını s�nemada göstergeb�l�msel olarak yansımalarını araştırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ak�ra Kurosawa, Göstergeb�l�m, Kültür, Sosyoloj�, R�tüel

1 İstanbul Aydın Üniversitesi, Yüksek Lisans Öğrencisi, ugurdalgaa@gmail.com
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AKIRA KUROSAWA’S DREAMS (DREAMS, 1990) FILM USED IN
THE RITUALS OF CULTURAL CASES INVESTIGATION

Abstract
Referred to as the seventh art, the c�nema bears a un�versal qual�f�cat�on. Due to th�s qual�f�cat�on,
�t p�cks the r�tuals of other soc�et�es as �ts subject and presents them to the aud�ence. One of the
most �mportant representat�ves of Far East c�nema, Ak�ra Kurosawa, has produced works of art
that get full marks from the aud�ence and the cr�t�cs by act�ng as a cultural br�dge. Kurosawa
d�d not break away from cultural content �n wh�ch he l�ved, �nstead he shaped h�s own mov�es
based on th�s content. In th�s study, we shall analyze “Dreams” by Ak�ra Kurosawa, wh�ch he
created �n l�ne w�th h�s own l�fe, w�th�n the framework of r�tuals wh�ch were created by cultural
phenomena. Th�s mov�e not only creates and shapes the r�tuals due to the fact that �t possesses
bel�efs and values of the culture �n wh�ch �t was produced, but also stands apart from s�m�lar
mov�es due to usage of c�nematograph�c factors and sub text. Symbol�c representat�ons of cultural
phenomena present �n the mov�e shall be expla�ned by us�ng sem�ot�c methods of Roland Barthes
and Ferd�nand de Saussure. Consequently, �n th�s work, we shall study the sem�ot�c reﬂect�ons �n
the c�nema and how r�tuals reﬂect on soc�al phenomena.
Keywords: Ak�ra Kurosawa, Sem�ot�cs, Culture, Soc�ology, R�tual
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Giriş
S�nemada düşünceler�n üret�lmeye başlaması, s�nematografın bulunuşuna kadar uzanan köklü
b�r geçm�şe dayanmaktadır. Z�ra �nsanların hayatlarına g�ren bu düş mak�nes�, k�tleler �ç�n
zamanla sadece eğlence aracı olarak kalmamış, farklı özell�kler kazanarak toplumlar tarafından
ben�msenerek yaygınlaşmıştır. Bu yönüyle s�nema, gerek sesl� gerekse sess�z dönemde her zaman
farklı anlamlandırmalar kazanarak, toplumların düşünce yapısından kopmayan b�r ‘sanat’ olarak
gel�şm�şt�r. S�nemanın zamanla toplumların yarattığı d�l etrafında gel�şerek kültürel meseleler�
aktaran b�r araç konumuna gelmes� de bu bakımdan araştırmaya değer b�r konu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Z�ra f�lmlerde yaratılan göstergeler�n alt met�n çözümlemeler�, �ç�nde doğduğu
kültürden çok da uzak olmayan anlatıları gözler önüne sermekted�r.
Çalışmanın konusunu oluşturan Uzakdoğu kültürü �se, mevcut kültürel d�l ve anlatıları sıkça
kullanan Japon s�neması �le karşımıza çıkmaktadır. N�tek�m Uzakdoğu’nun en gel�şm�ş s�nemasına
sah�p olduğu bel�rt�len Japon s�neması, aynı zamanda köklü b�r tar�he dayanması bakımından da
öneml� b�r konumdadır (Kuloğlu, 2016: 11).
Japon s�neması evrensel b�r anlatıyı, �ç�nde doğduğu kültüre a�t anlatılar etrafında b�rleşt�rerek
aktarmaktadır. Çalışmanın konusunu oluşturan Düşler (1990) f�lm�n�n yönetmen� Ak�ra Kurosawa
�se, mevcut kültürün b�r döngü hal�nde ben�msed�ğ� kültürel olguları s�nemasında yansıtırken, aynı
zamanda bu döngünün salt göstergelerden �baret kaldığına da�r eleşt�rel b�r d�l sunmaktadır. Bu
bakımdan çalışmanın konusunu oluşturan Düşler (Kurosawa, 1990) f�lm�n�n, Uzakdoğu kültürüne
a�t b�rtakım kodları barındırması ve aynı zamanda bu kodları sadece göstergelerden �baret kılan
s�nematograf�k anlatıyı kullanması bakımından seç�lmes� de anlamlı olmaktadır.
Çalışmanın ana amacı, daha önce de bel�rt�ld�ğ� g�b� Uzakdoğu kültürüne a�t b�rtakım kültürel
olguların, özelde r�tüeller kapsamında �ncelenmes� ve bunun yanında Ak�ra Kurosawa’nın Düşler
(1990) f�lm�nde yer alan bu r�tüeller�n, s�nematograf�k anlamda nasıl b�r eleşt�rel d�lle sunulduğunun
ortaya çıkartılmasıdır. Bu doğrultuda çalışma üç aşamalı b�r �nceleme gerekt�rmekted�r.
İlk olarak Em�le Durkhe�m’ın, r�tüeller�n toplumların bağlarını kuvvetlend�ğ�n� vurguladığı
r�tüeller kuramından yola çıkılarak; bu bağların kültürel olgu olarak değerler�n� yükselt�lmed�ğ�,
aslında göstergelerden �baret kaldığına varılmak �stenmekted�r. Bunun yanında Ferd�nand de
Saussure’un d�l özel�nde oluşturduğu göstergeb�l�m yöntem�nden yararlanılarak, çalışmanın
amacına uygun olarak seç�len b�rtakım d�yaloglar �ncelenmekted�r. Aynı zamanda Roland
Barthes’ın göstergeb�l�m yöntem�nde mevcut olan düz anlam ve yan anlamdan yararlanılarak,
sahne çözümlemes� yapılmaktadır. Bu bağlamda Düşler (Kurosawa, 1990) f�lm�nde kullanılan
sek�z ep�zottan dördü ele alınarak �nceleme yapılacaktır. Bu bölümler�n seç�lme neden�, d�ğer
bölümlere kıyasla çok daha fazla kültürel r�tüellerden yararlanılması ve bu bakımdan çalışmanın
amacına da uymasıdır.
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1.

Göstergebilim

Geçm�şten günümüze kadar gelen göstergeb�l�m veya sem�yot�k, b�rçok alanda tartışma konusu
olmaktadır. Bu tartışmalarda Ferd�nand de Saussure göstergeb�l�m�n, d�lb�l�m�n b�r alt dalı
olduğunu vurgularken; Roland Barthes �se, onun asıl olduğunu, d�l�n de ona yardımcı b�r araç
olduğunu söylemekted�r. Saussure’ün anlatımında göstergeler, var olan düşünceler�n �çer�s�nde
gösteren ve göster�len�n şek�l bulmuş hal�d�r. Bu göstergelerle �nsanların daha rahat b�r �let�ş�m
kurması sağlanmaktadır. Gösterge oluşumları b�ç�m ve töz adı ver�len �k� türde göster�lmekted�r
(Barthes, 2005: 51). B�ç�m, d�l�n yalın ve tutarlı olması �ken; töz �se d�l�n dışında kalan, onu
bet�mleyecek özell�kler� kapsamaktadır. Göstergeb�l�m, her alanı �ç�ne alan ve bunların gösterge
d�zeler�n� �nceleyen b�r yöntemd�r. Bu yöntem, göstergeler� kend� başları �le değ�l, d�lle beraber
kullanıldığını ve bunların söylemsel açıdan yorumunu ve anlamını açıklamaktadır. Göstergeler�n
düz anlam ve yan anlam olmak üzere �k� şek�lde anlamlandırılması bulunmaktadır. Düz anlam,
o anda k�ş�n�n z�hn�nde oluşturduğu �lk anlamı �fade eden gösterged�r. Yan anlam �se, göstergey�
görenler�n duyguları ve düşünceler�yle oluşturduğu göstergey� �fade etmekted�r. Göstergeler
s�nemada, �zleyenler�n z�h�nler�nde meydana gelen düz anlam ve yan anlamıyla b�rl�kte
şek�llenmekted�r. Göster�len, göstergeler�n düz anlamlarını ve onlara gerçekte gördükler�n�; yan
anlam �se z�h�nde canlandırılanları göstermekted�r (Agocuk, 2014: 3).
S�nemada mevcut göstergeler�n sadece görüntü açısından ver�lmes� yalın ve düz b�r anlamı
gündeme get�rmekted�r. Bu bakımdan göstergeler�n anlatısının d�l �le desteklenmes�, z�h�nde
oluşturan b�r d�ğer anlam olan yan anlamın canlandırdığı kültürel olguların da ortaya çıkarılmasına
�mkân sağlamaktadır. N�tek�m sahnede görülen görüntü �le o anda söylenen sözler�n anlamı,
ortaya çıkartacağı alt met�n �t�bar� �le doğru orantılıdır.
D�l �le desteklenerek kurulan göstergeler, mevcut sahnelerdek� anlatıları değ�ş�kl�ğe uğratab�leceğ�
g�b�, �zley�c�n�n z�hn�nde oluşturulan anlamı da kuvvetlend�reb�lmekted�r. Bu bakımdan s�nemada
kullanılan göstergeler, farklı anlamlarıyla ortaya çıkarak şek�llenmekted�r. Sonuç olarak mevcut
göstergeler�n kullanıldığı f�lmler, �zley�c�ler�n z�hn�ndek� düşünceler �le b�rleşerek farklılaşan alt
met�nler� gündeme get�rmekted�r.
2.

Japon Kültürü ve Göstergeleri

Kültür, �nsanların yaşadıkları toplumların, var olan geçm�ş�n�n b�r sonrak� nes�llere aktarımının
yapılmasıdır. Kültürü sosyoloj�k alanda �nceleyen Durkhe�m; var olan süreçler�n b�r sonrak�
nes�llere �nanç ve r�tüeller kapsamında aktarıldığını ve bu bakımdan onların, mevcut toplumların
kültürel değerler�n� halen yaşattığını vurgulamaktadır (Alver, 2010: 3). Z�ra Durkhe�m r�tüeller�n,
toplumları b�r araya get�ren b�r yapısı olduğunu ve aralarındak� bağı da bu süreçte güçlend�rd�ğ�n�
söylemekted�r. Kültürü oluşturan b�leşenler; toplumda var olan �nanç, değer, norm, s�mge, teknoloj�
ve d�ld�r. Durke�m’cı yaklaşım, toplumsal olgu kavramı üzer�nde durarak, mevcut b�leşenler�n
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oluşturduğu toplum yapısının daha rahat b�r şek�lde yaşamaya elver�şl� b�r ortam sağlayacağını
vurgulamaktadır (Becer, 2017: 11).
Kültürel olgular, �nsanların duygu ve düşünceler�n�n ortak b�r paylaşım yapab�lmes�ne �mkân
sağlamaktadır. R�tüellerde kullanılan s�mgeler �se, mevcut ortak paylaşımın alt met�nler�nde yer
alan anlamlandırma düzeyler�n� daha anlaşılır kılmaktadır. Bu bakımdan r�tüeller, toplumların
ortak değer ve yargılarını göstergelerde barındırmaktadır. Japon kültürü özel�nde �se r�tüeller,
mevcut toplumun kültürel yaşantısında öneml� b�r yer tutmaktadır. Z�ra Japon toplumunun günlük
hayatında mevcut olan pek çok eylem veya �nanç s�stem�, ortaya çıktığı �lk zamanlardan �t�baren
korunarak günümüze kadar gelm�şt�r (Kasım, 2010: 3).
Japon kültüründe geleneksel anlamda köklü b�r geçm�şe dayanan kabuk� ve noh t�yatrosu �se,
kültürel yaşantıda olduğu g�b� s�nemayı da etk�len b�r görsel sanattır. Kabuk� t�yatrosunda yer
alan abartılı kostümler, r�t�ml� d�zeler ve özel efektler, erkek oyuncular �le canlandırılmaktadır.
Noh t�yatrosu �se, özelde müz�kal t�yatro olarak d�yaloglar, şarkılar ve danslara yer vermekted�r
(Kılınçarslan 2017: 3). Her �k� t�yatro da, Japon kültürü �ç�nde yer alan anlatıları serg�lemekted�r.
Bu anlatılar sadece görsel sanat �ç�nde kalmayıp, Japon kültürü �çer�s�nde ortaya çıkan r�tüeller
�le b�rleşerek, Ak�ra Kurosawa’nın düşler ﬁlmine sinematograﬁk anlamda etki etmektedir. Bu
t�yatrolar abartı şekl�nde anlatılarıyla s�nemasal anlatıya uygun olmamakla beraber Ak�ra
Kurosawa f�lmde kabuk� ve noh t�yatrosundak� abartılı makyaj, abartılı kostüm ve danslar
eşl�ğ�nde s�nemasal anlatının �ç�ne yerleşt�rm�şt�r. T�yatrolardak� r�tüeller� s�nemada da o şek�lde
kullanarak geç�şler�n� ve anlatılmak �stenen alt met�nler� vurgulamaktadır (Sühe, 2007: 65).
3.

Yönetmen Olarak Akira Kurosawa

Ak�ra Kurosawa Japon s�nema ve dünya s�nemasında kend�ne özgün anlatımıyla, çek�m açılarıyla,
kostüm tasarımlarıyla s�nemanın kültler� arasında bulunmaktadır. Kend� kültürüyle beraber
evrensel anlatıyı s�nemasında yansıtarak, geleceğe yönel�k kaygılarını s�nemasında anlatmaktadır.
Japonya’nın 1945’te H�roş�ma ve Nagazak� bölgeler�ne atılan atom bombalarının atıldığı dönemde
otuz beş yaşında olan Ak�ra Kurosawa yaşadığı felaketler�n ve acıların s�nemada b�r yansıması
olarak yer almaktadır.
Ak�ra Kurosawa yaptığı çalışmalar sadece doğu kültürü tarafından beğen�ler� toplamadı,
batı s�nema dünyası da onun f�lmler�n� büyük b�r �lg�yle tak�p etmekteyd�. Rashomon s�nema
f�lm�yle batı s�nemasında �lg�ler� üstüne çekmey� başarmıştı. Yed� samuray ve Yoj�mboy’la Japon
kültüründeki olgularla batı dünyasının uyuşmasını sağladı ve batı onun f�lmler�ndek� karakter�
kend� kültürler�yle özümsemeye başladı. Ak�ra Kurosawa’nın f�lmler�ndek� olayları ele alış
b�ç�m�, hızlı kurgusu görsel üslubu özell�kler�yle s�nemasal anlatısını d�ğer yönetmenlerden farklı
yapmaktadır (Stephen 2013: 9).
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F�lmler�n�n bazılarında s�nemasal anlatısı abartılı kostümler ve abartı makyajlar olsa b�le
olay örgüsündek� o geleneksel Japon kültüründek� sadel�kle beraber, arkadak� renk ve ışık
kullanımlarıyla s�nemasal anlatısını akıcı b�r şek�lde �zleyenlere aktarmaktadır. F�lmler�n�n son
dönem�nde doğa ve gelecek kaygılarıyla kend� tarzının dışında düşler f�lm�n� çekm�şt�r (Serarslan,
2017: 5). Düşler ﬁlminde kendi ps�kob�yograf�k yolculuğunu 8 ayrı olayda anlatmaktadır.
Ömrünün son anlarında b�le hala s�nemayı bırakmayan Ak�ra Kurosawa öldükten sonrada yazdığı
senaryolar başka yönetmenler tarafından s�nema f�lm� olarak yayınlamıştır.
4.

Düşler (Dreams, 1990) Filminin İncelenmesi

Düşler f�lm� 1990 da yapılmış son Ak�ra Kurosawa f�lmler�nden b�r�d�r. Son dönem s�nemalarından
en farklı ve kend� kullandığı yöntemler�n dışına çıkmaktadır. Kend� kültürünün üstünden değer
ve yargıların görünen�n aslına bunların o kadar öneml� olmadığını öneml�ym�ş g�b� ve buradak�
r�tüeller�n b�z� b�rb�r�m�ze değ�l gören�n aks�ne uzaklaştığını karşıtlıklarla gösterm�şt�r. Kültür
olguları görmekte olduğumuz ep�zotlar da bu kültür olguları sadece b�r araç olarak kullanılmıştır.

Yağmurun Arasından Gelen Işık

Res�m 1.

Res�m 2.

İlk açılış sahnesi olan yağmurun arasından gelen ışık ep�zotu yerel halkın olduğu b�r bölgede
küçük yaşta olan b�r erkek çocuğunun annes�n�n söyled�ğ� şek�lde yağmurlu havada ormanın �ç�ne
g�rmemes� gerekt�ğ�n� ve oradak� t�lk�ler�n düğünün görmemes� gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Küçük
çocuk g�zl�ce ormana g�der. T�lk�ler�n kutsal düğün tören�n� g�zl�ce gözetler ve bunu gören t�lk�ler
hemen ev�ne g�der, annes�ne b�r bıçak ver�rler. Çocuk eve geld�ğ�nde annes�n�n el�nde b�r bıçakla
görmekted�r. Çocuğun bu davranışına öfkelenen t�lk� topluluğu çocuğun t�lk�lerden özür d�ley�p
aﬀed�lene kadar eve g�rmeyeceğ�n�, eve g�rd�ğ� takd�rde öleceğ�n� bel�rtmekted�r.
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Bu ep�zotta t�lk�ler�n düğünü kutsal b�r �nanış olan evl�l�ğ�n onlar üzer�nden tasv�r ed�l�ş�d�r. Aynı
zamanda da yerel halk �nanışlarının göster�lm�ş hal�d�r. Bu normun toplumdak� yer�n�n ne kadar
öneml� olduğunu, �nan ve değer yargılarının d�ğer �nsanlara kapalı olduğunu buradak� d�l�n sözsel
değ�l semboller ve r�tüellerle anlatımı onların arasındak� bağın nasıl olduğunu göstermekted�r.
Topluluğun o kadar �ler� g�deb�ld�ğ� b�r durum k� küçük b�r çocuğun b�le özür d�lemes� ve
aﬀed�lmes� �sten�lmekted�r, yoksa bu çocuğun ölüm cezasıyla yargılanacağını söylemekted�r.
T�lk�ler, K�tsune olarak geçer ve bu t�lk�ler Japon �nanışında �nsan ömürler�n� çalarak hayatlarını
uzatmasıyla anlatılarda geçmekted�r. T�lk� düğünü onların kutsal alanı olarak tasv�r ed�l�ş�n� ve bu
topluluğa onlardan başkasının dah�l olamayacağını r�tüel şek�lde aktarılmıştır. T�lk�ler arasındak�
bağ kuvvetl� olduğundan mahrem�yet kavramından dolayı küçük b�r çocuğu b�le ölümle
cezalandırılması gerekmekted�r.
Düz anlam olarak küçük b�r çocuk gördüğümüz sahnede, yan anlam olarak meraklı b�r�s� ve
t�lk� düğününü görmeye çalışan b�r çocuk göster�lmekted�r. Küçük çocuk annesinin sözünü
dinlemeyerek tilki düğününü görmeye gittiğinde düz anlamında tilkileri olduğu bir r�tüel
olarak, yan anlam olarak toplum olarak yansıtılıyor ve buradak� r�tüelde mahrem�yet kavramı
�şlenerek çocuğun gördüğü olaydan dolayı eve geld�ğ�nde annes� onun öldürülmes� gerekt�ğ�n�
söylemekted�r. Yönetmen�n bu bağlamda r�tüeller�n var olan topluluktan başka k�msen�n
orada olamayacağı bu olayı gören masum b�r küçük çocuk b�le olsa onun cezalandırılacağını
s�nematograf�k olarak anlatmaktadır.
Şeftali Bahçesi

Res�m 3.

Res�m 4.

F�lm�n �k�nc� ep�zotu şeftal� bahçes�d�r. Büyük b�r a�lede yaşayan küçük bir çocuk arkadaşları ile
oynarken küçük bir kız çocuğunu görür ve bu çocuğun diğerlerine söyler ama bir tek bu çocuk
görebiliyordur. Küçük erkek çocuk küçük kızı tak�p ederek a�les�ne a�t şeftal� bahçes�ne gel�r.
Burada şeftal� bahçes�n�n ruhlarıyla karşılaşmaktadır. Küçük çocuğa a�les�n�n şeftal� bahçes�n�
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kest�kler� �ç�n b�r daha buraya uğramayacaklarını ve onlarda nefret ett�kler�n� çünkü kutsallıklarını
bozduklarını söylemekted�r. Küçük çocuk ağlamaya başlar şeftal� ağaçlarının ruha onlara karşı
geld�ğ�n� ve tekrar ger� gelmeler�n� kend�s�n�n b�r suçu olmadığı ağlayarak bel�rt�r. Bunun üzer�ne
şeftal� bahçes� ruhları onlara son b�r r�tüeller�n� göster�r. Çocuk olanları �zlemekted�r ve gözler�n�n
önünde b�r anda r�tüel b�tt�ğ�nde ruhlar kaybolmuş, kes�l şeftal� bahçes�n� b�r tanes�n de yen� b�r
dalın yeşerd�ğ�n� görmekted�r ve �lk başta gördüğü o küçük kız çocuğu bu dala dönüşmüştür.
Buradak� r�tüel düz anlam olarak kostümlü k�ş�ler�n dans etmes� ve küçük çocuğun onları
�zlemes�d�r. Yan anlam olarak Japonya da 3 Mart bebek fest�val�yle kutlanan ve ağaç bahçeler�n�n
ç�çek açmasının kültürler� �ç�n önemli b�r yere sah�pt�r. R�tüelde ağaçların ruhlarının b�r daha ger�
gelmeyeceğ�n� ve oradak� ağaçların kes�lm�ş olması çocuk üstünde üzücü b�r etk� bırakmaktadır.
Japon kültüründe her şey�n b�r ruhu olduğuna ve onları korumaları gerekt�ğ�ne �nanılmaktadır.
R�tüelde �nsanlar b�rleşm�ş olsa da d�ğer yandan doğayı yok etmekted�r. Kullanılan d�l ve sembol�k
anlatım �nsanın doğaya dönüşümünü anlatmaktadır

Karanlık Tünel

Res�m 5.

Res�m 7.

Res�m 6.

Res�m 8.
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F�lm�n dördüncü ep�zotun da karanlık b�r tünelden geçen b�r komutanın, tünel çıkışında tünel�n
�ç�nden çıkan sesler�n g�derek yaklaştığını ve karşısına yüzü yeş�l tonlarında b�r asker�n çıktığını
görmekted�r. Bu asker komutanın ölen askerler�d�r. Komutanıyla konuşarak a�les�n�n yanın
g�tmes�n� söylemekted�r. Komutan g�deceğ�n� bel�rterek asker�n arkasından b�r bölük asker çıkar.
Heps� asker� ün�formalı ve yüzler� yeş�l renkted�r. Komutan tüm bölüğünü savaşta kaybetm�şt�r
ve onlara son b�r görev vererek görev yerler�ne g�tmeler�n� emretm�şt�r. Askerler aldıkları em�rle
karanlık tünelde sesler eşl�ğ�nde kaybolmaktadır.
Sahnede komutan tüm bölüğünü kaybetm�ş ve kasabasına dönmekted�r. Askerler�ne veda edemed�ğ�
ve güçlü b�r değer onun omuzlarının üstüne yüklenm�şt�r. Burada askerler�n ölümler�n�n değer ve
yargı b�ç�mler�nde kutsallığını, a�leler�ne haber� komutanların vermes� gerekt�ğ� manev� değerler�n
çok yüksek olduğunu göstermekted�r. Buradak� yazılı olmayan normlar b�r görev şekl�nde
�şlenmekted�r. Ölen askerler�n vedasını yapmak ve onlara son görevler�n� vermek, a�leler�ne bu
durumu aktarmak toplumsal yapıya zarar vermeden yapılmaktadır. Ölümün kutsallığını bozmayan
b�r sess�z r�tüel ve sembol�k yapılmaktadır. Japon kültüründe ölümün onurlu b�r erdem olduğuna
�nanılmaktadır. Ep�zotta savaş sonrasında gelen komutanın ölen askerler�ne son defa asker� r�tüel
olarak onları görev yerler�ne göndermekted�r. Düz anlam olarak komutan ve askerler� sahnede yer
almaktadır. Yan anlam olarak komutanın v�cdan olarak kend�n� kötü h�ssett�ğ�n� ölümün o kadar
onurlu olmadığı ve acınası b�r halde öldüğünü bel�rmekted�r
Su Değirmeni Köyü

Res�m 9.

Res�m 11.
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Res�m 13.

Son ep�zotta Gezg�n b�r köye gel�r ve köydek� çocuklarla beraber köye g�r�ş yapar. Çocuklar
yerden ç�çek koparır ve b�r taşın üstüne koyar. Çocukların bu davranışın anlam veremeyen gezg�n
yalı b�r değ�rmen ustasın yanına doğru g�der. Gezg�n adam yaşlı değ�rmen ustasına sorular sorar
ve yaşlı adam onları ve cevaplamaya başlar. Sohbet�n �lerleyen kısımlarında yaşlı adam cenazeye
katılması gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Küçük b�r barakaya g�rer ve üzer�ne turuncu b�r g�ys� g�yer.
El�ndek� z�lle uzaktan gelen tören kaf�les�n� kopardığı ç�çekle beklemekted�r. Yaşlı adam törene
katılır ve sonra gezg�n yalı adamdan aldığı b�lg�lerle g�derken b�r ç�çek kopartır ve oda taşın
üstüne bırakarak görüntüden çıkar.
Düz anlam olarak sahnelerde gezg�n çocuklar yaşlı adam ve köy halkı görünmekted�r. Yan anlam
olarak ölen insanlara saygı duyulmasını, var olan şeylerin olması gerektiği gibi yaşanmadığını
anlatmaktadır. Son ep�zotun Ak�ra Kurosawa’nın gözünden bir ütopya olarak koyulmuştur.
Ritüellerin burada olmadığı fakat kendi anlayışlarına göre hareket ettiklerini söylediklerini
vurgulamaktadır. Diğer epizotlardan farkı ise yönetmen burada kendi manifestosunu ortaya
çıkarmaktadır.
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Sonuç
Ak�ra Kurosawa düşler ﬁlm�nde r�tüeller� var olduğunu fakat bunların toplumda nasıl lanse ed�l�p
ve nasıl uygulandığını söylemekted�r. Dünyanın nasıl bir halde olduğunu f�lmdek� ep�zotlarda
göstermekted�r. R�tüeller�n �nsanlar �ç�n gerekl�l�ğ� sorgulamış ve bunlara �nancını s�nemasal
b�r şek�lde anlatmıştır. Ak�ra Kurosawa on altı yaşında ölen kız kardeş�n�n cenazes�nde tören�n
saçma ve kom�k olduğunu düşünmüştür. Ab�s�ne söyled�ğ�nde ab�s�yle aynı şek�lde düşündüğü
�ç�n rahatlamıştır. Ona Bud�st adı olarak ‘Tor İn Te� Koş İn Nyo’ (kadın �ç�n şeftal� ormanında
doğruluğun güneş ışığı) ver�lm�şt�r. Yönetmen kend� hayatındak� parçalarla f�lm� oluşturmuş ve
bu f�lmdek� anlatıları kend� ps�kob�yograf�s�nden yol çıkılarak görselleşt�rmekted�r. Araştırma
öznel�nde olması gereken değerler� ve normları yaşantımızın her yer�nde uygulamak gerekmekted�r.
R�tüeller�n� uyguladığımız değerler�n asıl anlamlarını anladığımız sürece o r�tüeller değer kazanır,
ulaşması gereken noktaya gelerek gelecek nes�llere aktarımı düzgün b�r şek�lde olab�l�r.
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2000’Lİ YILLARDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DEKİ SANATÇI
İNİSİYATİFLERİNİN EVRENSEL SANAT PİYASASINA BİR
KATKISI OLARAK KONUK SANATÇI PROGRAMLARI VE
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Didem Ermiş1
Özet
“Konuk sanatçı programları” spes�f�k b�r tanımlamaya sah�p olmamakla beraber genel anlamda
görsel sanatlar, sahne sanatları ve edeb�yat alanında amatör ve profesyonel anlamda çalışan k�ş�ler�n,
çalışmalarını üreteb�lecekler�, araştırmalarını yapab�lecekler� yer ve zaman sağlayan programlar
olarak tanımlanab�l�r. Bu programlar aracılığıyla farklı ülkelerden ve kültürlerden gelen sanatçılar,
programların bulunduğu ülkelerdek� çağdaş sanat ortamının aktörler�yle tanışma ve çalışma �mkânı
bulur. Sanatçılara sağladığı katkının yanı sıra bulundukları ülken�n çağdaş sanat ortamını yen�
sanatçılara tanıtmada d�kkate değer rol oynar. Bunlara ek olarak, bu programlar konuk sanatçıların
ana yurtlarında b�l�nmeye başlar. Tüm bunlar b�r arada düşünüldüğünde, bu programların
uluslararası ve kültürlerarası d�yalog oluşturmada kr�t�k b�r role sah�p olduğu söyleneb�l�r.
Bu programlar Türk�ye’de ancak 1980’l� yıllarda açılmaya başlar. 2000’lere kadar
elç�l�kler, başkonsolosluklar ve senatolar tarafından organ�ze ed�lm�ş, 2000’lerde galer�
ve müzeler, sanat alanında faal�yet gösteren vakıﬂar çalışmalar yapmış, 2010’lar ve
sonrasında �se yukarıda bahsed�len kurumların ve devlet organ�zasyonlarının yanı sıra
sanatçı �n�s�yat�ﬂer� tarafından konuk sanatçı programları açılmaya başlamıştır. Sanatçı
�n�s�yat�ﬂer� genel anlamda b�r grup bağımsız sanatçının ve küratörün b�r araya gelmes�yle
oluşur. Bulundukları mekânda serg�, atölye ve konuk sanatçı programlarının örnek olarak
ver�leb�leceğ� etk�nl�kler düzenlerler. Sürdürüleb�l�rl�k karşılaştıkları problemlerden b�r
tanes�d�r. Konuk sanatçı programları sayes�nde yerel ve uluslararası sanat p�yasasında varlığını
korumaya ve düzenl� b�r gel�şme göstermeye çalışırken, bazı durumlarda başarılı olamazlar.
Konuk sanatçı programlarında sürdürüleb�l�rl�ğ�n temel alındığı bu b�ld�r�, dünyadak�, ama
özell�kle Türk�ye’dek�, çağdaş sanat ortamında bu programların gel�ş�m�n� tar�hsel b�r perspekt�fte
�ncelem�şt�r. Sürdürüleb�l�rl�k konusu, bu programların f�nansal kaynakları, yapıları, mekân
kullanımı ve sanatçılarla �l�şk�ler� üzer�nden anal�z ed�lm�şt�r.
Anahtar Kelimeler: çağdaş sanat, küreselleşme, konuk sanatçı programları, sürdürülebilirlik

1 (Arş. Gör.) İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
didemermis@aydin.edu.tr
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ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAMS WHICH ARE OPENED BY
ARTIST-RUN CENTERS, AS THE CONTRIBUTION OF GLOBAL
ART WORLD AND SUSTAINABILITY

Abstract
“Art�st-�n-res�dency programs” , wh�ch doesn’t have any certa�n def�n�t�on, �n general mean�ng,
can be descr�bed as programs wh�ch oﬀers t�me and space to produce artworks and research for
art�sts who are �nterested �n v�sual arts, perform�ng arts and l�terature as amateurs or profess�onals.
Art�sts, who have d�ﬀerent backgrounds and d�ﬀerent cultures, have a chance to meet and
work w�th actors of art scene who belongs to countr�es where these programs locate. Bes�des
th�s contr�but�on to art�sts, they plays cons�derable amount of role about ga�n�ng recogn�t�on to
the�r local art scene on new art�sts. In add�t�on to these, they get reputat�on on the guest art�sts’
home country. When all these subjects are taken �nto cons�derat�on together, �t can be sa�d
that they have a cr�t�cal �mportance on the creat�on of �nternat�onal and �ntercultural d�alogue.
These programs are started to open �n late 1980s. They are organ�zed by embass�es, consulate
generals, and senates unt�l 2000s, galler�es, museums, art and culture foundat�ons real�zed some
act�v�t�es wh�ch relate w�th these programs �n 2000s, bes�des above ment�oned �nst�tut�ons and
governmental bod�es, art/art�st started to open art�st �n res�dence programs �n 2010 and afterwards.
In general mean�ng, art/art�st �n�t�at�ves �s founded through togetherness of �ndependent art�sts
and curators. They organ�ze act�v�t�es such as exh�b�t�ons, workshops and art�st �n res�dence
programs �n the�r own space. Susta�nab�l�ty �s one of the faced d�ﬀ�cult�es. Even though they
try to susta�n the�r ex�stence �n local and fore�gn art scene, they somet�mes can’t be successful.
Th�s proceed�ng, wh�ch �s based on the susta�nab�l�ty of art�st �n res�dence programs, stud�ed
the development of these programs �n the contemporary art scene of the world, but espec�ally
of Turkey, �n a h�stor�cal perspect�ve. Susta�nab�l�ty analyzed w�th these programs’ f�nanc�al
resources, structures, relat�onsh�p w�th guest art�sts and locat�on usage.
Keywords: contemporary art, global�zat�on, art�st- �n- res�dence programs, susta�nab�l�ty
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1.

Konuk Sanatçı Programı Ne Demek?

Sanatçılar konuk sanatçı programlarına katılarak yaratıcılıklarını gel�şt�reb�l�r, üret�mler�n�
fazlalaştırab�l�r ve profesyonel ağlarını gen�şleteb�l�rler. Bu tür programlardan b�rkaçı sanatçıyı
bell� b�r tema çerçeves�nde davet eder veya konaklamalarına yönel�k b�r açık çağrı açar. Bell� sıkı
kuralları �çer�s�nde barındıran bu programların sanatçının hang� türde �şler� yapacağını bel�rlemes�
açısından onların yaratıcılığını kısıtladığı söyleneb�l�r. Bunun tam ters�n� savunan bazı teor�syenler
bulunmaktadır. Örneğ�n M�cheal L�thgow ve Dr. Karen Wall, “yaratıcı uyuşmazlık” kavramını
öne sürmüştür. Bu kavrama göre bazı durumlarda sanatçının üret�m prat�ğ� �le programın amaçları
uyuşmamakta, bu uyuşmazlık beraber�nde kesk�n sınırların yumuşatılması ve k�ml�ğ�n yen�den
yaratılması g�b� bazı alışık olunmayan prat�kler�n� beraber�nde get�rmekte ve beklenmed�k yollarla
yepyen� �şler meydana gelmekted�r (L�thgow & Wall, 2017).
Konuk sanatçı programlarının sanatçıya sağladığı katkılardan b�r d�ğer� uluslararası görünürlüktür.
Bu nedenden dolayı da eğ�t�m�n� henüz tamamlamış ve profesyonel anlamda yeterl� deney�me
sah�p olmayan sanatçılar bu programları sıklıkla terc�h ederler. Kısa süre yaşayıp orada üret�m ve
araştırma yapmayı terc�h eden sanatçıların yanı sıra uzun süre orada kalmayı terc�h eden k�ş�ler
de bulunmaktadır. Bu sırada b�r arada yaşadıkları yen� kültürler ve farklı sanatsal prat�kler� görme
ve deney�mleme aracılığıyla yen� sanatçılar ve o ülken�n sanat aktörler�yle tanışma fırsatı bulurlar
(G�elen, 2019; Bat�sta, 2019: 79; Kokko, 2019). Böylel�kle sanatsal becer�ler�n� gel�şt�reb�l�r ve
ülken�n sanat sektörünün aktörler� tarafından tanınırlık kazanırlar. Bunun anlamı profesyonel
ağlarını gen�şletm�ş olmalarıdır.
Paolo V�rno’ya göre “yaratıcılık dünyanın dört b�r köşes�ne yayılmıştır” (G�elen & Lavaertö
2014: 184). Pascal G�elen de V�rno’ya katılarak dünyadak� sanat s�stem�n�n hareket hal�ndek�
h�yerarş�lerden ve alt �let�ş�m s�stemler�nden oluştuğunu vurgular (G�elen, 2014: 184, G�elen,
2016: 161). Sanatçıların konuk sanatçı programlarına katılarak hareketl� b�r hal alması onlara
farklı ekonom�k, sosyal ve pol�t�k çevreler� deney�mleme ve bu deney�mler� üzer�nden sanat eser�
yaratma �mkânı sunar. G�elen, bu çalışmaları “uluslararası” olarak n�telend�r�r (G�elen, 2016: 149).
Aynı ülkede yaşayan sanatçılar çoğu zaman b�rb�rler�n�n atölyeler�n� z�yaret etme ve çeş�tl� kültür
ve sanat etk�nl�kler�nde b�r araya gelerek üret�m süreçler� hakkında f�k�r alışver�ş� yapma �mkânı
bulurlar. Farklı ülkelerden sanatçıların b�r araya gelme sıklığı esk�den daha az olsa da ş�md�,
ucuz ulaşım �mkanları, teknoloj�n�n gel�şmes�, kültür ve sanat ortamındak� uluslararası etk�nl�kler
aracılığıyla sanatçıların b�r araya gelme sıklığı fazlalaşmıştır. Bu m�nvalde konuk sanatçı
programları öneml� b�r yere sah�pt�r. Bu programlar dünyanın dört b�r yanından gelen farklı
kültürlere ve sanat prat�kler�ne sah�p sanatçılar �ç�n b�r buluşma noktası n�tel�ğ� taşımaktadır. Bu
durum kültürel �zolasyonun el�m�ne ed�lmes� anlamına gel�r (Kortun, 2014)
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2.

Dünyada ve Türkiye’de Konuk Sanatçı Programları

Dünyada konuk sanatçı programlarına benzer yapılar 17. yy’den �t�baren görülmeye başlar.
İlk örnekler� Fransa’da kralların sanatçıları sarayına davet ed�lmes� ve onların saraylarında b�r
odayı sanatçılara tahs�s etmes�yle olur (Kokko, 2019: 125). Bunun yanı sıra sanatçı kolon�ler�
de bu dönemde ortaya çıkar. Sanatçılar kend� prat�kler�n� farklılaştırmak �sted�ğ�nden ve kırsal
alanlardak� yaşama olan merakından dolayı yaşadıkları yerden ayrılırlar. 1930’lu yıllarda açılan
Black Mounta�n College eğ�t�m� ön planda tutan, deney�me, yen�l�ğe, bağımsızlığa ve toplum �le
�l�şk� kurmaya önem veren konuk sanatçı programlarına örnek olarak göster�leb�l�r (Harr�s, 2012:
15, 16). 1950’l� ve 1960’lı yıllarda ortaya çıkan Fluxus, Kavramsal Sanat ve M�n�mal�zm g�b�
akımlar, alana özgü çalışma prat�ğ�n�n sanat ortamında var olmasını sağlamıştır. Bu d�s�pl�n daha
çok yer keşfetmey� gerekt�r�r (Veryer� Alaca & Gültek�n, 2012: 174). Bu nedenle sanatçılar hareket
hal�nde olmalıdırlar. Konuk sanatçı programları da buna �mkân sağlaması açısından öneml� b�r
yere sah�pt�r. Bu dönemde dünyanın dört b�r yanındak� programlarda artış gözlemlenm�şt�r. Berl�n
Duvarı’nın yıkılması ve Sovyetler B�rl�ğ�’n�n dağılması �le beraber ucuz ulaşım �mkanları doğmuş,
sanatçıların hareketl�l�k oranında artış görülmüştür. Bu durum hareket eden sanatçıların bulunduğu
ülkelerde f�nansal b�r boşluğa sebep olmuş, bunun üzer�ne konuk sanatçı programları bu ülkelerde
de açılmaya başlamıştır (Sel�m, 2012: 31). Tüm bu gel�şmeler göz önünde bulundurulduğunda
sanatçılar ve küratörler dünyadak� çağdaş sanatı tak�p etmek arzusuyla farklı şeh�rlere ve ülkelere
g�der ve çeş�tl� uluslararası kültür ve sanat etk�nl�kler�ne katılır hale gelm�şlerd�r.
Türk�ye’de �se konuk sanatçı programları �lk olarak 1988 yılında Berl�n Senatosu tarafından
Alman sanatçıların İstanbul’un da �ç�nde bulunduğu beş şeh�rde altı ay süreyle yaşamasını
sağlamak amacıyla Berl�n Senatosu Görsel Sanatlar Bursu’ nu oluşturmuştur. Sezer Duru ve
Herald Schm�dt 1988- 1995 yılları arasında bu programın danışmanlığını yapmış, bu görev 1995
yılından 2013 yılına kadar Beral Madra’ya ver�lm�şt�r. Beral Madra koord�natörlüğünde b�rçok
serg� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Berl�n’de 1998 yılında gerçekleşen “İstanbul �n Berl�n” bu serg�lerden
b�r�d�r. Bu serg�ye seç�len �şler, rez�dans sürec�n� İstanbul’da geç�ren sanatçılara a�tt�r. “In Istanbul
between Arr�val and Departure” serg�s� �se 2009 yılında Almanya- Türk�ye arasındak� �k�l�
�l�şk�n�n 20. yılı dolayısıyla İstanbul’da gerçekleşt�r�lm�şt�r. İstanbul’da İstanbul �ç�n üret�len 21
adet çalışma bu serg�de yer almıştır (‘beral madra’, 2019).
2000’l� yıllardak� b�r d�ğer öneml� konuk sanatçı programı Platform Garant� Güncel Sanatlar
Merkez�’n�n düzenlem�ş olduğu İstanbul M�saf�rler� Programı’dır. Koord�natörlüğünü küratör
Özge Ersoy’un yaptığı programa katılmak �steyen sanatçılar çeş�tl� ülkeler�n fonları aracılığıyla
Türk�ye’de konaklamıştır. Ayrıca 9. İstanbul B�enal� kapsamında sanatçılar bu program aracılığıyla
İstanbul’da ağırlanmıştır.
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2010 yılında İstanbul’un Avrupa Kültür Başkent� seç�lmes� �le beraber kurulan 2010 İstanbul
Avrupa Kültür Başkent� Ajansı tarafından 41 proje desteklenm�şt�r. Bunlardan b�r� olan “L�ve
and Work �n Istanbul” programı kapsamında 6 yabancı sanatçı İstanbul’da ağırlanmıştır. Bu
süreçte çeş�tl� atölyeler ve serg�ler gerçekleşt�r�lm�şt�r. Kadırga Art Product�on Center, sanatçıların
üret�mler�n� gerçekleşt�rd�ğ� ve rez�dans sürec�nde yapılan etk�nl�kler�n ana mekânı olarak
kullanılmıştır (Madra, 2019).
2.1. Türk�ye’de Sanatçı İn�s�yat�ﬂer� Tarafından Açılan Konuk Sanatçı Programları
Bu b�ld�r�de üç tanes� kapanmış, b�r tanes� açık olan dört adet konuk sanatçı programı �ncelenm�şt�r.
İnceleme; programların açılma yılları, mot�vasyonları, f�z�ksel şartları, sanatçılara sunulan
�mkanlar üzer�nden yapılmıştır. Kapanmış olan programlara yukarıda bel�rt�len soruların yanı sıra
kapanma yılları ve kapanma nedenler� konusunda sorular sorulmuştur. Böylel�kle bu programların
Türk�ye’n�n sosyal, kültürel ve pol�t�k yapısı �çer�s�nde nasıl şek�llend�ğ�, kurumsal pol�t�kalarının
ne olduğu ve yönet�m s�stemler� hakkında detaylı b�r anal�z yapılmıştır.
Türk�ye’de 2010 yılı sonrasında açılan konuk sanatçı programlarının %35’� sanatçı �n�s�yat�ﬂer�
koord�natörlüğünded�r. Sanat kurumları, �ş b�rl�kler� ve sanatçı �n�s�yat�ﬂer� tarafından açılan
konuk sanatçı programları b�rl�kte �ncelend�ğ�nde, sanatçının üret�m�n� destekleme mot�vasyonu
%51, kültürlerarası d�yalog sağlama amacı �se %22 oranındadır. Sanatçı �n�s�yat�ﬂer� özel�nde
bakıldığında �se kurucuların uluslararası tanınırlıkları % 9, fon kurumları tarafından desteklenmeler�
% 3, üret�m yapmaları % 4 ve uluslararası görünürlük sağlama �stekler� % 3’tür.
YIL

PROGRAMIN ADI

ŞEHİR

TÜR

2011- 2013

LIVE, WORK AND SEE

Istanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

2011- 2013

NOKTA

Istanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

2010- 2010

amberPlatform
Program

Res�dency İstanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

�2011-2013

PIRPIR (P�ST/// Research Istanbul
and Product�on Res�dency)

Sanatçı İn�s�yat�f�

2012- 2012

5533

Istanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

2012- 2016

maumau Art Res�dency

İstanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

2013- Present

Halka Art Project

Istanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

2014- Present

Arthere

Istanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

2017- Present

Tab Res�dency

Istanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

2017- Present

AIR BAYRAMPASA

Istanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

2019- Present

SMALL THINGS

Istanbul

Sanatçı İn�s�yat�f�

Şekil 1. Türk�ye’dek� sanatçı �n�s�yat�ﬂer� tarafından açılmış olan konuk sanatçı programları.
(D�dem Erm�ş, 2020: 51-52)
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Bu b�ld�r�de ele alınan konuk sanatçı programlarından �lk� 2011-2013 yılları arasında varlığını
sürdüren P�ST adlı sanatçı �n�s�yat�f� tarafından açılmış olan, “PIRPIR (P�ST/// Araştırma
ve Üret�m Rez�dansı)” dır. P�ST, �k�s� de sanatçı olan D�dem Özbek ve Osman Bozkurt
tarafından kurulmuştur. PIRPIR P�ST/// Araştırma ve Üret�m Rez�dansı)’ı başlatmalarının
neden� kurucularının uluslararası görünürlüğe sah�p olmaları ve programın Dan�sh Art Agency
ve Mondr�aan Fund tarafından desteklenmes�n�n yanı sıra Türk�ye’ye gelmek �steyen yabancı
sanatçılara üret�m yapab�lecekler� alan sağlama ve uluslararası �şb�rl�ğ� projeler� yapma �steğ�d�r.
Dan�markalı sanatçılar Dan�sh Art Agency ve Hollandalı sanatçılar Mondr�aan Fund aracılığıyla,
Türk�yel� ve F�l�st�nl� sanatçılar P�ST’�n kend� bütçes�yle ağırlanmıştır. Açık kaldığı süre olan
31 ay boyunca toplam olarak 23 sanatçı bu programa katılmıştır. Sanatçıların ağırlanması �ç�n
üç adet ev tutulmuştur. B�r�nc�s� P�ST’�n sah�b� olduğu, �k�nc�s� Hollanda’dan gelen sanatçıların
konakladığı ve üçüncüsü ortak stüdyo amacıyla kullanılan evlerdi. D�dem Özbek ve Osman
Bozkurt dışında konuk sanatçı programını yürüten başka b�r çalışan bulunmuyordu. Bundan dolayı
sanatçılar hem kend� çalışmalarını sürdürüyor, hem de konuk sanatçıların İstanbul’da yaşamasını
ve üret�m yapmasının sağlıyordu. Konuk sanatçılara profesyonel ağ sağlamak amacıyla atölye
gez�ler� düzenl�yor ve serg�ler� z�yaret ed�yorlardı. Bunun yanı sıra sanatçıların üret�m� �ç�n arş�v
taramaları g�b� çeş�tl� çalışmalar yapıyorlardı. Bu programda üret�len �şler yurt �ç�nde ve yurt
dışında çeş�tl� serg�lerde, fuarlarda ve b�enallerde serg�lend�.
Sanatçı �n�s�yat�ﬂer� tarafından düzenlenen programların �k�nc�s� Caravansara�’n�n yürüttüğü
“L�ve, Work and See” ve “Nokta”dır. İlk olarak 2007 yılında Julie Upmeyer tarafından Aynalı
Çeşme’de açılan bu inisiyatif daha sonra 2011 yılında “bağımsız üret�m Alanı, konuk sanatçı
programı, performans alanı ve buluşma noktası” olarak Anne Wesh�nskey �le son hal�n� almıştır.
“L�ve, Work and See” ve “Nokta” nın açılmasının neden� Jul�e Upmeyer’�n daha önce Türk�ye’de
b�r konuk sanatçı programına katılması, uzun b�r süre �nternettek� konuk sanatçı programı
ağlarında web ed�törlüğü yapmış olması, İstanbul’da sanatsal anlamda yen�l�kç� projeler yapmak
�stemes�d�r (Upmeyer, 2019). Anne Wesh�nskey’�n Jul�e Upmeyer �le b�rl�kte çalışmak �stemes�yle
beraber bu �k� konuk sanatçı programı başlatılmıştır. Programa katılmak �steyen sanatçılar
farklı fon kurumlarından bel�rl� b�r bütçe elde etm�şler ve bu sayede katılım göstereb�lm�şlerd�r.
Konuk sanatçılara �k� katlı b�r b�na �çer�s�nde kalacak yer ve üret�m yapab�lecekler� atölye
sağlanmıştır. PIRPIR (P�ST/// Araştırma ve Üret�m Rez�dansı)’da olduğu g�b� sadece programı
yürütmekten sorumlu b�r çalışan bulunmamaktaydı. Sanatçılar k�m� zaman Türk�ye’ye devam
etmekte olan projeler�n�n b�r parçası olarak, k�m� zaman �se başvuru metn�nde yazdığı projey�
gerçekleşt�rmek �ç�n gel�yordu. Programın serg� açmak, atölye veya sanatçı konuşması
düzenlemek g�b� zorunlulukları yoktu, bunun yer�ne gelen konuk sanatçının �stekler�ne göre
bunlar gerçekleşt�r�l�yordu. Profesyonel ağ oluşturma ve üret�m konusunda Caravansara�, konuk
sanatçıları desteklem�şt�r.
Yukarıda bahsed�len �k� programın aks�ne ‘halka sanat projes�’ 2012 yılından ber� varlığını
sürdürmekted�r. Sanatçı İpek Çankaya ve Sezg� Abalı tarafından 2011’de Moda’da açılan bu
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programın amacı konuk sanatçılara üret�m ve odaklanma �ç�n alan sağlamak, Türk�ye’n�n sanat
ortamını tanımasını sağlamak ve �ş b�rl�ğ� projeler�n� desteklemekt�r. B�r aylık süre boyunca görsel
sanatlar, dans ve müz�k alanında sanatçıları, yazarları, kültür araştırmacılarını ve küratörler�
ağırlamaktadır. İk� katlı olan yapının g�r�ş katıdak� ve �k�nc� kattak� alanlar konuk sanatçıların
yaşamasına ve üret�m yapmasına ayrılmış olup, b�r�nc� kattak� alanda rez�dans sanatçılarının
serg�ler� ve genel sanatçı konuşmaları yapılmakta, karma serg�ler düzenlenmekte ve atölyeler
gerçekleşt�r�lmekted�r. Bu �n�s�yat�f �çer�s�nde 3 k�ş� çalışmaktadır. Genel koord�natörün yanı sıra,
b�r adet stajyer ve b�r adet tekn�k �şlerden sorumlu k�ş� bulunmaktadır. Bu durum hem rez�dansın
hem de �n�s�yat�f �çer�s�ndek� etk�nl�kler�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağlar. Daha önce ev�n�n b�r kısmını
stüdyo olarak kullanan İpek Çankaya’nın g�r�ş�m�yle beraber halka sanat’ın temel taşları atılmış,
daha sonra Moda’da daha önce bahsed�len yapıda çalışmalar sürdürülmüş, �lerleyen yıllarda bu
yapı sadece rez�dansa ayrılarak, yan sokakta başka b�r yapı sadece etk�nl�kler �ç�n kullanılmaya
başlanmıştır. 2017 yılından �t�baren �se etk�nl�kler�n yapıldığı yer kapanarak esk� b�naya
dönülmüştür. Bunun neden� soylulaştırma projeler�yle artan değer�n, başka k�ş�ler ve kurumlar
tarafından karşılanab�l�r hale gelmes�d�r.
2.2 Sanatçı İn�s�yat�ﬂer� Tarafından Açılan Konuk Sanatçı Programlarının Sürdürüleb�l�rl�ğ�
Daha önce bel�rt�ld�ğ� üzere 2010 sonrasında konuk sanatçı programları büyük oranda sanatçı
�n�s�yat�ﬂer� tarafından açılsa da yapılan araştırmalar sonucunda kapanan programların en fazla
üç yıl varlıklarını sürdürebildiklerini görülmektedir.
Kapanan programların sürdürüleb�l�r olmamasının b�rçok neden� bulunmaktadır. İlk olarak bu
programı yöneten kişilerin sanatçı ve küratör olmasıdır. Burada vurgulanmak �stenen nokta,
kurucuların sanatsal anlamda varlıklarını korumak zorunda olmalarıdır. Ayn� ve nakd� anlamda
yeterl� destek alamadıklarından ötürü, kurumlarının varlıklarını sürdüreb�lmes� �ç�n gerekl�
olan bütçe sağlanamamakta ve bu nedenle sadece konuk sanatçılarla �lg�lenecek k�ş�ler �şe
alınamamaktadır (Erm�ş. 2020: 59).
Bazı programların 2’den fazla sanatçıyı aynı anda ağırladığı düşünüldüğünde, program d�rektörler�
kend� prat�kler�n� gerçekleşt�rmekte zorlanmaktadır. Bu durum çoğu konuk sanatçı programının
kapanmasının nedenler� arasında yer alır. P�ST’�n kurucularından ve PIRPIR (P�ST/// Araştırma
ve Üret�m Rez�dansı)’ın d�rektörü D�dem Özbek, sanatçı ağırlamanın bazı zamanlarda tüm
vak�tler�n� aldığını ve kend� prat�kler�n� gel�şt�rmeye vak�t bulamadığını söyler:
“(…) Aynı anda 2-3-4 hatta 5 sanat profesyonelini konuk ettiğimiz andan itibaren
bir misafir sanatçı programı yönetmenin tüm zamanımızı aldığını ve ciddi bir
full-time yönetim işi olduğunu da gördük. Bunu bir otel resepsiyonistinin 365
gün, 7/24 hizmet vermesine benzetebiliriz.” (Özbek, 2018).
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İkinci neden açık oldukları süre boyunca İstanbul’un �ç�nde bulunduğu pol�t�k ortamdır. Gez�
Parkı d�ren�ş� sırasında m�lyonlarca �nsanın b�r araya gelerek Taks�m’de kamp kurmasının üzer�ne
pol�s�n b�ber gazı sıkması hem yerl� halkta hem de yabancı tur�stlerde b�r korku yaratmıştır. Bunun
yanı sıra Sur�ye İç Savaşı �le b�rl�kte devlet tarafından başlatılan �k� harekât ve Sur�yel�ler�n mültec�
konumunda Türk�ye’ye gelmes�, daha dem�n bahsed�len k�ş�ler�n can güvenl�ğ�n� tehl�keye
atmıştır. Bu konuda Jul�e Upmeyer, Gez� Parkı eylemler� sırasında sanatçıların yaşamını ve
üret�mler�n� İstanbul’da gerçekleşt�rmeler�n�n güvenl� olmayacağından söz eder ve bu dönemde
programlarının sonlandırmanın hem kend� prat�kler�n� gel�şt�rme açısından öneml� olduğuna hem
de konuk sanatçıların sorumluluğunu almadıklarından dolayı kend�ler�n� şanslı hissettiklerini
söyler (Upmeyer, 2018).
Üçüncü neden �se konuk sanatçı programının bulunduğu yerlerde kentsel dönüşüm projeler�n�n
gerçekleşt�r�lmes� ve böylel�kle soylulaştırmanın ön plana çıkmasıdır. Esk�den daha ucuz
mal�yette olan bölgeler�n değer� hızla yüksel�rken bazı programlar, kısıtlı f�nansal varlıklarıyla
bölgedek� varlıklarını sonlandırmışlardır. Aynı zamanda kentsel dönüşüm projeler�ndek� ses ve
görüntü k�rl�l�ğ� de program d�rektörü olan sanatçıları yerler�n� değ�şt�rmeye �tm�şt�r. Bunun
sonucunda bazı programlar varlıklarını sürdüremem�ş bazıları �se sanatçıları ağırladıkları alanları
daraltmışlardır. Caravansara�’n�n kurucularından Jul�e Upmeyer, kentsel dönüşüm �ç�n yapılan
çalışmaların görüntü ve ses k�rl�l�ğ�ne sebep olduğunu söyler ve şunları ekler:

“Ziraat Bankası ile bir duvar paylaşıyorduk. Birkaç ay önce, büyük bir dönüşüm yapmak amacıyla, 1 ila 3 yıl sürmesi düşünülen, çalışmalara başladılar.
Bazen tüm gece çalışıyorlar ve yıkım ve çakı sesleri sürekli duyuluyordu, diğer
zamanlarda sabahları çalışıyorlar, öğlenleri ne yapacakları bilinmiyordu. Bu
bilinmezlik sürecinde biz sanatçı ağırlayamazdık yada proje, performans ve
etkinliği iyi bir şekilde yürütemezdik.” (Upmeyer, 2018)
Y�ne buna benzer b�r yorumla “halka sanat projes�”n�n kurucularından İpek Çankaya, küresel
k�r�z�n, soylulaştırma ve rant projeler�n�n mekan değ�şt�rmeler�ne ve böylel�kle alanlarını
daraltmalarına sebep olduğunu söylüyor:
“Uluslararası dalgayla ekonomideki çöküş başlayınca (…) Zanaatkarlara ait
dükkanlar ve bir semte ait olması gereken diğer unsurlar yavaş yavaş yok olmaya (…) başladı. Bu durum, mülk sahiplerinin aşırı taleplerine yol açtı. Yerel ekonomi içinde mütevazi ama makul bütçeleri olan (…) kültürel işletmeler
yerine onların 4-5 katı kira ödemeyi vaad eden dükkanlar için mülk sahipleri
kira kontratlarını bozdu ya da yenilemediler. Biz de bu salgın içinde ikinci
mekanımızdan çıktık; çikolatacı oldu.” (Çankaya, 2019)
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Dördüncü neden konuk sanatçı programlarının yönet�m mekan�zmalarının sürdürüleb�l�r
olmamasıdır. Bunun anlamı pol�t�k durumlarda konuk sanatçıları nasıl �dame ett�r�leceğ�
konusunda yeterl� b�lg�ye sah�p olunmaması ve konuk sanatçıların aylık değ�ş�mler�n�n yeter�nce
�y� planlanmamasıdır. Bunun başlıca neden� olarak sadece konuk sanatçı programıyla �lg�lenecek
k�ş�ler�n bulunmaması göster�leb�l�r.

“ (...) aynı anda 2-3-4 hatta 5 sanat profesyonelini konuk ettiğimiz andan itibaren
bir misafir sanatçı programı yönetmenin tüm zamanımızı aldığını ve ciddi bir
full-time yönetim işi olduğunu da gördük. Bunu bir otel resepsiyonistinin 365
gün, 7/24 hizmet vermesine benzetebiliriz.” (Özbek. 2018)
Beş�nc� neden �se programın �lkeler� �le konuk sanatçıların amaçlarının uyuşmamasıdır. Bazı
durumlarda sanatçıların programa katılmak �ç�n hazırladıkları başvuru metn� �le İstanbul’a
geld�kler�nde yaptıkları arasında benzerl�k görülmemekted�r. Bu farklılık bazı durumlarda yaratıcı
�şler�n çıkmasına neden olurken, bazı durumlarda ver�ms�z b�r sürec�n �şlemes�ne sebeb�yet
verm�şt�r. B�r d�ğer uyuşmazlık, program tarafından bel�rlenen kuralların bazılarının konuk
sanatçılar tarafından yer�ne get�r�lmemes�d�r. Bunun en bas�t örneğ� olarak program sürec�nde
üret�lm�ş eserler�n künye b�lg�s�nde konuk sanatçı programına da�r b�lg�ler�n ver�lmemes�d�r. Bu
konu �le �lg�l� olarak Caravansara�’n�n kurucularından Jul�e Upmeyer aşağıdak� açıklamayı yapar:

“Bazı sanatçılar çok sayıda ilgi alanına sahipti, ne yapmak istediklerini biliyorlardı ve farklı sorular soruyorlardı. Bana kendi çalışmalarım için ilham
veriyordu. Bu dönemler muhteşemdi ve tüm program boyunca kendimi çok
heyecanlı hissediyordum. Diğer aylarda benim için ilgi çekici olmayan süreç
geçirilebiliyordu. Hatta bazen hiçbir şey elde edemiyordum.” (Upmeyer, 2018)
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Sonuç ve Öneriler
Konuk sanatçı programları dünyada 1900’lü yılların başından �t�baren gündemde olmuş ve
gel�ş�m�n� sürdürmüştür. Bunun en öneml� sebepler� arasında Berl�n Duvarı’nın yıkılması ve
küreselleşmen�n sonucu olarak ortaya çıkan ucuz ulaşım �mkanları, serbest p�yasa ekonom�s�n�n
dünyaya egemen olması, �nternet ve teknoloj�n�n gel�şmes� göster�leb�l�r. Türk�ye’de �se durum
böyle olmamış, �lk konuk sanatçı programları 1980l� yıllarda açılmaya başlamıştır. Erken g�r�ş�mler
senatolar ve vakıﬂar tarafından gerçekleşt�r�lm�ş, �lerleyen yıllarda galer�ler ve müzeler g�b� sanat
kurumları, sanatçı �n�s�yat�ﬂer� ve devlet�n de katkı sağlayanlar arasında olduğu programlar açılmaya
başlamıştır. Bu b�ld�r�de �k�s� varlığını sürdüremem�ş, b�r tanes� hala açık olan dört konuk sanatçı
programı �ncelenm�şt�r. Programların �k�s� Taks�m ve çevres�nde konuşlanmış, kurucular dışında
programla �lg�lenecek b�r k�ş� çalıştıramamış, pol�t�k olaylardan etk�lenm�ş, yeter�nce f�nansal
destek alamamış ve bunlar sonucunda kend� çalışmalarına öncel�k vermek �ç�n programlarını
sonlandırmışlardır. Varlığını sürdüren program �ncelend�ğ�nde Moda’da konuşlanması dolayısıyla
pol�t�k eylemler�n gerçekleşt�ğ� yerlerden uzak olması, kurucular dışında rez�dans programı �le
�lg�lenecek k�ş�ler�n �şe alınması, f�nansal anlamda rez�dans programı har�c�nde çeş�tl� akt�v�teler
gerçekleşt�rm�ş olması ve doğru b�r yönet�m planı �zlemes� sürdürüleb�l�r olmasını sağlamıştır.
Tüm bu �ncelemelerden çıkarılan sonuç, konuk sanatçı programlarının f�nansal açıdan �y�
olmasının onların sürdürüleb�l�rl�ğ�nde öneml� b�r etk�ye sah�p olduğudur.
Yapılan �ncelemelerden hareketle konuk sanatçı programlarının varlığını sürdürmes�, aşağıdak�
kr�terlere bağlı olab�l�r:

•

Yabancı fon kurumlarının madd� desteğ� �le ağırlanacak olan sanatçıdan alınan meblağ
�le �n�s�yat�f�n yaptığı etk�nl�klerden elde ed�len gel�r �y� b�r şek�lde kullanılırsa program
f�nansal anlamda varlığını sürdüreb�l�r.

•

Ün�vers�teler�n açtığı Sanat ve Kültür Yönet�m� g�b� bölümlerde okuyan öğrenc�lere bu
programlarda çalışmaları �ç�n staj �mkanı sağlanab�l�r. Öğrenc�ye okuldan mezun olduktan sonra �ş �mkanı sağlanab�l�r. Bu durum hem konuk sanatçıların tüm ayn� g�derler�n�n
karşılanmasına hem de programın stab�l b�r düzeyde �şlemes�ne sebep olur.

•

Pol�t�k durumlar ve sanatçıların ac�l �ht�yaçları g�b� r�sk teşk�l eden durumlarda alınması
gereken önlemlere da�r çeş�tl� kaynaklardan b�lg� ed�n�leb�l�r ve uygulanab�l�r.

•

Programın kr�terler� sağlam b�r temele oturtulab�l�r. Bunun sonucunda bu kr�terlere uymayan sanatçıların başvuru yapma �mkanı kısıtlanab�l�r veya değerlend�rme sürec�ne
tab� tutulmayab�l�r.
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FREUD’UN DÜŞ KURAMLARI ÇERÇEVESINDEN YARATICI
DÜŞÜNCE VE SÜRREALIZME BAKIŞ

N. Irmak Dönmez

Özet
Bu b�ld�r�n�n amacı, yaratıcı düşüncen�n eser�n oluşumuna kadark� sürec�n�, nöroloj�k ve ps�koloj�k
temellerle “b�l�nç, b�l�nçdışı, düş ve düş kırıklığı” g�b� kavramları ele alarak, Freud’un düş
kuramlarının Sürreal�zm akımına yansıyan etk�ler�n� �ncelemekt�r. Bu b�ld�r�, Magr�tte’�n sürreal�st
eserler�ne freud�yen bakış açısıyla eserler�ndek� semboller� çözümlemek ve b�l�nçdışının sıradışı
yaratıcılığına ps�kanal�z�n kurucusu S�gmund Freud’un açılımlarıyla yaklaşan b�r çalışma yapmayı
hedeﬂemekted�r.
Anahtar Kelimeler: Freud, Sürreal�zm, Yaratıcı Düşünce, B�l�nçdışı, Rüya, Magr�tte.
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SURREALISM AND CREATIVE IDEA THROUGH THE FRAME OF
FREUDIAN DREAM THEORY

Abstract

The pr�nc�pal goal of th�s paper �s to exam�ne the eﬀects Freud’s dream theory on Surreal�sm
movement by tak�ng a close look at concepts l�ke consc�ousness, the unconsc�ous, dream and
d�sappo�ntment w�th neurolog�cal and psycholog�cal bas�s, the process of go�ng from the creat�ve
thought to the creat�on of the work of art. Th�s paper a�ms to analyze the symbols of the surreal�st
works of Magr�tte w�th a Freud�an po�nt of v�ew and to approach the extraord�nary creat�v�ty of
the unconsc�ous through the �ntu�t�on of S�gmund Freud, the founder of psychoanalys�s and the
archeolog�st of the m�nd.
Keywords: Freud, Surreal�sm,,Creat�ve Thought, Unconsc�ous, Dream, Magr�tte.
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Bölümler:
1.1 Freud ve Bilindışı
1.2 Rüya ve Gerçeklik
1.3 Freud’un Düş Kuramları
2.1 Sürrealizm
2.2 Magritte ve Düşlerin Anahtarı

1.1 Freud ve Bilindışı:
Freud’a göre b�l�nç; motor akt�v�tey� kontrol eden, �ç ve dış dünyalardan gelen dürtü ve uyarıları
kaydeden, dolayısıyla ps�ş�k enerj�n�n dağılımda öneml� b�r rol oynayan b�r ‘d�kkat duyu organı’dır.
Bastırılan �stenmeyen anılar b�l�nç yüzey�nde görülür ve hatırlanır olmasa b�le başka b�ç�mlerde
açığa çıkar yan� görünmeyen görünmed�ğ� �ç�n yok olmayacaktır. (Ersev�m, 2013: 183)
Jung’a göre �se; b�l�nç sürekl� değ�ld�r. B�l�nc�n sürekl�l�ğ�nden söz ed�ld�ğ� olmuştu ama gerçekte
de sürekl�l�k yoktur, yarattığı �zlen�m b�r anı ürünüdür. B�l�nç, kes�kl�, kopuk kopuktur. İnsan
yaşamının b�l�nçl� evreler� b�r araya toplansa, toplam süren�n ancak yarısına ya da üçte �k�s�ne
ulaşır; ger�s� b�l�nçdışı yaşamı oluşturur.
B�l�nçdışı, b�l�nçl� düşüncen�n aks�ne düzens�z düşünce olarak da adlandırılır. S�gmund Freud’un
b�l�m tar�h�ne yaptığı en öneml� katkılarından b�r� “b�l�nçdışı” d�ye b�r şey�n varlığını ortaya atmış
olmasıdır.
Freud’a göre benl�k; b�l�nç ve b�l�nçdışı olarak �k�ye ayrılan �k� bölüm tarafından bel�rlenmekted�r.
Ps�kanal�z�n amacı �se b�l�nçdışındak� ver�ler�, b�l�nç kısmına taşıyarak o bölümdek� sorunların
çözümlenmes�n� sağlamaktır.
Freud b�l�nçdışının yer�ne b�l�nc� ve öz benl�ğ� yerleşt�rerek b�l�nc� yan� ben’� güçlend�rmey�
ummuştur. Lacan’a göre �se ben tıpkı d�l g�b� sonradan yapılanmış b�r �lüzyondur ve ben asla
b�l�nçdışının yer�n� alamayacaktır.
Freud, 1897’de �lk formülasyonunda ‘ego’yu kullanır ve ego’nun prens�p olarak tüm dürtüler�n
mücadele �ç�nde olduğu, benl�ğ� koruyan b�r savunma alanı olduğunu bel�rt�r. Ego başa çıkamadığı
dürtülerle karşılaştığı takd�rde sona sakladığı s�lahı ‘bastırma’yı (repress�on) devreye sokar.
K�ş�n�n bu düşünceler� bastırdığı nokta b�l�nçdışıdır.
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Jung’a göre b�l�nçdışı k�m� zamanlar b�l�nc� aşan b�r zeka ve hedefe yönelme yeteneğ� göster�r.
Freud, ps�kanal�z’� “ruhsal hayatı, karşılıklı olarak ‘�ten’ ve ‘ger� çeken’ kuvvetler�n oynandığı b�r
oyuna �nd�rgeyen d�nam�k b�r kavram” olarak n�telend�r�r. İd ‘�t�c�’ kuvvetlere sah�pken, ego ve
superego �se ‘ger� çek�c�’ ve kontrol ed�c� özell�klere sah�pt�r. Bastırılma sonucu b�r�kmekte olan
dürtüler�n anks�yete’ye ve başka bozukluklara neden olduğu görülür.
B�l�nçdışına �t�len ve k�ş�de çeş�tl� f�z�ksel, ruhsal bozukluklara neden olan düşünceler� açığa
çıkarmak �ç�n “serbest çağrışım” yöntem�ne başvurulur. Bu yöntemle b�rl�kte b�l�nçdışından artık
açığa çıkmış olan düşünce sonucu bozuklukların yokolduğu da gözlemlenm�şt�r
“Bir divana uzanıp konuşurlar ve akıllarına her geleni söyleyebilirlerse, belki
de hatırlayabilirlerdi. Bu yönteme serbest çağrışım adı verildi; çünkü beynin
içinde bilinçdışı düzeyde gizlenen çeşitli çağrışım (bağlantı) zincirlerini dışarı
çekmeye dayanıyordu.” (Andreasen, 2009: 86)
“Saatlerce sürebilen bu çözünme süreci boyunca sözcükler, görüntüler ve fikirler birbirine çarpar
durur. Sonunda düzenle birlikte yaratıcı üründe ortaya çıkar. Sıradışı yaratıcılığa sahip olanlar
görünüşe göre daha kolay serbest çağrışım yaratabilen beyinlerle ödüllendirilmiştir. Nöral olarak
çeşitli bağlantı kortekslerinde daha zengin bir iletişim ağı vardır, hatta daha farklı bir iletişim
bile olabilir. Kısacası, sıradan ölümlülerin başaramayacağı şekillerde görüp düşünmelerine
olanak sağlayan ender rastlanır beyinlerle ödüllendirilmişlerdir. Bu yetenek hem bir lütuf, hem de
lanettir; çünkü kişiyi yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda kırılgan yapar.” (Freud, 2011: 97-98)

1.2 Rüya ve Gerçeklik:
Gerçek s�mgeselleşt�r�lmes� mümkün olmayan �ken rüyalarımız semboller ve s�mgelerle dolu b�r
bellekt�r. Varlığın somut gerçekl�ğ� onu gerçek yapan değ�l b�z�m h�ssett�ğ�m�z tanımı onu gerçek
kılandır. Farz ed�len gerçek s�mgelerle dolu b�r �l�zyon ve bu bağlamda s�mgeler�n anlamları �se
belk� de gerçeğe en yakın şey olab�l�r.
B�z �nsanlar, anlamlar dünyasının yaratıcılarıyız. Kend� benl�ğ�m�ze, nesnelere ve k�ş�lere anlam
yüklüyoruz ve bunlar üzer�nden var oluyoruz. Aynı b�ç�mde bu anlamlar ütopyasında b�ze b�ç�len
anlamlarda b�r o kadar varlığımızda etk�n olab�l�yor. Bunların tamamı yanılsamalı. Görünen,
göster�len ve algılanan her zaman b�rb�r�nden farklı olacaktır. O yüzden gerçekl�k belk� de sadece
k�ş�n�n h�ssett�ğ� ve algıladığı oranda var olab�l�r.
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Rüyalar ve düşler�m�z gerçekte algıladığımızın üstünde b�r kurgu sunacaktır b�zlere. Çünkü
kend�m�z� olmaya şartladığımız k�ş�den b�le bağımsız varolab�ld�ğ�m�z yer düşler�m�zd�r. Orada
et�k, ahlak, zaman, kural g�b� kavramlar yoktur. Arzular vardır, korkular, hedeﬂer…Rüyalar
b�zden ve yaşadıklarımızdan bağımsız olamazlar.
Somut gerçeğ�n determ�n�st, katı, olumsuz taraﬂarı b�z� rüyalara, düşlere sığınmaya �teb�l�r. Bu durumda
hayatta kalmamızı sağlayab�lecek b�r başka gerçekl�k �nşaa edeb�l�r�z. Gerçekl�ğ�n, mecbur�yetler�n
ve kaçınılmaz durumların sebeb�yet verd�ğ� renkl� b�r düş dünyası k�ş�n�n hayata karşı savunma
mekan�zması hal�ne geleb�l�r. Kazanan tarafın düşler olması �ç�n k�ş�n�n savaşması gerek�r aks�
takd�rde düşler, düş olarak kalacak ve gerçekleşmed�ğ� müddetçe olumsuz b�r varoluş hal�nde olacaktır.
Rüyalarda �lkel dürtüler kend�ler� alen� b�r şek�lde b�ld�rmezler, b�l�nc�n bastırması sonucu
onlar örtülü b�r b�ç�mde açığa çıkacaklardır. Freud semboller d�z�n�n� bu nedenle oluşturmuştur.
Çünkü genell�kle k�ş�n�n konuşmaya hatta açıkça düşünmeye çek�nd�ğ� c�nsel fantez�ler çeş�tl�
sembollerle rüyada kend�n� göster�r. Düş ürünü olan masallar ve m�toslar da rüyalarla aynı
b�ç�mde yorumlanab�l�r.
Kend�n� gerçekl�kte tatm�n edemeyen l�b�do rüyalarda �stekler�n� gerçekleşt�rerek yapay tatm�n
yoluna g�der.
“Ruhumuz bir geçiş yeridir. Bu nedenle iki yöne doğru da açıktır. Bir yandan
bize geçmişteki olayları göstermekte, ama öte yandan da, geleceğimiz hakkında
oluşturduğumuz bilinci ve bilgimizi vurgulamaktadır. Bu sonuca varabilmek
için ruhumuzun, geleceği kendi başına yarattığına inanmamız gerekmektedir.”
(Fromm, 1992)
Z�hn�n �ç�ndek� yaratma sürec�n� beyn�n zaman �ç�nde ed�nd�ğ� b�r çok çağrışımın çözünmes�
olarak da tanımlayab�l�r�z. Bey�n kend�n� örgütlemek ve sab�t b�r düşünce ortaya çıkarmak üzere
çağrışım yaptığı sırada f�k�rler, görüntüler, sesler b�rb�r�yle çarpışarak dev b�r süzgeçden geçerler.
Sonucunda �se bey�n tek, yen� ve benzers�z b�r anlam bulur. Yaratıcı k�ş�ler�n genele ve çoğunluğa
�st�naden çoklu serbest çağrışıma çok daha elver�şl� z�h�nlere sah�p olduğu gözlemlenm�şt�r. Nöral
olarak da bağlantı korteskler�nde zeng�n b�r �let�ş�m ağı olduğu b�l�nmekted�r.
“Saatlerce sürebilen bu çözünme süreci boyunca sözcükler, görüntüler ve fikirler birbirine çarpar
durur. Sonunda düzenle birlikte yaratıcı üründe ortaya çıkar. Sıradışı yaratıcılığa sahip olanlar
görünüşe göre daha kolay serbest çağrışım yaratabilen beyinlerle ödüllendirilmiştir. Nöral olarak
çeşitli bağlantı kortekslerinde daha zengin bir iletişim ağı vardır, hatta daha farklı bir iletişim
bile olabilir. Kısacası, sıradan ölümlülerin başaramayacağı şekillerde görüp düşünmelerine

570

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİ SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI VE SERGİ KATALOĞU

olanak sağlayan ender rastlanır beyinlerle ödüllendirilmişlerdir. Bu yetenek hem bir lütuf, hem
de lanettir; çünkü kişiyi yalnızca yaratıcı değil, aynı zamanda kırılgan yapar.” (Andreasen, 2009:
97-98)
Yaratıcı düşünce aynı zamanda z�hn�n �lkel b�r güdünümüdür. Bey�n bu sürec�n �ç�ndeyken
zaman algısına yer vermez. Bu süreç b�r sal�sel�k b�r açığa çıkış da olab�l�r veya süres�zd�r. Bu
t�p b�r konsantrasyonun �ç�ndeyken beyn�n zaman algısı önem�n� y�t�rm�şt�r. Sanatçıların b�r çoğu
yaratım sürec� �ç�ndeyken zamanın nasıl geçt�ğ�n�n farkında olmadıklarını bel�rt�rler.
“İlkel Süreç Düşüncesi (Primary Process Thinking): İlkel süreç, İd’in
represant’ıdır. Bunda, hemen salıverilmesi gereken ‘dürtü enerjisi’ vardır
ve ‘yatırım’ (cathexis) mevcuttur. Bu süreçte zamana yer yoktur, ikilemli ve
çelişmeli ﬁkirler yanyana bulunur, sözcüklerle ifade edilebilen his ve ﬁkirlerden
ziyade süblimasyon-deplasman-projeksiyon-projektif idantiﬁkasyon gibi ilkel
savunma mekanizmalarını içeren davranışlar sergilenir. Önceden de işaret
edildiği gibi, çocuk ve akıl hastalarının yanında sanatın temsilcileri de bu
kategoriye dahil olabilirler.” ( Ersevim, 2013:193)
Yaratıcılığın ps�kanal�t�k açılardan ele alımında b�r �nd�rgemec�l�k söz konusu olduğunu görürüz.
Yaratıcılığın b�r takım ps�koloj�k hastalıkların dışavurumu sonucu oluştuğunu savunanlar vardır.
Tar�hte adı geçen çok sayıda yaratıcı dehanın bu hastalıkları veya bozuklukları bulunduğu göz
ardı ed�lemeyecek oranda fazladır. Fakat yaratıcılığı topyekün bu hastalıklarla açıklamak doğru
b�r terc�h olmayacaktır. Yaratıcılık tedav� ed�leb�l�r b�r hastalık sınıfına g�remez.
Yaratıcılık b�r “yapma” veya var olanı ortaya çıkarma �şlem�d�r. Doğada yer alan, has olanı
tekrar anlatma �şlem� değ�ld�r. Yaratıcılık yüzeysell�ğ�n ve sıradanlığın tam karşıtı olan, yen�
ve henüz düşünülmem�ş, düşünülmekte olandır. “Yaratıcı süreç sayrılığın sonucu olarak değil,
duygulanımsal sağlığın en yüksek derecedeki betimi, normal kişilerin kendilerini gerçekleştirme
edimlerinin bir dışavurumu olarak keşfedilmeli.” (May, 2010: 64)
Yaratıcı düşünce sanatçının duyu organlarının bey�ne aktardığı etk�lend�ğ� şeylerle karşılaşmasıyla
başlar. Bu karşılaşma aynı şek�lde b�r b�l�m �nsanının deneyler�yle karşılaşması da olab�l�r. Yaratıcı
k�ş�n�n b�r düşüncey� b�r nedenle çağırmasıyla bu karşılaşma gerçekleş�r. Kaçak yaratıcılık �le
gerçek yaratıcılık arasında fark vardır. İlk� b�r şey yaratma gerekl�l�ğ�nden planlı b�r şek�lde açığa
çıkan �ken �k�nc�s� parlak b�r f�kr�n an�den açığa çıkış anıdır. Bu f�kr�n çıkış anı düşüncen�n veya
eser�n tazel�ğ�nden, yen�l�ğ�nden öbürüne kıyasla pekala ayırd ed�leb�l�r n�tel�kte olacaktır.
“Karşılaşma kavramı, yetenek ve yaratıcılık arasındaki önemli ayrımı da
daha net kılmamıza yarayacak. Yetenek nörolojik karşılıklara sahip olabilir
ve bireye “verilen” bir şey gibi ele alınabilir. Bireyin, kullansa da kullanmasa
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da yeteneği olabilir; yetenek bireyde şu ya da bu olarak ölçülebilir. Ancak,
yaratıcılık sadece edimde görülebilir. Pürist olsaydık “yaratıcı kişi”den değil,
sadece edimden söz ederdik.” (Ersevim, 2013:.67)
Bazıları uygulama ve konuyu �şleme alanında üstün yeteneğe sah�pken yaratıcılık hususunda
eks�k kalmıştır. Bunun tam aks�n�n söz konusu olduğu sanat alanında daha çok rastlanab�l�r. Üstün
b�r yaratıcılık ve uygulamada yeters�zl�k. Bu �lk�ne nazaran daha telaf� ed�leb�l�r b�r durumdur.
Hayranlık uyandıran sıradışı yaratıcılıkla, sıradan yaratıcılığı ayıran en öneml� husus yukarıda
bahsett�ğ�m�z karşılaşma anının yoğunluğudur. Sanatçının konuya �l�şk�n tutkusu, konsantrasyonu,
durumun �ç�ne der�nlemes�ne g�r�ş�, konuyu �çselleşt�rmes� hatta obsesyon hal�ne get�rmes� söz
konusudur. Yarattığı eser o derece mükemmel ele alınmış ve yaratıcılık o derece açığa çıkmış
olacaktır.
Sanatçının yaratma ed�n�m� sırasında kalp atışlarında yüksel�ş, f�z�ksel �ht�yaçların farkındalığında
azalma olduğu gözlemlen�r. Sadece odaklandığı konuyu netleyen b�r fotoğraf mak�nes� g�b�
düşüneb�l�r�z yaratıcıyı. Kadrajın �ç�nden ayrıştırıp bel�rled�ğ� konuyu netlemeye çalışırken
ger�ye kalan her şey ﬂulaşır. İç�nde bulunduğu mekan o ank� açlık hatta su �ht�yacı b�le artık çok
önems�zd�r. Sanatçı o sırada yaratmakta olduğu eser üzer�nden var olma anını yaşar. Kend�s�n�
başka b�r şeye aktarıyordur. Bu esnada otonom s�n�r s�stem�n�n parasempat�k bölümü engellen�r ve
sempat�k s�n�r s�stem� devreye g�rer. Bu durumun nöroloj�k karşılığının “korku” ve “kaygı” olarak
açıklanmasına rağmen sanatçının o an yaşamakta olduğu yoğun bas�l başına b�r “coşku”dur. Adeta
kend� g�zl� güçler�n�n, h�kmet�n�n açığa çıkışına tek başına tanıklık ed�yordur.
“Ressam, dünyaya vücudunu vererek, dünyayı resme dönüştürür. Bu töz
dönüşümlerini anlamak için, işlem yapan ve şimdi varolan vücudu bulmak
gerekir- bir uzay parçası, bir işlevler demeti olmayıp bir görüş ve hareket
girişikliği olan vücudu.
Bir şeyi görmem yeter, ona ulaşmayı bilmem için; bunun sinir mekanizmasında
nasıl gerçekleştiğini bilmesem bile. Devingen vücudum, görünür dünyadan
sayılır, ona dahildir ve bu yüzden ben onu görünürde yönetebilirim. Ayrıca
görüşün harekete asılı olduğu doğrudur. Ancak baktığımızı görürüz. Gözlerin
hiç bir hareketi olmasaydı görüş ne olurdu; ve onların hareketi şeyleri
nasıl karıştırmazdı, eğer bu hareketin kendisi reﬂex ya da kör olsaydı, eğer
bu hareketin antenleri, açıkgörürlüğü olmasaydı, eğer görüş bu harekette
kendinden önce gelmeseydi? Bütün yer değiştirmelerim ilke olarak karşımdaki
manzaranın bir köşesinde bulunurlar, görünürün haritasına taşınırlar. Bütün
gördüklerim ilke olarak ulaşabileceğim bir yerdedir, hiç değilse bakışımın
ulaşabileceği bir yerde, “yapabilirim”in haritasında saptanmış olarak.
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Haritaların her ikisi de tamdır. Görünür dünya ile devinme tasarımlarımın
dünyası aynı varlığın bütüncül bölümleridir.” (Ponty, 1996:32)
Yaratıcı eser�n yaratımının ardından bu h�sler�n yer�n� der�n tanımsız b�r “haz” duygusu bırakır.
Bu coşkulu sürec�n sonucu çıkan eser �zley�c�/d�nley�c�/okuyucu da hayranlık ve hayret uyandıran
b�r h�s bırakır. Bu durumda eser�n kend�s� sanatçısı ve �zley�c�s�yle b�rl�kte paylaşılab�len b�r
duygulanım oluşturmuş olur.
Yaratıcı f�k�rler�n ortaya çıkış zamanlarının çoğunlukla uyku önces� veya b�r dalgınlık esnasında
olduğu b�l�n�r. Bu anlar beyn�n rahatlama anlarıdır ve düşünce akışı daha serbest akıyordur.
B�l�nçdışındak� düşünceler�n açığa çıkması �ç�n en uygun zamanlardır. Çalışma ve dalgınlık
arasındak� bu zamanlarda �rad� çaba kes�nt�ye uğrar ve z�hn�n odaklandığı konuya göster�len çaba
yan� mücadele b�r nebze olsun sak�nlem�ş olur. Bu sırada oluşmuş olan yen� f�k�r açığa çıkab�lecek
b�r aralık/es bulur. B�r çok b�l�m �nsanı ve sanatçı yanlarında mutlaka esk�z veya not defter�,
ses kayıt c�hazı taşır çünkü bu f�k�rler b�r anlığına gel�p sonrasında b�l�nçdışından tekrar açığa
çıkmamak üzere kaybolab�l�r. Bu yaratıcı f�k�rler yoktan varolarak açığa çıkmazlar. Genell�kle
k�ş�n�n zaten f�k�r yürütmekte, araştırmakta, okumakta, algılamakta olduğu konulardan z�hn�n
datasındak� eşleşme sonucu açığa çıkan yen� f�k�rlerd�r.
Karşılaşma ve sonucunda kavrayış yan� yen� f�kr�n ortaya çıkışı b�l�nç �le b�l�nçdışının b�rb�r�yle
savaşması sonucu açığa çıkar. B�l�nç ne kadar egonun menfaat�ne her şey� yordamına uygun
sıralamak �sterse de b�l�nçdışı ona karışıklıktan çıkan sıradışı ama yen� ve cezbed�c� b�r şeyler�
aralayacaktır.
B�l�nce yüklenen kurallar ve şartlanmaları dağıtmak �steyen heyecanlı b�r b�l�nçdışı elbette z�h�n
�z�n ver�rse yen� fakat b�l�nc�n düzen�n� altüst edecek b�r f�k�r açığa çıkaracaktır. B�l�nc�n kuralları
sarsılmadan kavrayışa yan� yen� yaratıcı f�k�re özgür b�r çıkış kapısı tanınmış olamaz.
“Cezanne bir ağaç görüyor. Ağacı daha önce kimsenin görmediği bir
biçimde görüyor. Kendisinin söylediği gibi hiç şüphesiz, “ağaç tarafından
ele geçirme”yi yaşamakta. Ağacın kemerlenen ihtişamı, kucaklayıcı yayılışı,
toprağı kavrayışındaki narin denge- tüm bunlar ve ağacın daha birçok özelliği
onun algısı tarafından emiliyor ve sinirsel yapısı boyunca hissediliyor. Bunlar
onun yaşadığı görünün parçaları. Bu görü, sahnenin bazı yanlarının dışarıda
bırakılmasını, diğer bazılarına daha fazla vurgu getirilmesini ve sonra
bütünün yeniden düzenlenmesini içeriyor; ama tüm bunların toplamından da
fazla. Evvela, bu artık bir ağacın görüsü değil, Ağaç’ın görüsü; Cezanne’ın
bakmakta olduğu somut ağaç, ağacın özü biçimini alıyor. Görüsü her ne kadar
özgün ve tekrarlanamaz olsa da, onun o özel ağaçla karşılaşmasından doğan
tüm ağaçların görüsü yine de. Bir insan olan Cezanne ve bir nesnel gerçeklik
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olan ağaç arasındaki karşılaşmadan vücuda gelen tablo: Ağaç tam tamına
yeni, eşsiz ve özgündür.” (May, 2010:95)
Karşılaşma anı sonucunda karşılaşılan ve sanatçı arasında n�ha� özdeşleşme sonuçlanıyor ve eser
açığa çıkıyor. Yaratıcı düşüncen�n en güzel taraﬂarından b�r� �se evren kadar sonsuz olmasıdır,
asla tükenmemes�d�r. Çünkü evrende b�rb�r�yle eşleşt�ğ�nde yen� b�r şey oluşturacak çağrışımı
yaratacak b�nlerce olgu, duygu ve nesne vardır. Sanatçı tükenm�şl�ğ�n�n �ç�ndeyken b�le bundan
beslenerek başyapıtlar üreteb�l�r.
“Antik Yunan uygarlığında, Prometheus miti vardır; bu mite göre Olimpos
dağında yaşayan bir Titan olan Prometheus, insanların ateşten yoksun
olduğunu görmüştü. Yunanlılar onun ateşi tanrıdan çalıp insanlığa vermesiyle,
uygarlığın başladığını kabul etmişlerdi; sadece dokumacılık ve aş pişirmede
değil, felsefe, bilim, tiyatro ve kültürün kendisinde de. Ama önemli nokta
Zeus’un gazaba gelmesinde. Zeus Prometheus’un Kafkas dağında zincire
vurularak cezalandırmasını emretti, her sabah bir kartal gelip gece olunca
tekrar büyüyen ciğerini yiyordu.
Mitteki bu unsur, yaratıcı sürecin akla gelen canlı bir sembolü. Tüm
sanatçıların bir an, günün sonunda kendilerini bitmiş, tükenmiş hissedip,
imgelemlerini asla dışa vuramayacaklarından emin, onu unutmaya and içerek
her şeye tümüyle başka bir konu üzerinde ertesi sabah yeniden başlamaya
karar verdikleri olmuştur. Ama gece esnasında “ciğerleri tekrar büyür”. Enerji
dolu dikelirler ve yenilenmiş umutlarıyla görevlerinin başına, ruhlarının örsü
başında didinmeyi sürdürmeye dönerler.” (May, 2010:54-5)
Yaratıcılık çoğu zaman b�r seç�m veya sonradan ekleneb�lecek b�r özell�k değ�ld�r. Genet�k
ve nöroloj�k temell� nedenler� de bulunmaktadır. Yaratmak asla son bulmayacak ölümsüz b�r
�dd�adır. Hatta sanatçıların bu konuda tanrılarla yarıştığı söylen�r. Bazılarının tanrıları kızdırdığı,
yaratıcılığın tanrısal b�r lanet olduğu m�tsel söylent�ler arasındadır.
Yaratmanın, yan� meydana get�rmen�n aynı zamanda b�r suçluluk duygusuna neden olduğu ve
sanatçının b�r şey meydana get�r�rken tanrılara meydan okumaktan ötürü suçluluk duygusuyla
kend� kend�n� lanetled�ğ� fakat b�r yandan da var edeb�len olmanın yüksekl�ğ�, var ett�kler�nde var
olacak olmanın get�rd�ğ� tanrısal olan ölümsüzlüğe hak sah�b� olab�lmek...
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1.3 Freud’un Düş Kuramları:
Rüyaların �çer�ğ�n� yaşanmış olaylar oluşturur fakat bu yaşanmış olaylar rüyada aynı şek�lde
kend�s�n� tekrar etmez. Freud, rüyalar �ç�n yaşanmış olayların yen�den yorumu olarak söz eder.
Nevrozlu hastaların çoğu zaman gerçek hayatta sah�p olmadıklarını �dd�a ett�kler� b�lg�lere
sah�p oldukları ve çoğu zaman red ett�kler� kaba, müstehcen kel�meler� ve durumları rüyalarında
kullandıkları rastlanılır. Freud, rüyalarda yen�den üret�len, uyanık haldeyken hatırlayamadığımız
malzemeler�n çocukluk veya bebekl�k yaşamına a�t olduğunu söyler. Bu durum “H�permnez�”
yan�, bebekl�k dönem�ne a�t olayları hatırlama yeteneğ� olarak da açıklanab�l�r.
Freud, rüyanın çeş�tl� uyaranları olduğunu söyler ve bunları dörde ayırır. Bunlar: dış (objekt�f)
duyusal uyarımlar, �ç (sübjekt�f) duyusal uyarımlar, �ç (organsal) bedensel uyarımlar, salt
ps�koloj�k uyarım kaynakları’dır. Rüyaların neden�n�n am�yane b�r tab�rle “hazımsızlık” olduğunu
ve rüya görmem�ze neden olan şey�n b�r rahatsızlık olduğunu hatta rüyanın rahatsızlık veren b�r
duruma tepk� olduğunu bel�rt�r.
“Gece üzerimizdeki örtü açıldığında çıplak dolaştığımızı ya da suya
düştüğümüzü görebiliriz rüyada. Yatakta çapraz yatıyorsak ve ayaklarımız
yatağın kenarından dışarı sarkıyorsa, rüyamızda korkunç bir uçurumun
kenarında durduğumuzu, ya da dik bir yükseltiden aşağıya düştüğümüzü
görebiliriz. Başımız tesadüfen yastığın altına girmişse, üzerimizde dev bir
kayanın salındığını ve ağırlığıyla bizi gömeceğini düşleyebiliriz. Sperma
birikimi cinsel arzu uyandıran rüyalar üretirken, bir yerimizin ağrıması,
rüyada kötü bir muamele, düşmanca saldırı ve yaralanma olarak çıkabilir
karşımıza…” (Freud, 2014:47)
B�zler rüyada en yalın hal�m�zde ve b�l�nc�m�zde oluruz. Uyanık hayattak� ps�koloj�m�z ne �se
rüyada da devamlılık göster�r. Rüya görürken ruhsal etk�nl�ğ�n azaldığı, bağlantıların gevşed�ğ�
fakat z�hn�n dış dünyayla bağlantısının tamamen kes�lmed�ğ� gözlemlenm�şt�r.
Rüya “doğmadan ölen düşünceler�n boşaltımı” olarak da tanımlanır. Z�h�n boşaltımın yanı sıra
uyanık yaşantımızdak� düşüncelerden boşaltılamayıp s�nd�r�lemeyenler� �şlemden geç�r�r ve
fantez�lerden ödünç alınan düşüncelerle b�rleşt�rerek bellekte zarar görmem�ş b�r �mge g�b� yer
almalarını sağlar.
“Konuşan ve davranışlarımızı etkileyen dürtülerimizdir. Vicdanımız ise bazen
bizi uyarsa da davranışlarımızı engellemez. Herkesin hataları ve kötü eğilimleri
vardır, uyanıkken bunlara karşı savaşırız ve çok nadiren bu mücadeleyi
kaybederiz. Oysa rüyalarımızda her zaman yeniliyoruz, daha doğrusu
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korkmadan ve pişman olmadan dürtülerimizin istediği gibi davranıyoruz.
Düşüncelerimizde ve rüyalarımızda karşımıza çıkan görüntüler, uyarımların
örnekleridir ve bu görüntüler iş başında olmayan irademizin bastıramadığı
dürtüler tarafından önerilirler.” (Freud, 2014: 97)
Rüyaları çözümlerken bastırma, yoğunlaştırma, çarpıtma, yer değ�şt�rme, yansıtma g�b� ps�koloj�k
olguların ortaya çıktığını görürüz. Rüyada zaman kavramı da son derece çarpıktır. Örneğ�n başı ve
sonu b�rb�r�ne g�r�ft rüyalar olab�l�r.
Çarpıtmalar yer değ�şt�reb�l�r ve genell�kle sözcükler görsel �mgelerle �fade ed�l�r. Bu görsel
�mgeler �se bazen doğrudan kend� anlamını taşırken çoğunlukla o rüyayla �l�şk�n farklı b�r şey�
tems�l ed�yor olurlar. Bazı düşünceler z�hn�m�zde değ�ş�k sembollerle karşılığını bulur.
“Mimari yapılar, Ev: İnsan bedeni.
Direk ve Sütunlar: Bacak.
Kapı: Bedensel boşluklar. (vajinal ve anal delik)
Su: İdrar yolları.
Mutfak: Cinsel ilişki.
Yumurta ve Makarna: Çocuk rüyalarında genellikle temsili yılan ve
Tüm dairesel objeler: Kadın ve vajina.
Tüm geometrik objeler: Erkek ve penis.
Paket, Boş Kutu, Dolap, Soba, Sandık, Gemi, Çekmece: Kadın
Silah, Mızrak, Bıçak, Tabanca, Kama, Tırnak Törpüsü: Erkek
Ahşap, Tahta: Kadın
Şapka: Penis
Kravat: Penis
Kilit, Anahtar: Penis
Masa, Yemek Masası: Evlilik
Çikolata ve Altın: Dışkı, pislik.
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Sarı: İdrar
Süt: Sperm
Oda: Kadın
Merdiven: Cinsel İlişki.
Mücevher: Kadın cinsel organı.”
(Freud, 2014: 372-385)
(http://www2.ucsc.edu/dreams/Library/hall_1953a.html)

2.1 Sürrealizm:
“SÜRREALİZM, (isim). Kişinin, düşüncenin gerçek işleyişini sözel olarak,
yazılı bir sözcük aracılığıyla ya da başka herhangi bir şekilde ifade etmeyi
seçtiği katıksız halinde psişik kendiliğinden oluş (felsefe, özdevim). Estetik veya
ahlaki kaygılardan muaf olarak, mantık tarafıyla uygulanan hiçbir kontrolün
geçerli olmadığı, düşüncenin dikte edildiği bir düzlem.
Sürrealizm, daha önceleri ihmal edilmiş birtakım çağrışım biçimlerinin
fevkalade gerçekliğine, rüyaların mutlak kudretine, tarafsız düşünce
oyunlarına yönelik inancı esas alır. Diğer tüm psişik mekanizmaları ilk ve son
olarak yıkma ve hayatın temel sorunlarını çözümlemek adına bunların yerine
kendisini koyma eğilimindedir.”(Andre Breton, Gergedan Yeryüzü Kültür
Dergisi, 1987)
Breton kend�s�n�n gel�şt�rd�ğ� “otomat�zm” kavramına değ�n�r. Otomat�zm, h�ç b�r estet�k yargıya
ve ahlaksal sınırlandırmaya bağlanmaksızın b�l�nc�n gerçek algısını ortaya çıkarmaktır. Otomat�z�m
b�l�nc�n denetlenmem�ş saf ve gerçek f�k�rler�n� meydana çıkarır. Breton’un tanımıyla otomat�zm:
“Büyülü sürrealist sanatın sırları. Yazınsal surrealist kompozisyon, yani ilk
ve son kez kaleme alınan belge: Size yazı malzemesi getirecek birini bulacak,
zihninizin olancasına yüksek derecede konsantre olabileceği bir pozisyona
gireceksiniz. Kendinizi elinizden geldiğince en pasif ya da algılayıcı duruma
getirip, benliğinizi koruyucu meleğinizden, yeteneklerinizden ve başka herkesin
koruyucu meleklerinden ve yeteneklerinden koparacaksınız.” (Passeron,
1982:39)
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2.2 Magritte ve Düşlerin Anahtarı:

Resim 1, Rene Magr�tte
http://www.all-art.org/art_20th_century/magritte2.html
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Magr�tte’�n travmalarla dolu traj�k b�r yaşantısı olmuştur ve tüm sanat yaşantısında bu travmaların
�zler�n� gözlemleyeb�l�r�z. Bu travmalardan b�r�s� evler�n�n üstüne es�r taşıyan b�r balon düşmes�d�r.
B�r d�ğer� �se Magr�tte’�n çocuk yaşta b�r arkadaşıyla mezarlıkta gezerken res�m yapan b�r
ressam görmes�d�r. En ş�ddetl� travması �se, a�lece gezmeye çıktıkları b�r gün annes�n�n ortadan
kaybolması ve sonra annes�n�n ölü beden�n�n neh�rden çıkarılışına tanık olmasıdır, annes� �nt�har
etm�şt�r.
Magr�tte bu olay olduğunda henüz 13 yaşındadır, ömür boyu bunun etk�s�n� atlatamaz, res�mler�nde
kullandığı örtü ve beyaz çarşaf �mges� Magr�tte �le özdeşleşen b�r sembol hal�ne gel�r, bu sembol
çocuk yaşta kaybett�ğ� annes�n�n ölümüne b�r göndermed�r.
Belç�ka’da sürreal�st akımın öncüler�nden Lecomte, Mesens ve Nouge �le tanışır ve Ch�r�co’nun
eserler�nden çok etk�lenerek sürreal�stlere katılır. Ch�r�co’nun res�mler�ndek� metaf�z�k ve
yalnızlık barındıran atmosfer� kend�s�ne yakın bulur. Sürreal�stlere katıldıktan sonra b�le gruptan
ayrılan b�r tutum serg�ler. Magr�tte g�zemc�d�r.
Breton “Gerçeküstücülük ve Res�m” k�tabında Magr�tte’e yer vermeyecek bu aralarını açan �lk
unsur olacaktır.
Sonrasında da aralarında yoğun tartışmalar yaşanacaktır.
Magr�tte tıpkı Dal� g�b� ps�kanal�t�k unsurları akılcı ve �deal�st b�r b�ç�mde kompoze ett�ğ� �ç�n
eleşt�r�lere maruz kalır.
Çünkü sürreal�st man�festoya göre b�l�nçdışının öğeler� daha plansız, serbest ve b�raz da tesadüf�
b�ç�mde resmed�lmel�d�r.
Magr�tte’�n g�zemc�l�ğ�n�n yanı sıra sürreal�st akımın f�lozofu olduğunu da rahatlıkla söyleyeb�l�r�z.
Hegel, Mart�n He�degger, Jean Paul Sartre ve M�chel Foucault g�b� f�lozoﬂarın met�nler�n�
yakından tak�p etm�şt�r.
Hatta Foucault’un “Kel�meler ve Şeyler”�nden çok etk�lenm�ş bununla �lg�l� eserler verm�şt�r.
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Resim 2, René Magr�tte, Düşler�n Anahtarı, Tuval üzer�ne yağlı boya, 1927, 37.9 × 54.9 cm, Art
Inst�tute of Ch�cago
(https://artsy.net/artwork/rene-magr�tte-the-�nterpretat�on-of-dreams-la-clef-des-songes)

Magr�tte, semboller�n karşılığı olan kel�melerle de �lg�len�r ve onlarla oynamayı sever. Foucault’un
bu konudak� eserler�yle alakadar olur ve kel�meler�n varlıkların anlamlarından bağımsız b�r
b�ç�me şartladığı, görüntüler�n �se gerçekl�ğ� yansıtmadığı sadece gösterge olduğu düşünces�n�
savunmaktadır.
Bu durumda Freud devreye g�rer, Freud’da tam olarak rüyada görülen semboller�n aslında
gösterge olduğu ve başka b�r şey� veya düşüncey� sembol�ze ett�ğ�n� söylemekted�r. Bu ortak
noktaya değ�nd�kten sonra Magr�tte’�n eserler�n� hem ps�kanal�t�k hem de felsef�k açıdan
�zleyeb�leceğ�m�z� anlarız.
Magr�tte’�n Düşler�n Anahtarı adlı bu resm�nde düşsel semboller�n altına farklı anlamlar yazdığını
görmektey�z. Sol üst köşedek� bavulun altında gökyüzü anlamına gelen “le c�el” yazmaktadır.
Bavul ve bunun g�b� kapsayan objeler�n kadın beden�ne denk geld�ğ�n� hatırlayacak olursak,
gökyüzü de kadın beden�n� tems�l etmekted�r. Magr�tte, eş anlamlı olan s�mgeler�n d�lb�l�msel
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olarak eşleşt�r�p yerler�nde değ�ş�kl�k yaparak, b�r akıl oyunu yaratır. Sağ üstte bulunan, bıçağı
dışarı doğru fırlamış çakı erkek c�nsell�ğ�n� tems�l eder fakat altında kuş anlamına gelen
“l’o�seau” yazmaktadır. Kuş da, Freud�en sembolller de y�ne pen�s anlamını taşıyan b�r semboldür.
Sol altta resmed�len yaprağın altında masa anlamına gelen “la table” yazar, masa ve yemek masası
�se a�le bağını tems�l ett�ğ� üzere a�le, evl�l�k ve bağlılık anlamını taşır. Ağaç yaprağı, damarların
b�rb�r�ne bağlanmasından tems�l� a�le ağacını sembol�ze eder.
Sadece sağ altta bulunan duş sünger�n�n tam karşılığı olan “l’eponge” un kel�me karşılığının
doğru ver�ld�ğ�n� görmektey�z. Sünger Freud�en semboller d�z�n�nde b�r yer teşk�l etmese de tüm
sıvıları em�c� özell�ğ� bakımından oral b�r gönderme olab�leceğ� yönünde şüpheler bırakır ötek�
yandan evl�l�ğ�n ve kadın erkek �l�şk�ler�n em�c� özell�ğ�ne de göndermede bulunmuş olab�l�r.
Sadece sünger�n tek kel�me ve s�mgeyle tems�l ed�lmes� onun yegane ve tek�l b�r vurguya değer
bulunduğuna �şaret olab�l�r.
Düşler�n anahtarı adlı bu eser�n, üzer�nde bulunan sembollerle b�ze d�l öğrenme kartlarını
anımsatır. B�z adeta b�r tahta üzer�ne ç�z�lm�ş ve altına kel�me karşılığı geç�lm�ş b�r d�lb�lg�s�
ders�nde g�b�y�zd�r. Magr�tte burada tıpkı b�r öğretmen g�b� b�ze yen� b�r d�l öğret�yordur.
B�l�nçdışının açığa çıkan yen� sembol�k d�l�n�n öğretmen� olarak atfeder kend�s�n�. B�ze öğret�len
sembol ve kel�meler�n başka eş anlamlar ve b�l�nçdışında farklı anlamların göstergeler� olan
semboller olduğunu bel�rt�r.
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VAROLUŞÇU İZLEKLER ÖNCÜLÜĞÜNDE DUBUFFET’NİN
SANATI: HAM SANAT

Hatice Tok1
Özet
Varoluşçuluk etk�s�n� büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada gösterirken sanata
da aynı ölçüde yansımıştır. Özellikle Amerikan ekspresyonizmi ya da lirik soyutlamada takip
edebileceğimiz varoluşçu görünümler genel hatlarıyla dışavurumcu sanatçılarda kendini belirgin
kılan bir özellik taşır. Ancak sanatında özell�kle varoluşçu temaları görebileceğimiz birçok
sanatçı, kendini ‘varoluşçu sanatçı’ olarak tanımlamaktan özellikle kaçınırken, bunu kabul eden/
dile getiren bir sanatçı olan Dubuﬀet bu açıdan sanatta öneml� b�r yerde durmaktadır. Dubuﬀet’n�n
sanatını ‘ham sanat’ olarak ele alması sanatını. ‘varolmak üzere olan’ olarak tanımlamasıyla
eşdeğer görünüyor. Ayrıca sanatını akıl hastaları ve çocuklar üzer�nden kuran Dubuﬀet’n�n
toplum d�nam�kler�n� ger�de bırakan, ondan kurtulan bu �nsan t�pler� �le çalışması da onun sonsuz
özgürlüğü ele alış b�ç�m�n�n, varoluşçuluğun en öneml� �s�mler�nden b�r� olan Sartre’ın özell�kle
üzer�nde durduğu özgürlük problem� �le alaka �ç�nde ele alınmıştır. Bu konuda y�ne varoluşçuluk
düzlem�nde düşünülmes�ne ve yazılmasına yönelten konulardan b�r tanes� de Dubuﬀet sanatının
dışavurumcu yönü ve sanatındak� eylem�n görünürlüğüdür. Bu bağlamda ele alacağımız
Dubuﬀet’n�n sanatsal yönel�m�ne, onun varoluşçu felsefeden etk�lenen hatta onu etk�leyen
yönüyle odaklanalıcaktır. B�ld�r� boyunca bu bağlantılar üzer�nden ele alınacakDubuﬀet’n�n
sanatçı k�ml�ğ�, onun eserler�nden örnekler�n �ncelenmes�yle �rdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Jean Dubuﬀet, Varoluşçuluk, Ham Sanat

1 Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
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DUBUFFET’S ART IN THE EXISTENTIALIST PATHS: RAW ART

Abstract

Ex�stent�al�sm was largely �nﬂuenced �n the world after the Second World War, and was equally
reﬂected �n art. The ex�stent�al�st aspects that can be followed espec�ally �n Amer�can express�on�sm
or lyr�cal abstract�on have a character�st�c that make s�t self apparent �n express�on�st art�sts
�n general.Wh�le we can see a lot of art�st savo�d�ngto def�ne themself as ‘ex�stent�al art�st’
,espec�ally �n the ex�stent�althemes of art �tself , st�l Dubuﬀet who accepts/expresses th�s ,�s �n a
prom�nent place �n art. Dubuﬀet’s art as ‘raw art’ ,�t seems to be equ�valent same as descr�b�ng �t
‘�s about to ex�st ’.Also �t w�ll be d�scussed relavant w�th Dubuﬀet’s way of hand�l�ng the freew�ll
who bu�ld h�s art w�th the human types l�ke mentally �ll persons and ch�lds that over perform�ng
soc�ety dynam�cs and relavant w�th freew�ll problem of Sartre who �s the most �mportant name of
the Ex�stans�al�sm. One of the ma�n reason why handl�ng w�th th�s subject �s the express �f way
of Dubuﬀet art and v�s�b�lty of the act �n h�s pa�nt�ng. It w�ll be focused on Debuufet’s art�st�c
or�entat�on �n th�s contex w�th the d�rect�on of h�s eﬀect�on on ex�stans�al�sm and the eﬀect of the
ex�stans�al�sm. It w�ll be tr�ed to exam�ne Dubuﬀet’s art�st ID w�th analyz�ng of examples of h�s
artworks.
Keywords: Jean Dubuﬀet, Egz�stans�al�sm, Art-Brut
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Giriş
I. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’nın entelektüel yaşantısının kapıldığı kötümserl�k otuzlu yıllarda
der�nleşerek çares�zl�ğe dönüşmüştü ve Savaş sonrası Varoluşçuluk, bu çares�zl�kten doğdu. Eğer
Tanrı’nın varlığı b�r b�ç�mde hala �nanılır görünüyorsa, o zaman bu, mantıktan yoksun b�r evrende,
katı, anlaşılmaz b�r Tanrı olmalıydı. Varoluşçuluk, öznel b�reyselc�l�ğ� yen�den �ler� sürerek,
�deale, soyuta, şeylerin ‘öz’ üne yapılan Hegelc� vurgunun ahlak� yeters�zl�ğ�ne ve modern hayatın
benl�k y�t�m�ne karşılık verd�. Bununla b�rl�kte, kuşku yüzünden acı çeken b�rey, en azından kend�
varoluşunu bütünlük �ç�nde deney�mleyeb�l�rd� (F�neberg, J. 2014, 125). Estet�ğ�n de öldüğü b�r
döneme denk gelse de bu ancak yen�den üret�m potasına karışan yen� b�r estet�k anlayışı yaratıyor,
temelde sanat ve yaşam �ç�n sürekl� bazı ver�ler oluşturuyordu. Kültürün kend� varlığını akadem�k
değerler �le kurması, toplum dışına �t�len �nsan yığınlarını çoğaltmaktaydı.
B�r ate�st ve savaş sonrası Varoluşçuluğun kâh�n�, Jean Paul Sartre, dünyanın �nd�rgenemez
b�r şek�lde �rrasyonel olduğuna �nanıyordu. Y�ne de k�ş�n�n kend� koşullarının gerçekl�ğ� �le
yüzleşmes�ne ahlak� b�r zorunluluk, makul b�r ‘�y� n�yet’ yükled�. Bu hem New York okulunun
sanatına hem de Avrupa’da İk�nc� Dünya Savaşı’nın sonunda, yen� ortaya çıkan, yen�l�kç� f�gürat�f
sanatına vurgu yapıyordu. Avrupa’da Jean Dubuﬀet, Alberto G�acomett� ve Franc�s Bacon (tıpkı
New York’tak� de Koon�ng, Pollock, Rothko ve Newman g�b�) �lksel prens�plere ger� döndü
ve sanatı kend�ler� �ç�n yen�den keşfett�. Kend� yaşamlarının anlamına �l�şk�n soruları bulmak
gereks�n�m�yle güdülenm�şlerd� ve d�kkatler�n� ondan yola çıkılacak tek b�l�neb�l�r gerçek olarak
dolaysız deney�me yöneltm�şlerd� (F�neberg, J. 2014, 125).
Kend� gerçekler�n� arayan bu sanatçılardan belk� de en �lkel yönel�mler� olanı Jean Dubuﬀet,
yalnızca kend� deney�m� �le sınırlı kalmamış ancak �lham aldığı akıl hastaları ve çocukların
res�mler�nden oluşturacağı b�r sanat akımı b�le yaratmıştır. Outs�der Art den�len toplumun genel
ver�ler� dışında kalan b�reyler�n sanatı ve �lkel eğ�l�mler sanat tar�h�nde her zaman olmuştur ve
olmaya devam edecekt�r. Ancak Dubuﬀet’n�n tek başına kurduğu b�r sanat türev�n�n bugünün
koşullarında b�r akım olarak değerlend�r�lmes�, güçlü b�r kuramsal yönü b�ze göster�r. ArtBrüt, Dubuﬀet için kültürün yozlaştırmadığı insanların sanatı olarak orada dururken, b�zler �ç�n
yalnızca toplum d�nam�kler�n�n dışında kalan çocukların sanatını değil, ancak her türlü ‘k�ml�ğ�’
�le dışarıda bırakılan �nsanların sanatı �le varoluşlarını göreb�leceğ�m�z/tak�p edeb�leceğ�m�z
öneml� b�r akımdır. Savaş sonrası sosyoloj�k ve ps�koloj�k durumları �le varoluşsal kr�zler�ne tanık
olduğumuz b�r toplumun sanatsal yönel�mler�n� göreb�ld�ğ�m�z b�r durum olarak Dubuﬀet’n�n
k�ş�l�ğ� öneml�d�r. Bu nedenled�r k� varoluşçu sanatçı d�ye n�telend�r�l�r ve varoluşmakta olan
dışavurumcu b�r st�l ben�mser. Varoluşçuluk temel�nde b�r felsef� �lkeler b�rl�ğ� olmasa da 1.
Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı sonrasında tak�p edeb�leceğ�m�z bazı ruh durumları olarak
Dubuﬀet’n�n sanatının en etk�n d�nam�kler�nden b�r�d�r. Bu nedenle Varoluşçuluk ve Ham Sanat
arasındak� �zler� tak�p edeb�lmek amacıyla bu makale kaleme alınmıştır. Bu temelde Varoluşçuluk
hakkında genel b�r �rdeleme yapılması gerekl�d�r.
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1. Varoluşçuluk
20. yüzyılın başlarında ortaya çıkmış bir akım olan varoluşçuluğun felseﬁ bir akım olduğunu
söylemektense bir çeşit yaşamı algılama b�ç�m� olduğunu söylemek daha anlamlı olacaktır.
Jaspers, He�degger, Sartre g�b� b�rçok tems�lc�s� olan bu düşünüş b�ç�m�n�n, genel anlamda �k�
savaş arasındak� toplumsal buhran �çer�s�nde b�rey�n konumundan doğduğu söyleneb�l�r. Temeller�
çok daha önces�ne K�erkegard’ a kadar �nd�rgense b�le 20. Yüzyıl başlarında gördüğümüz tarzda
b�r düşünüş b�rl�ğ�n�n K�erkegard’ da henüz oluşmadığı söyleneb�l�r. İlk varoluşçu f�lozof olarak
tanımlansa b�le K�erkegard, varoluşçuluk ded�ğ�m�z ve 20. yüzyılın başlarına konumlandığımız
akımdan temelde büyük farklılıklar �le ayrılır. Varoluşçuluk, kend� ana akım f�lozoﬂarı tarafından
b�le tanımlanması redded�len, He�degger, Jaspers, Camus (Sartre har�ç) tarafından farklı kel�me
dağarcıkları �le açılan b�r düşünce b�ç�m� olduğundan bugün b�le b�r tanım yapılamayan b�r
felsef� akım olarak b�rey�n b�r�c�k ve normlara sığdırılamayacak varoluşundan doğar. Varoluş
kavramsal b�r dağarcığa sığdırılamaz, her b�reyde farklı duyumsanan b�r yaşam- oluş hal�d�r.
Ancak varoluşçuluk b�rtakım ortak kabuller� n�teled�ğ�nden ve bu bağlamda 20. Yüzyılın etk�n
akımlarından b�r� olduğundan onu genel b�r çerçeve �çer�s�nde tanımlamak gerek�r. Bu anlamda
varoluşçu f�lozoﬂarı b�rleşt�ren ortak �lg�n�n �nsan özgürlüğüne dönük ortak b�r �lg� olduğu
söyleneb�l�r. ( Cev�zc�, A. 2014,1141)
Seçme özgürlüğünün, b�reyler�n kend� vasıﬂarınca bel�rlenerek h�çb�r koşula bağlı kalınmaksızın
sah�p olunan b�r durum olduğunu ve eylem�n/ yönelimin bu anlamda büyük önem taşıdığını
düşünen f�lozoﬂar, �nsanın önceden bel�rlenm�ş b�r özü olduğunu reddett�ler. Bu düşünce b�ç�m�nde,
‘varoluş özden önce gel�r’ �lkes� �le kend�s�n� özgür eylemler� �le kuran �nsanlar tasavvur ed�l�rken
�nsanın bu dünyaya fırlatılmışlığından doğan ‘yabancılaşma’, ‘saçma’, ‘bulantı’ g�b� kavramlar
da, dönemin sanat ve düşünce dünyasında özellikle modern toplum insanı açısından öneml� b�r
rol almıştır.
2. Varoluşçu Sanat
Sanat tar�h�nde Amer�kan Dışavurumcuları(Jackson Pollock, Mark Rothko g�b�) Varoluşçuluk
akımıyla 2. Dünya Savaşı sonrası Amer�ka’da, Sartre’ın met�nler�n�n çeş�tl� derg�lerle
yayımlanması sonucu tanışmıştır. Büyük ekonomik buhran ve W.P.A, İspanyol İç Savaşı ve
İkinci Dünya Savaşı, siyasal aktivizmi ve aksiyon zihniyetinin yükselişini sağlamıştır. Pollock,
De Koon�ng ve arkadaşları bunları sanatçının, sanatı, sanat yapma ed�m� �ç�nde savunduğu b�r st�l
�le �fade etmeye çalışır. Aks�yon resm� �ç�nde, �şlem�n h�çb�r bölümü, saf b�r şek�lde tekn�ğe dayalı
değ�ld�r; Rosenberg’e göre her şey, sanatçının biyograﬁsinden ayrılmayan anlam dolu bir jesttir.
Jean-Paul Sartre’ın yazılarında da görüldüğü gibi, aksiyon, bireyin dünya ile ilişkisinde kendini
tanıma aracıdır (F�neberg, J. 2014, 36).
Varoluşçular �nanç s�stemler�n� reddetmen�n yanı sıra yüzeysel, akadem�k ve heps�nden kötüsü
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yaşamın dolaysızlığının ger�s�nde kalmış geleneksel felsefe konusunda k� hoşnutsuzluğu
paylaşırlardı. H�çb�r doktr�nden hoşlanmayan Jaspers, saf felsefen�n, �nsan b�reysel deney�m�n�n
�ç�nden kaynaklanması gerekt�ğ�n� düşünürdü. Aklı, felsef� olanın dışında görmüş ve felsefen�n
ancak aklın �ﬂas ett�ğ� yerde başladığını açıklamıştır. He�degger, Sokrates-önces� f�lozoﬂara
ger� dönülmes�nde ısrar eder, çünkü Yunan düşünürler�n�n yanlış Lat�nce çev�r�ler�n�n bundan
sonra gelen bütün felsefey� bozmuş olduğuna �nanmaktadır. Bu He�degger’�n, New York Okulu
sanatçılarının yen� dünya b�l�nc�ne paralell�k gösteren, felsef� düşüncede k� otant�kl�k �ç�n, b�rey�n
kend� anlık deney�m�nden yola çıkması konusundak� öncel�k duygusunun b�r �fades�d�r (F�neberg,
J. 2014, 36)
Ve öyle görünüyor k� varoluşçuluğun felsef� b�r öğret� olarak ortaya çıkardığı ‘oluş’ ve
‘eylem’ kavramlarının dışavurumculuk �le der�nden �lg�s� vardır. Varoluşçu Sanat d�ye
tanımlayab�leceğ�m�z kes�n �mgeler olmamakla b�rl�kte sanatçının boya yapma eylem�n� tuvalde
açıkça h�ssedeb�ld�ğ�m�z ve her bakıldığında yen�den kurulan/oluşan, her b�r �zley�c�n�n farklı
b�r �mgeler bütünü olarak algıladığı ve bu bağlamda sürekl� olarak oluşmaya devam eden sanat
eserler�ne varoluşçu tanımlama daha yakın gözükmekted�r. Sanay�leşme, kentleşme g�b� temel
nedenlerle kend�s�ne yabancılaşan, modern toplumun yalnızlaştırdığı b�reyler�n bulantısını belk�
de zaten toplumun �çer�s�nde kend�s�n� b�r dış m�hrap olarak sunan sanatçıların çok daha fazla
h�ssetmes�, bu �nsanların sanatlarında bel�rl� �zlekler oluşturmasına ve bugün tak�p edeb�leceğ�m�z
b�r varoluşçu sanat kavramına neden olmuştur.
Genel anlamıyla sanatçının arayışını sürekl� devam eden ve değ�şmekte olan b�r durum olarak
ele aldığımızda varoluşçu düşünce �le paralel b�r yapı göreceğ�z. Özell�kle varoluşçu arayışları
sanatında �zleyeb�ld�ğ�m�z ve varoluşçu sanatçı olarak ele alınan G�acomett�, gerek Sartre �le
doğrudan bağlantısı olsun, gerek gerçek arayışında neredeyse tükenen f�gür heykeller� olsun,
varoluşçu sanatçı olarak görüleb�l�r. Zaten Sartre nazlında gerçekl�k var olmayan sürekl� oluşmakta
olan ve an ötes�nde değ�şen b�r durum olarak karşımıza çıktığından, G�acomett�’n�n de gerçekl�ğ�
bulması beklenemez. Sanatçı “herhang� b�r zamanda herhang� b�r şey� b�t�rmek olanaksızdır”
ded�ğ� zaman bu kaygı dolu, �çe dönük keşf�n varoluşçu karakterinin altını çizmişti (F�neberg, J.
2014,135). Ancak arayış yaşamın en öneml� unsurudur. B�r sonra k� anı bulmak �ç�n göstereceğ�
çaba �le kend�n� oluşturab�l�r. Sanatçı k�ml�ğ�n� ve dünyada k� varlığını çalışmaları aracılığıyla
gösterd�ğ�nden, kend�n� doyurucu b�r kanıtlamaya asla ulaşamayacaktır. G�acomett�’n�n f�gürler�
kırılganlıklarıyla bunu ortaya koymaktadırlar (F�neberg, J. 2014, 135).
Amer�kan Sanatı �se Sartre �le savaş sonrasında, Grand Bazaar derg�s�nde yayımlanan yazıları
�le tanışır. Amer�kan Soyut Dışavurumculuğu ve ‘Act�on Pa�nt�ng’ res�m yüzey�nde temadan
ya da �çer�kten önce aks�yonu yan� eylem�, resm� görmem�z� beklerken, Sartre’ın felsefes�nde
öneml� kavramlardan b�r� olan ‘eylem�n zorunluluğu’ kavramı �le örtüşen b�r yapı serg�ler. İnsan
yaşamının gerçekl�ğ� olarak karşımıza çıkan eylem özgürlüğü, Sartre felsefes�nde ne kadar
öneml�yse Aks�yon Resm� ve Amer�kan Soyut Dışavurumcuları �ç�n de o kadar öneml�d�r. Eylem,
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res�m yapma şekl�d�r. Ancak özell�kle varoluşçu sanatçılardan b�r� olan ve sonrasında Soyut
Dışavurumcuları etk�leyecek b�r�s� olan Dubuﬀet, sanatında yen� b�ç�mler �le sahaya çıktığında,
varoluş temalarını sezeb�lmek h�ç zor olmayacaktır.
3. Jean Dubuﬀet ve Ham Sanat: Art Brut
Dubuﬀet, 1901’de La Hevre’de doğdu. Ecole Des Beaux-Arts’da derslere g�rd�kten sonra
Acedemy Jul�en’da eğitim almak için 1918’de Paris’e taşındı. Altı ay sonra öğrencilikten vazgeçti
ve kendi kendine resim yapmayı öğrendi. Kültürün değeri hakkında ciddi kuşkuları olan Dubuﬀet,
1924’te 8 yıllığına res�m yapmaya son verd� ve bu süre boyunca bol bol seyahat ett�. 1933’te tekrar
res�m yapmaya başladı. Akadem�k eğ�t�m almamış alaylı sanatçıların yapıtlarına �lk kez 1942’de
�lg� duymaya başladı. Daha sonra Art Brut (Ham Sanat) ter�m�n� ortaya attı ve 1948’de Dr. Hans
Pr�nzhorn’un yazdığı Akıl Hastalarının Sanatçılığı başlıklı k�tabı okuduğunda Andre Breton
g�b� �s�mler�n de desteğ�yle Compaigne L’Art Brüt’ü kurmaya karar verd�. Bu oluşumun amacı
ps�kot�kler�n, alaylı sanatçıların ve çocukların yapıtlarını toplamak, korumak ve �ncelemekt�. B�r
yıl sonra 1949’da L’Art Brüt prefere aux arts culturels başlıklı kültür karşıtı o ünlü b�ld�r�s�n�
yayınladı (Bana�, N. 2015, 232) .
Dubuﬀet’n�n kültürün yozlaştığını düşünüp resim eğitiminden vazgeçmesi, yüksek kültürün
bütün nosyonlarına karşı çıkması onun zaman içerisinde kültür gibi şeylere hiç de ilgisi olmayan
çocukların, akıl hastalarının, düşkünlerin resmine yönelmesini sağlamıştır. Bunun Dubuﬀet’n�n
yaşadığı yıllarda toplumdak� sosyal ve ps�koloj�k �puçları �le değerlend�r�lmes� gereken b�r durum
olduğu aşikârdır. Dünyaya, yaşadığı toplumun bütün problemler�yle beraber kültürler�n�n görme
b�ç�m� dışında, yen� b�r görme b�ç�m� öneren Dubuﬀet, k�ml�ğ� �le toplumun dışına �t�lm�ş akıl
hastaları ya da henüz toplum anlayışına sah�p olmayan çocukların gözler�nden sanata bakmamızı
sağlamak �stemekted�r. Topluma bu anlamda yen� b�r sağaltım yöntem� öner�rken, varoluşçu
temaları da sanatında da görünür kılar. Aslında rahatsız, hasta t�pler �le çalışması sanatçıyı zaten
varoluşçuluğun toplumsal ya da ruhsal nedenler �le bunalmış b�rey�ne götürmekted�r.
Sanatın geleneksel kültürel değerlere sığınarak dışarıya ittiği ilkel biçimler, aydınlanmacı b�r
toplumun yeteneğe dayalı sanat anlayışına ters düşmekted�r. Sanatçılar her zaman �lkel b�ç�mlere
�lg� duysalar da, bu b�ç�mlerden yararlanılarak üret�len eserler, b�r süre sonra kültür endüstr�s�
den�len s�rkülasyona tab� olmakta ve b�r çeş�t yüksek kültüre dönüşmekted�r. Dubuﬀet’n�n eserler�
de b�r süre sonra bu s�steme dâh�l olsa b�le önerd�ğ� toplum dışı olanlara karşı poz�t�f yaklaşım f�kr�,
sanatta ve düşünce tar�h�nde yer�n� hep koruyacaktır. Çünkü o, akıl hastalarının gözünden dünyaya
bakmayı öner�rken k�ml�ğ�n sanat üret�m�nde etk�n b�r rol olmaması gerekt�ğ�n� savunmaktaydı.
Çünkü nesnel değerler ile belirlenen kimliğin, öznel duyumlarımız ile hiçbir ilgisi yoktu.
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Res�m 1.Jean Dubuﬀet, Güzel Azgın, 1954, tuval üzer�ne yağlı boya, 89*116 cm, Dubuﬀet
Fondat�on
Bu nedenle Dubuﬀet tıpkı çocukların resm�nde ve çoğu kab�le sanatında olduğu g�b�, konuları,
ps�koloj�k değ�l öznel olgular olarak ele aldı. “Ps�koloj�k” b�r bet�mleme tarafsız b�r gözlemc�n�n
uzaklığını gösterecekt� (F�neberg J. 2014, 127). Ham Sanat koleks�yonu yapan Dubuﬀet bu �şler�n
yabanıl saﬂığı/hamlığı �le savaş sonrası kültürel değerler� reddedecekt�. Bu eserler�n çoğu saf
öznel deney�mler�n ham görüntüler� �d�. C�lalanmamış, parlatılmamış �mgeler olarak çocukların
res�mler� Dubuﬀet için ne denli yüksek kültür ile kontrastsa toplumun yaşam biçimler� dışında
kalan akıl hastaları ya da eğ�t�ms�zler�n sanatı da o denl� zıttır. Adolf Wölﬂ�, �lk Art Brüt sanatçısı
olarak ortaya çıktığında, sanata �lg� b�le duymayan akıl hastanes�n�n da�m� m�saf�rler�nden b�r�yd�.
Ancak Art Brüt’ün önerd�ğ� de zaten sanat yapmak amacı b�le olmayan belk� sanat olmayan
kültürün yozlaştırmadığı sanat eserler� üreteb�lmekt�.
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Res�m 2. Adolf Wölﬂ�, Draw�ng, 1921

Jean Dubuﬀet, olasılıkla, H�tler’�n Par�s’� işgalinin en korkunç döneminde, 1942’de, şarap �ş�n�
bırakıp yen�den res�m yapmaya karar verm�şt�r. Onun sanatı �lk bakışta söz konusu dünya �le �lg�l�
olaylardan bütünüyle bağımsız görünür. Gündel�k yaşamın son derece sıradan görünümler�n�,
graf�t�den ve çocuk res�mler�nden doğrudan etk�lenm�ş kaba b�r st�lde bet�mler. Ancak savaş
zamanı Avrupa’sının ahlak kr�z�nden der�n b�r şek�lde etk�lenen Dubuﬀet, tar�hte uygar
değerler�n�n mantığının korkunç b�r sonuca doğru çarpıtıldığı noktaya, sanatın �lkel kökenler�ne
dönmüştür. Doğum (Childbirth)’da f�gürler�n dış ç�zg�ler� yüzeye kazınmış görünür ve b�r
graf�t�ye benzer. Duvarlardak� sloganlar ve kar�katürler anon�m muhalefet�n gelenekselleşt�r�lm�ş
araçlarıdır ve Dubuﬀet bu göndermey� özell�kle yapmıştır. Ham ve �çgüdüsel st�l�, eğ�t�lmem�ş
sıradan �nsanın estet�k anlayışına h�tap eder ve 1960’tan sonra sanatta olağanüstülüğüne yapılan
romant�k vurgudan, sıradan yaşam ve popüler kültüre doğru yaşanan kaymayı önceden haber ver�r
(F�neberg, 2014, 125-126).
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Res�m 3. Doğum( L’Accouchement), “Şehr�n ve Taşranın Kuklaları(Mar�onettes of the Town
and The Country) “ ser�s�nden, 1944, tuval üzer�nde yağlı boya, 99.8x80.8 cm, The Museum of
The Modern Art, New York, Patr�c�a Kane Mat�sse anısına P�erre Mat�sse armağanı, 101, 1982

Dubuﬀet’n�n Ham Sanat olarak ele aldığı sanat b�ç�m�, kültür tarafından b�ç�mlend�r�lmem�ş saf
b�r temels�zl�k b�ç�m�d�r. Zaten Dubuﬀet’n�n Ham Sanat tanımı da şu şek�lded�r: “…sanatsal
kültürün bozmadığı k�ş�ler�n ürett�ğ� her şey; takl�tç�l�ğ�n pek az etk�l� olduğu hatta olmadığı…
uygulayıcısının (sanatçının) tamamen kend� dürtüsüyle her bakımdan yen�den keşfett�ğ�,
arıtılmamış, saf sanatsal süreçlerle üret�len yapıtlardır.” (Dubuﬀet, J.) . Bu durumda sanat da tıpkı
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varoluşçulukta kendini kurmaya hazır, varoluşmakta olan b�rey g�b� saf ve temels�z, özü olmayan
b�r anlama sah�pt�r. Çünkü “varoluş özden önce gelir. “ veya Sartre’ın ekled�ğ� g�b� “İsterseniz
buna ‘öznellikten hareket etmek gerekir’ de diyebilirsiniz.”(Sartre, J. P. 1985,61) . Gerçekten de
Dubuﬀet ve Sartre arasında öznell�k konusunda b�r düşünce b�rl�ğ� var g�b� görünür. Dubuﬀet’n�n
varoluşçuluk �le der�nden �lg�l� b�r sanatçı olduğunu zaten b�l�yoruz. Ancak bu, Dubuﬀet �lk
serg�s�n� 1944’de açtığında Soyut Dışavurumculuk’un kuramcısı olarak tanınan Greenberg’�n de
d�kkat�n� çekecekt�r. “Grafiti sanatını ve çocuk sanatını model alarak insan figürüne saldıran
Jean Dubbuﬀet ve Paul Klee’nin çizgisel şemaları ve Jean Paul Sartre’ın ‘Bulantı’sı gibi Fransız
varoluşçuluğunun ‘dünyadan nefret’ temaları arasında ki benzerlikleri görmek kolaydır… Savaşın
katkıda bulunduğu ama temeli olmadığı…” (Akt. Cotk�n, G. ) Savaşın katkıda bulunduğu ama
temel� olmadığı varoluşsal temalar ve Dubuﬀet’n�n �nsan f�gürünü bozan tavrı arasında k� bu
bağ, aynı zamanda Dubuﬀet’n�n ‘ham’ olarak n�teled�ğ� sanat türü �le örtüşmekted�r. Çünkü sanat
�fades�n� her b�rey�n ayrı ayrı deneyimlediği öznel durumlar �le dışavurmaktadır.
1949’da yaptığı ‘Grotesk Manzaralar’da kullandığı f�gürler�n ardından Dubuﬀet, 1950’de ‘Kadın
Beden�’ ser�s�ne başladı ve ertes� yıl bu f�gür döngüsünü tamamladı. Res�mler�n öznes� hep
aynıydı; c�nsel organını, kaba etler�n� –önden ve arkadan- ve göğüsler�n� aynı anda göstereb�lme
�mkânı sunan b�r yöntemle pul pul dökülmüş gibi tasv�r ed�len b�r kadın beden�. F�gürler�n
‘ham’ b�r organ�k malzemeden doğmaya ve şek�ller�n� bulmaya çalışıyormuş gibi göründüğü
bu çalışmaların, güçlü b�r morfoloj�k boyutu da vardır. Dubuﬀet, can çek�şen, sözcük merkezl�,
hüman�st, “bugün sokaklarda konuşulan d�lle alakası olmayan ölü b�r l�san” olarak gördüğü
kültürün sıradan değerler�n� eleşt�rme amacı güttüğü bu yapıtlarda, kasıtlı b�r şek�lde pr�m�t�v�st b�r
yaklaşım �zlem�şt�r. Sözcükler ve f�k�rler dünyasının karşısına madde, beden ve f�z�ksel duyarlılık
dünyasını koyan Dubuﬀet, bu sayede, modern dünyada sanatın doğasına, yer�ne, amacına �l�şk�n
öneml� sorular da sormuştur. Köken ve kaynak meseles�n� ön plana çıkarmak �ç�n kullandığı Brüt
(hem ham hem de saf anlamına gel�r) sözcüğü �le bu sorgulama z�rveye ulaşır (Bana�, N. 2015,
232).
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Res�m 4. L’Arbre de Flu�des, 1950,tuval üzer�ne yağlı boya, 116.1x86 cm, Tate London
Sartre �ç�n özgürlük olgusal ve olumsaldır. “Veri hiçbir şeyde özgürlüğün oluşumana girmez,
çünkü özgürlük verinin içsel olumsuzlanması olarak içselleşir. Veri sadece, özgürlüğün kendini
seçim kılarak yadsımaya uğraştığı saf olumsallıktır.” (Sartre, J.P. 2009, 581). Hang� koşulda olursa
olsun �nsan, bütün davranışlarını seçmekte sonsuzcasına özgürdür. Bir varoluşçu sanatçı olarak
Dubuﬀet’nin özgürlükçü ve dışavurumcu tavrı ile aksiyon ressamlarını etkilemesi de Sartre’ın
varoluşçu özgürlüğü ile paraleldir. Avrupa’da lirik soyutlamacılar varoluşçuluğun bulantı, saçma,
yabancılık g�b� bazı temat�k özell�kler�n�n yanı sıra, Dubuﬀet, Amer�kan Dışavurumcuları’nı
toplumsal, geleneksel normlara,kültüre karşı gel�şt�rd�ğ� Art Brüt’ü �le etk�lem�şt�r, Çünkü Art Brüt
toplumsal d�nam�kler�n ger�s�nde kalmış b�reyler�n, etrafını kuşatan bütün olgusallıklarına rağmen,
k�ml�kler�n� bel�rleyen temel nedenlere rağmen yüksek kültürün kuşatmadığı özgürlükler�nden
sanata bakar. Bu nedenle küçük b�r çocuğun ya da b�r ps�kot�ğ�n res�mler� her zaman daha ‘saf’,
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daha ‘ham’ ve böylece daha özgürdür. Dubbufet sadece çocukların ve ps�kot�kler�n sanatına
hayranlık duymuyordu, aynı zamanda b�l�nçl� b�r şek�lde onlar g�b�, entelektüel ve akadem�k
kaygılardan olab�ld�ğ�nce bağımsız olarak, bas�t ve doğal b�ç�mde res�m yapmaya kararlıydı.
Spontane ve çocuksu sanatın geleneksel ve yeteneğ�n konuşturulduğu sanattan daha dürüstçe
yapıldığına ve gerçek duygu ya da �mgelemler� �fade ett�ğ�ne �nanıyordu (Hodge, S. 2013, 192) .
Bu nedenle b�r� onun resm�n� b�r çocuğun yaptığını düşünse Dubuﬀet, bundan rahatsızlık duymaz
aks�ne sev�n�rd�.

Res�m 5. Jean Dubuﬀet, Mons�eur Plume pl�s au pantalon (Portra�t d’Henr� M�chaux), 1947,
tuval üzer�ne kumtaşı ve yağlıboya, 130,2* 96,5 cm, Tate Museum
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Sonuç
Dubuﬀet, Art Brüt’ü ve varoluşçu dayanakları �le sanat tar�h�nde çok öneml� b�r yere sah�pt�r.
Bunun tak�p ed�leb�l�r temel dayanakları olarak karşımıza çıkan bazı kültürel sorunlar, dönemin
Avrupa’sında öneml� yere sah�pken Sartre, Jaspers, He�degger g�b� Varoluşçuluk’un temel �s�mler�
�ç�n de geçerl� olmuştur. Sonuç olarak toplumsalın çöküşüne dayalı b�reyc�l�k dönem�yle bağlantılı
olarak ne kadar eleşt�r�lse de, b�r çeş�t kollekt�vzm�n savaşlar sonrası Avrupa’da dayanaksız
kalması oldukça normald�r. Varoluşçuluk b�reyselden hareket etmeye mecburdur çünkü varoluş
her b�rey�n ayrı ayrı deney�mleyeb�ld�ğ�, öz’süz b�r deney�md�r.
İlkel, doğrudan ve ekolsüz olana yönel�k karakter�st�k avangard vurgu, Fransız ortamında
Dubuﬀet’n�n “Art-Brut”uyla kes�n olarak odağa alındı. Art-Brut başlangıçta duvar yazıları (graf�t�)
ve çocuklarla del�ler�n sanatında bulunan canlılık ve doğruluğun kutlanmasının b�r b�ç�m�yd�.
Buna karşılık Dubuﬀet ve d�ğerler� bu canlılığı ve otant�kl�ğ� kend� sanatlarında �zlemeye
koyuldular. Bu çalışmanın �çer�m� �nsan� ve uygar olanın karşı kutuplarda durduğuydu- bu da
savaş deney�m�n�n destekled�ğ� b�r çıkarım olmalıdır (Harr�son, C. , Wood, P., 2016, 597-598) .
Sanatta kırkların en sevd�ğ� kel�me ‘yabancı’ h�c�v �ç�n b�r konu �ken yabancılaşma ve
yabancılaştırma duygusu jenarasyonun deney�m�yd�. Modern sanatın ve edeb�yatın kanıtlarını
kullanarak Hannah Arendt, “evs�zl�ğ� “ varoluşçuluğun asıl temalarından b�r� olarak görüyordu
(Lyon, C. 1991, 4). Ve Greenberg �se bu akımın en büyük sanatsal üstler�nden b�r� olarak
Dubuﬀet’y� görürdü. Gerçekten de varoluşçuluk ile aynı kaynaktan beslenen Dubuﬀet, Ham Sanat
�le öznel b�r deney�m olarak yaşanab�len evs�zl�k, yers�z yurtsuzluk, yabancılık, saçmalık g�b�
varoluşsal temaları ham ve saf olarak d�le get�rmen�n önem�ne vurgu yaparak sanat tar�h�nde b�r
üs olmuştur.
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1.

Arzu ALTINÇELİK

23. Erdoğan PAKSOY

2.

Zeynep AROL

24. Mehtap SALDIRAY

3.

Aysun AYDIN

25. Süeda ŞATIR TORUK

4.

İrem BAHÇECİOĞLU

26. Gülnur TAVUKCUOĞLU

5.

Ercan BAŞ

27. Hat�ce TOK

6.

K�mray BAŞ

28. Sena TOMAK

7.

Ar�f BAYBURT

29. Ardahan TORUK

8.

Mesut Batuhan ÇANKIR

30. Ecem TOSUN

9.

Cansu ÇELEBİ EROL

31. Mahmut Rıfkı ÜNAL

10. Seda ÇİLİNGİR

32. Ümmühan YILDIZ

11. N�gar DEMİRTAY

33. Şule YILMAZ

12. Irmak DÖNMEZ

34. Burak YİĞİT

13. Elanur DUMLU

35. Ceren YÜCEL

14. Ç�ğdem DÜZGÜN
15. Sümeyye Ertop ÖZ
16. İsma�l EYÜPOĞLU
17. B�ge GÜRSES
18. Eda İLBEYCİ
19. Fatma KAYA
20. Caner KEMAHLIOĞLU
21. Tuğba KURT
22. Uğur ÖZDEMİR
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Arzu Altınçelik
1987 yılında İstanbul’da doğdu. 2013 yılında Marmara Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar
Fakültes� Seram�k ve Cam Bölümü’nden, 2014 yılında �se Ç�ft Anadal Programı �le Tekst�l Tasarım
Bölümü’nden mezun oldu. Eğ�t�m hayatı boyunca b�rçok serg�, workshop ve sosyal projede görev
aldı. Özel sektörde çeş�tl� tekst�l f�rmalarında tasarımcı olarak çalıştı. Marmara Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Enst�tüsü Tekst�l Bölümü’nde “L�f Sanatında Enstalasyonun Yer�” yüksek l�sans
tez�n� 2019 yılında tamamladı. Şuan y�ne aynı enst�tünün Tekst�l Bölümü’nde sanatta yeterl�k
eğ�t�m�ne devam etmekte, Altınbaş Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültes�, Moda ve
Tekst�l Tasarımı Bölümü’nde Araştırma Görevl�s� olarak çalışmaktadır.
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Arzu Altınçelik
‘‘Entropi-Yabancılaşma’’
Karışık Teknik
40x40 cm
2019
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Zeynep AROL
1982 Kdz. Ereğl�’de doğdu.
Önl�sans; 2004, İstanbul Ün�vers�tes�, Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksek Okulu, Ç�n�
İşlemec�l�ğ� Bölümü,
L�sans; 2007, Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültes�,
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü,
Yüksek L�sans; 2010, M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�, Sosyal B�l�mler
Enst�tüsü, Esk� Ç�n� Onarımları Programı’nda tamamladı.
2011, Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültes�, Geleneksel Türk
Sanatları Bölümü’nde Araştırma Görevl�s� olarak çalışmaya başladı.
2012’den bu yana M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Enst�tüsü,
Esk� Ç�n� Onarımları Programı’nda Sanatta Yeterl�ğe devam etmekted�r.
Yurt�ç� ve yurtdışında b�rçok karma serg�ye katılmıştır.
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Zeynep Arol
‘‘Ekinoks’’
Çini, Sıraltı El Dekoru 900 °C
Çap 40 cm
2018
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Aysun AYDIN
1992 yılında Kastamonu’da doğdu. L�se eğ�t�m�n� Kastamonu Anadolu Güzel Sanatlar
L�ses�’nde tamamladı. 2010 yılında başladığı Karatek�n Ün�vers�tes� Res�m Bölümü’nden 2014
yılında mezun oldu. Yüksek l�sans eğ�t�m�n� Gaz� Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Enst�tüsü’nde tamamlayan Aydın, 2018 yılında buradan mezun oldu. Çeş�tl� karma serg�lerde eserler� serg�lenen
Aysun Aydın, halen Kastamonu Ün�vers�tes�’nde Sanatta Yeterl�k öğrenc�s� olarak eğ�t�m�ne devam etmekted�r.

608

LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILERI SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BILDIRI KITABI VE SERGI KATALOĞU

Aysun Aydın
‘‘Körebe’’
Tuval üzerine akrilik
15x25cm
2015
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İrem BAHÇECİOĞLU
Ankara Altındağ doğumlu olan İrem Bahçec�oğlu, 2013-2017 yılları arasında Kastamonu
Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� Res�m İş Öğretmenl�ğ� bölümünde l�sans eğ�t�m�n� tamamladı.
Çeş�tl� karma serg�lerde eserler� serg�lenen Bahçec�oğlu, halen Kastamonu Ün�vers�tes� Sosyal
B�l�mler Enst�tüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı’nda yüksek l�sans öğrenc�s�d�r.
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İrem BAHÇECİOĞLU
İsimsiz
Karışık Teknik
40x40 cm
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İrem BAHÇECİOĞLU
İsimsiz
Karışık Teknik
40x40 cm
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Ercan BAŞ
1991 yılı doğumlu olan Ercan Baş; 2010 yılında Dudullu 75.Yıl Cumhur�yet L�ses�’nden
mezun oldu. 2010-2012 yılları arasında Karamanoğlu Mehmet Bey Ün�vers�tes�’nde M�mar�
Dekorat�f Sanatlar bölümüne devam ett�. 2013 yılında g�rd�ğ� Sakarya Ün�vers�tes� Res�m
Bölümü’nden 2017 yılında mezun oldu. 2019 yılında Namık Kemal Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler
Enst�tüsü Res�m Ana Sanat Dalı Res�m Bölümü’nde yüksek l�sans eğ�t�m�ne başladı. Halen bu
bölümde eğ�t�m�ne devam etmekted�r.
2010 yılında İstanbul İl� L�seler arası Gençl�k ve Spor Konulu Res�m Yarışması’nda �l
b�r�nc�l�ğ�, Ümran�ye Beled�yes� “Çanakkale Geç�lmez” konulu Res�m Yarışması’nda �k�nc�l�k
ödülü ve 2017 yılında Ekş�oğlu Vakfı Başarı ödüller�n� aldı.
İk� ayrı k�ş�sel serg�s� olan Ercan Baş’ın eserler� aynı zamanda b�r çok serg�de
serg�lenmeye değer görüldü.
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Ercan Baş
‘‘Dönüşüm’’
Sulu Boya
35x50 cm
2019
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Ercan Baş
‘‘Kayboluş’’
Sulu Boya
35x50 cm
2019

617

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Kimray BAŞ
1994 yılında Merz�fon’da doğdu. 2008 yılında �lk ve ortaöğret�m�n� tamamladı. 2013
yılında Merz�fon Ab�de Hatun Anadolu L�ses�’nden mezun oldu. 2013, 2014, 2015 yıllarında
Yaşar Çal atölyes�nde ç�z�m ders� aldı. 2015 yılında Kastamonu Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültes� Res�m Bölümünü kazandı. 2019 yılında l�sans eğ�t�m�n� tamamladı.

618

LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILERI SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BILDIRI KITABI VE SERGI KATALOĞU

Kimray Baş
‘‘Öteki’’
Tuval üzerine yağlı boya
50x50 cm
2019
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Arif BAYKURT
Ar�f Baykurt 1971 yılında Malatya’da doğdu. 1990 yılında L�se’den mezun oldu. 1997
yılında İnönü Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� Res�m-İş Öğretmenl�ğ� Programı’ndan B�r�nc�l�kle
mezun oldu. 1998 yılında Malatya Doğanşeh�r Polat L�ses�’nde Res�m-İş öğretmen� olarak çalıştı.
2000 yılında öğretmenl�kten �st�fa ederek Amer�ka B�rleş�k Devletler�’ne yerleşt�. Amer�ka
B�rleş�k Devletler�’nde pekçok serg� ve yarışmaya katılarak onur belges� ve dereceler aldı. 2017
yılında Türk�ye’ye döndü. 2018 yılında İnönü Ün�vers�tes�, Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Res�m
Anab�l�m Dalı’nda Yüksek L�sansını yapmaya başladı.
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Arif Baykurt
‘‘Kadın’’
Tuval üzerine yağlı boya
25x35 cm
2018
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Mesut Batuhan ÇANKIR
1990 yıllında İstanbul’da doğdu. L�sans eğ�t�m�n� 2012 yıllında İstanbul Aydın
Ün�vers�tes�, Radyo, Telev�zyon ve S�nema bölümünde tamamladı. 2018 yıllında �se İstanbul Aydın
Ün�vers�tes�, Görsel Sanatlar yüksek l�sans programından mezun olduktan sonra aynı yıl �ç�nde
İstanbul Ün�vers�tes�, Radyo, Telev�zyon ve S�nema doktora programına kabul ed�ld�. İstanbul
Aydın Ün�vers�tes�, Ç�zg� F�lm ve An�masyon Bölümü’nde öğret�m görevl�s� olarak çalışmakta
olan Çankır, s�nema, an�masyon ve v�deo sanatı g�b� konularda araştırmalar yapmaktadır.

622

LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILERI SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BILDIRI KITABI VE SERGI KATALOĞU

Mesut Batuhan Çankır
‘‘Meydan’’
Dijital baskı
25x50 cm
2019
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Cansu ÇELEBİ EROL
1987 doğumlu olan sanatçı; 2009 yılında D�cle Ün�vers�tes� Z�ya Gökalp Eğ�t�m Fakültes�
Res�m-İş Öğretmenl�ğ� Anab�l�m Dalı’nda L�sans eğ�t�m�n�, 2012 yılında D�cle Ün�vers�tes� Eğ�t�m
B�l�mler� Enst�tüsü Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümü’nde Yüksek L�sans eğ�t�m�n� ve 2019 yılında
Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsü Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümü’nde Doktora
eğ�t�m�n� tamamladı. Yurt�ç�nde üç k�ş�sel serg�s� bulunan sanatçı, yurt�ç� ve yurtdışında çeş�tl�
b�enal, kongre, sempozyum, serg� ve çalıştaylarda b�l�msel ve sanatsal çalışmalarıyla yer almıştır.
Görsel sanatlar alanındak� çalışmalarında konu olarak deney�mlenm�ş ş�ddet yaşantılarının ve
göç etme eylem�n�n alt yapısını oluşturduğu travmat�k süreçler�n sanatsal �fadeye etk�s�n� çeş�tl�
malzeme olanaklarıyla görünür kılmaktadır. Mevcut durumda Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Buca
Eğ�t�m Fakültes� Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümü’nde doktor araştırma görevl�s� olarak akadem�k
ve sanatsal çalışmalarda bulunmaktadır.
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Cansu Çelebi Erol
‘‘Gölge Alan 12’’
Tuval üzerine karışık teknik
40x50 cm
2019
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Seda ÇİLİNGİR
15 Mart 1995 tar�h�nde İstanbul’da doğdu. 2013 yılında Cağaloğlu Anadolu Kız Meslek
L�ses� Graf�k Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü b�t�rd�. 2017 yılında İstanbul Aydın Ün�vers�tes�
Graf�k Tasarım bölümünden onur dereces�yle mezun oldu. 2018 yılında İstanbul Aydın
Ün�vers�tes�’nde yüksek l�sans eğ�t�m�ne başladı. Ağustos 2018’den ber� aynı kurumda araştırma
görevl�s� olarak çalışmaya devam etmekte ve sanat/tasarım çalışmalarını sürdürmekted�r.
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Seda Çilingir
Ayrımcılık
Dijital Baskı
35x50cm
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Nigar DEMİRTAY
1992 yılında Çanakkale’de doğdu.2005 yılında H.A.T Anadolu Güzel Sanatlar L�ses�nde
öğren�m görmeye başladı. 2010 yılında Güzel Sanatlar L�ses�nden mezun oldu. 2011 yılında
Marmara Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�nde Tekst�l bölümünü kazandı. 2014 yılında der�
ürünler�yle �lg�lenmeye başladı ve CNR fuar merkez�nde gerçekleşt�r�len der� fuarında tasarımcı
olarak yer aldı.2014 yılında E�b Der� Yarışmasında �lk on f�nal�st olarak yarıştı.2015 yılında
Marmara Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�nden mezun oldu ve aynı ün�vers�tede yüksek
l�sans yapmaya başladı. ITC 2015 Uluslararası Tekst�l –Kostüm Kongres� ve Serg�s�nde yer aldı.
Ukrayna’da düzenlenen Scyth�a Text�le Art serg�s�ne kabul ed�ld�. Anadolu’da dokunan bezler�n
yen�den hayata geç�r�ld�ğ� “Bezce” projes�ne katkıda bulundu. İHİB tarafından düzenlenen halı
tasarım yarışmasında f�nale kaldı . Örme tekn�ğ�n�n sanatla buluştuğu İlmek serg�s�ne katıldı.2017
yılında ‘B�z İnsan Mıyız?’ başlıklı 3.İstanbul Tasarım B�eal�’ne katıldı.7.Uluslararası Öğrenc�
Tr�enal’� kapsamında b�rçok serg� ve etk�nl�kte yer aldı. 2017 yılında Ukrayna’da düzenlenen
m�n� tekst�l serg�s�nde yer aldı. 2018 yılında üçüncüsü düzenlenen İlmek serg�s�ne katıldı. 2018
yılında İstanbul Aydın Ün�vers�tes�n�n düzenled�ğ� ADD-IST Uluslararası Sanat ve Tasarım
D�yalogları Serg�s�ne ve Karamanoğlu Metmetbey Ün�vers�tes�n�n düzenled�ğ� D�s�pl�nler Arası
Ulusal Karma Serg�s�ne katıldı. Tasarımcı Marmara Ün�vers�tes�ndek� yüksek l�sans programına
devam etmekted�r.
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Nigar Demirtay
‘‘İsimsiz’’
Dikiş, keçe, polyester iplik
30x50cm
2019
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Irmak DÖNMEZ
19 Kasım 1987’de İstanbul’da doğdu. M�mar S�nan Güzel Sanatlar L�ses�, Res�m
Bölümünde burslu olarak okuduktan sonra Işık Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�, Görsel
Sanatlar Bölümünde tam burslu l�sans eğ�t�m�ne başladı, Prof. Balkan Nac� İsl�myel� res�m
atölyes�nden bölüm üçüncüsü ve onur öğrenc�s� olarak mezun oldu.
Işık Ün�vers�tes�, Sosyal B�l�mler Enst�tüsü, Res�m Yüksek L�sans Programını burslu
olarak tamamladıktan sonra Işık Ün�. Görsel Sanatlar Bölümünde �k� yıl yarı zamanlı as�stan
olarak çalıştı ve burslu olarak Sanat B�l�m� Doktora programına g�rmeye hak kazandı. Aynı yıl
Rotary Pera tarafından (Pr�x d’Excellence de Vocat�on Profess�onelle” 2016-2017) ödüle layık
görüldü.
Doktora dönem�nde Dan�marka Kral�yet Akadem�s�’ne yaptığı erasmus başvurusu
olumlu sonuçlandı, b�r dönem Prof. Dr. Angela Mel�tapoulos çalıştıktan sonra b�r sonrak� dönem
�se kurum tarafından m�saf�r araştırmacı/ph.D olarak davet alarak, toplam b�r sene Dan�marka
Kral�yet Akadem�s�’nde araştırmalarını yürüttü, sanatsal üret�mler�n� sürdürdü ve bu sırada �lk
k�ş�sel serg�s�n� Kopenhag’da açtı.
İzlanda, F�sh Factory Creat�ve Centre adlı sanat rez�dansına stajyer olarak başvurusu
kabul aldı, altı ay süres�nce sanat rez�dansı yönet�m�nde çalıştı.
Döndüğünde Işık Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�nde Y. Zamanlı Öğret�m
Görevl�s� olarak çalışmaya başladı, halen Desen ders�n� yürütmekted�r. Aynı zamanda Işık Ün�.
Sanat B�l�m� Dr. programında, tez çalışmalarını sürdürmekted�r. Yurt�ç� ve yurtdışında, özel ve
resm� kurumların koleks�yonlarında eserler� bulunmaktadır.
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Irmak Dönmez
‘‘Teeth, drawn on my teeth x-ray’’
Photography print
40x40cm
2018
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Elanur DUMLU
07.03.1994 tar�h�nde Erzurum’da doğdu. Açıköğret�m l�ses�nden mezun oldu. Atatürk
Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� Res�m bölümünü 3,96/4 ortalama �le fakülte ve bölüm
b�r�nc�s� olarak tamamladı. T.C. MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü Duvar Resm� Uygulama
Elemanı Programı’nda sert�f�kaya sah�pt�r.
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Elanur Dumlu
‘‘Piyon’’
Litografi
50x35 cm
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Çiğdem DÜZGÜN
1983 yılında Uşakta doğdum. İlk, orta ve l�se öğren�m�m� Uşak’ta tamamlandıktan
sonra Akden�z Ün�vers�tes� B�yoloj� Bölümünde �lk l�sans eğ�t�m�m� b�t�rd�m. Çeş�tl� sektörlerde
çalıştıktan ardından b�r eğ�t�m kurumundan gelen tekl�ﬂe öğretmenl�k yapmaya başladım.5 yıl
eğ�t�m sektöründe h�zmet verd�m. Aklımda hep tasarımcı olmak vardı, bu nedenle b�r yandan
eğ�t�mc�l�ğe devam ederken d�ğer yandan hayal�m olan Moda tasarımı bölümünü okumaya karar
verd�m. 2015-2019 yılları arasında Uşak Ün�vers�tes� Moda Tasarımı bölümünden. Şuan Uşak
Ün�vers�tes�nde Tasarım Çalışmaları Yüksek L�sansı öğrenc�s�y�m.
Tasarım alanında çalışma ve eğ�t�m�me devam etmekle b�rl�kte, halen öğretmenl�k,
öğrenc� koçluğu ve eğ�t�m danışmalığı yapmaktayım.
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Çiğdem Düzgün
İsimsiz
Ham deri üzerine, farklı bitkilerle
ekolojik baskı uygulaması
65x 44cm
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Çiğdem Düzgün
‘‘İsimsiz’’
Ham deri üzerine, farklı bitkilerle
ekolojik baskı uygulaması
65x 44cm
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Sümeyye ERTOP ÖZ
Sümeyye ERTOP 1997 yılında Sakarya’da doğdu. 2019 yılında Sakarya Ün�vers�tes�
Sanat Tasarım ve M�marlık Fakültes� Res�m Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Sakarya
Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Res�m Bölümünde başladığı Yüksek L�sans programına
halen devam etmekted�r. ÖZ Sakarya Ün�vers�tes� Sanat Tasarım ve M�marlık Fakültes� Res�m
Bölümü’nde pek çok karma serg�ye katılmıştır.
Sümeyye ERTOP, çalışmalarında �kt�dar-güç �l�şk�s�n� ele almıştır. İkt�darın hâk�m�yet
alanını ç�zg�lerle sınırlayarak, mekân �ç�ne yerleşt�rd�ğ� �mgelerle sorgulamıştır. İkt�dar, statü,
güç sah�b� k�ş�ler öldükten sonra belleklerde ş�md� ve buradalığını büstler yoluyla sürdürür. Büst,
�kt�darın belleklerde yaşatılması anlamı dolayısıyla seçt�ğ� b�r �mged�r. İkt�darın b�rey üzer�ndek�
etk�s�n�, müdahale ett�ğ� alanları büst �mges�yle kompoz�syonlarında ele almıştır. Mekânlar,
gerçek b�r mekân görüntüsünden uzak sınırlanan uzamlara �şaret etmekted�r.
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Sümeyye Ertop Öz
Evren Biçimi
Tuval üzerine yağlı boya
30x30 cm
2019
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İsmail EYÜPOĞLU
1987 yılında Özbek�stan’ın Fergana �l�nde doğdu. L�sans eğ�t�m�n� 2005-2009 yılları
arasında Pamukkale Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� Res�m-İş Öğretmenl�ğ� bölümünde tamamladı.
2010 yılında Pamukkale Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsü Res�m-İş Eğ�t�m� Programında
yüksek l�sans eğ�t�m�ne başladı, 2018 yılında programdan mezun oldu. Aynı yıl Marmara
Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsü Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümü Res�m-İş Eğ�t�m�
Programında doktora öğren�m�ne başladı.
2018 yılında Bartın Ün�vers�tes� �le Bartın İl Müdürlüğü �ş b�rl�ğ� �le gerçekleşt�r�len
“Gülen Yüzler İç�n Sağlıklı Yaşam Boyama K�tabı’nın görselleşt�r�lmes�nde görev aldı.
2008-2009 yılları arasında Pamukkale Ün�vers�tes� Gazetes� PAÜ Haber �ç�n kar�katür
ve bulmaca hazırladı, çeş�tl� k�tap ve derg�ler �ç�n �llüstrasyonlar yaptı. Ulusal ve uluslararası
b�rçok karma serg�ye katıldı. 2010-2013 yılları arasında graf�k tasarımcı, 2014-2017 yılları
arasında görsel sanatlar öğretmen� olarak görev yapan Eyüpoğlu, 2017 yılından bu yana Bartın
Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümü Res�m-İş Eğ�t�m� Anab�l�m Dalı’nda
araştırma görevl�s� olarak çalışmaktadır.
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İsmail Eyüpoğlu
‘‘Kukla’’
Duralit üzerine yağlı boya
41x31 cm, 2018
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Bige GÜRSES
1985 yılında İstanbul’da doğan B�ge Gürses, 2012 yılında Kocael� Ün�vers�tes� Güzel
Sanatlar Fakültes� Res�m Bölümü eğ�t�m�n�, 2014 yılında �se Işık Ün�vers�tes� Res�m Bölümü
Tezl� Yüksek L�sans eğ�t�m�n� tamamlamıştır. Bu süre �çer�s�nde 2010 yılında Erasmus-Avrupa
B�rl�ğ� Öğrenc� Değ�ş�m Programı �le İtalya, Catan�a Güzel Sanatlar Akadem�s�’nde b�r sene
süreyle eğ�t�m görme �mkanı bulmuştur. Sanatçı yurt�ç� ve yurtdışında b�rçok serg�ye katılmıştır.
Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes�, Sanat ve Tasarım Doktora Programı’na devam etmekte ve Tek�rdağ
Namık Kemal Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar, Tasarım ve M�marlık Fakültes� Res�m Bölümü’nde
araştırma görevl�s� olarak çalışmalarını sürdürmekted�r.
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Bige Gürses
İsimsiz
Linol Baskı, Chine Colle
35x50 cm
2013
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Eda İLBEYCİ
Eda İlbec�, 1983 yılında İzm�r’de doğdu. L�sans eğ�t�m�n� Dokuz Eylül Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Fakültes� Seram�k ve Cam Tasarımı Bölümü’nde tamamlayarak 2019 yılında
mezun oldu. Mayıs 2019’da Uluslararası 5. Den�zl� Cam B�enal� kapsamında düzenlenen Türk
Cam Sanatçıları Karma Cam Serg�s�’ne ‘B�rl�kte’ �s�ml� cam eser�yle katıldı. 2019 yılı Mayıs
ayında Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� RGB Konteyner Galer�ler� Mav�
Konteyner’da tez projes� kapsamında ‘Kabuk’ �s�ml� Seram�k Enstalasyon Serg�s�’n� düzenled�.
L�sans tez projes� �le ‘En İy� Mezun�yet Projes� Ödülü’nü alan İlbeyc�, Dokuz Eylül Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Enst�tüsü Seram�k ve Cam Tasarımı Anasanat Dalı’nda yüksek l�sans eğ�t�m�ne
devam etmekted�r.
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Eda İlbeyci
‘‘Kadın’’
Fırında Kalıpla Şekillendirme
25x25x58 cm
2019
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Fatma KAYA
1984 yılında Iğdır’da doğdu. L�se öğren�m�n� tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşt�.
2010 yılında Marmara Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� Tekst�l Sanatları Bölümüne
g�rd�. 2011 yılında �se aynı fakülten�n Ç�ft Ana Dal Programı �le Seram�k ve Cam Bölümüne
başladı. 2014 yılında okulu b�r�nc�l�kle b�t�rd�. 2015 yılında Ç�ft Ana Dal Programı �le Seram�k ve
Cam Bölümündek� eğ�t�m�n� başarılı b�r şek�lde sonlandırdı. 2015 yılında aynı fakülten�n Tekst�l
Bölümü Yüksek L�sans programına başladı. 2019 yılında Yüksek L�sans programını b�t�r�p,
M�mar S�nan Güzel Sanatlar Ün�vers�tes�nde Tekst�l ve Moda Tasarımı Anasanat Dalında Sanatta
Yeterl�k programına başladı.
Yükseköğren�me başlamadan önce b�rçok tekst�l f�rmasında tasarımcı ve yönet�c� olarak
çalıştı. Tasarımcı eğ�t�m hayatı boyunca ve profesyonel yaşamı �çer�s�nde b�rçok serg�, workshop,
yarışma ve sosyal projede görev aldı. 2016 yılından �t�baren �se başta Marmara Ün�vers�tes� Güzel
Sanatlar Fakültes� olmak üzere çeş�tl� ün�vers�telerde öğret�m görevl�s� olarak görev yapmaktadır.
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Fatma Kaya
‘‘Döngü’’
Tekstiln Materyal
60 cm
2019
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Caner KEMAHLIOĞLU
Caner Kemahlıoğlu 1995 yılında S�vas’da doğdu. 2018 yılında Cumhur�yet Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Fakültes� Res�m Bölümü’nden mezun oldu. 2019-2020 yıllarında Cumhur�yet
Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tü’sü Res�m Anab�l�m Dalı okumaya hak kazandı. Sanatçı,
ulusal ve uluslararası çalıştaylar, b�r küratörlük projes� ve 26 karma serg�de yer almıştır.
Res�m yapmaya ortaokulda başladı. Tab� o zamanlar res�m alanında profesyonel değ�ld�.
Hocalarının tavs�yes� üzer�ne 2009’da Güzel Sanatlar L�ses�’ne başladı. Aynı zamanda desen
üzer�ne de yıllarca dersler aldı. L�sen�n ardından Ün�vers�tede de res�m alanında devam etmek
�sted�. S�vas Cumhur�yet Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�’nde 4 yıl l�sans eğ�t�m� almaya hak
kazandı.
Kend� tarzını, kalem ve fırça tutuşunu ş�md� daha da güçlü hale get�rd�. L�sanstak�
çalışmalarında ağırlıkla b�reylere, özel olarak da anlatacakları b�r h�kâye olan yüzler� resmetmeye
odaklandı. Modeller�n� seçmek kolay olmadı ve genelde canlı modelden çalıştı. İk�nc�l odağı
da m�mar� res�mler�, özell�kle katedraller ve çevreler�nden oluşan kompoz�syonlar oldu. Tekn�k
açıdan, en çok Rönesans ressamlarından ve üstatlarından etk�lend�ğ�n� söylemek �ster�m.
Fakülte’den res�m bölümü �k�nc�s� olarak mezun oldu ve yüksek l�sansını da dereceyle
b�t�rmek �st�yor. Çalışmak onu şarj ed�yor, sürekl� araştırma ve üret�m �çer�s�nde olmak �sted�ğ�n�
b�ld�ğ� �ç�n akadem�syenl�k yolunda �lerlemey� terc�h ett�. Cumhur�yet Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler
Enst�tü’sü Res�m Anab�l�m Dalı yüksek l�sans programını 2019-2020 dönemler�nde okumaya hak
kazandı. Akadem�k çalışmalarında yen� ser� araştırmalardan yola çıkarak, M�namata hastalığını
ve Çernob�l felaket�n� konu ed�nm�şt�. Aynı zamanda bu alanda akadem�k araştırmalar �çer�s�nde
bulunmaktadır.
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Caner Kemahlıoğlu
‘‘Çernobil- Metafor’’
Dijital kolaj
25x25 cm

649

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Tuğba KURT
1995 yılında Ed�rne’de doğdu. L�sans eğ�t�m�n� 2013-2017 yılları arasında Anadolu
Ün�vers�tes� Seram�k-Cam Bölümünde tamamladı. Mezun olduğu yıl yüksek l�sans eğ�t�m�ne
başlayan Kurt, halen Anadolu Ün�vers�tes� Seram�k bölümünde yüksek l�sans eğ�t�m�ne devam
etmekted�r. Dünyada Çay Kültürü Ve Seram�k Çay Kapları Projes�’nde araştırmacı olarak görev
yapan ve Türk Seram�k Derneğ� üyes� olan Kurt, 2015 yılından bu yana b�rçok serg�ye katılmıştır.
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Tuğba Kurt
‘‘Traditional’’
Sır üstü seramik karo
30x30 cm
2018
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Uğur ÖZDEMİR
1976 yılında Almanya’nın S�ndelf�ngen şehr�nde doğdu. 1997-2002 yılları arasında
Anadolu Ün�vers�tes� Açık Öğret�m Fakültes� İşletme bölümünü tamamladı. 2014 yılında başladığı Anadolu Ün�vers�tes� Açık Öğret�m Fakültes� Türk D�l� ve Edeb�yatı bölümünde halen öğrenc�
olan Özdem�r, 2015 yılında g�rd�ğ� Sakarya Ün�vers�tes� Sanat Tasarım ve M�marlık Fakültes�
Res�m Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldu. Ulusal b�rçok karma serg�de eserler� serg�lenen ve
2019 yılında Sakarya Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Res�m Anasanat Dalı Res�m Bölümü’nde yüksek l�sans eğ�t�m�ne başlayan Özdem�r, halen bu bölümde öğrenc�d�r.
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Uğur Özdemir
‘‘Hayatın Karmaşası İçinde Kaybolmuş
Istırap Dolu Ruhun Yansıması’’
Tuval üzerine yağlı boya
30x30 cm
2017
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Erdoğan PAKSOY
Erdoğan Paksoy, 1994 yılında Konya’ da doğdu. 2013 yılında Nac�ye Mumcuoğlu
L�ses�’nden mezun oldu. 2014 yılında Selçuk Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�, Res�m
bölümünü kazandı. 2015 yılında Anadolu Ün�vers�tes� AÖF’n� kazanarak �k� ün�vers�te b�rden
okumaya başladı. 2018 yılında Selçuk Ün�vers�tes�’ den Prof. Dr. Ahmet Dalkıran Atölyes�’nden
dereceyle mezun oldu. B�rçok karma ve k�ş�sel serg�de eserler�yle yer alan Erdoğan Paksoy V.
Balaton Szalon Uluslararası Küçük Formatlı Sanat Eserler� Yarışması’nda 2016 yılında övgü
ödülüne layık bulundu. Konya Büyükşeh�r Beled�yes� İtfa�ye Da�re Başkanlığı ‘Hayal�ndek�
İtfa�ye’ konulu res�m yarışmasında B�r�nc�l�k ödülü kazandı. 5. Geleneksel Konya Büyükşeh�r
Beled�yes� İtfa�ye Da�re Başkanlığı res�m yarışmasında mans�yon ödülü aldı. Erdoğan Paksoy
res�m dışında fotoğraf ve müz�kle de �lg�lenmekted�r.
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Erdoğan Paksoy
‘‘Geçmişe Hasret’’
Tuval üzerine akrilik tekniği
25x25cm
2018
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Mehtap SALDIRAY
1991 yılında Antakya’da doğdu. 2006 yılında Antakya Bed�� Sabuncu Anadolu Güzel
Sanatlar L�ses� Res�m Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl başladığı Abant İzzet Baysal Ün�vers�tes�
Eğ�t�m Fakültes� Res�m-İş Öğretmenl�ğ� Bölümünü 2010 yılında b�t�rd�. 2017 yılında Hacettepe
Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Enst�tüsü Res�m Ana Sanat Dalındak� yüksek l�sans eğ�t�m�nden
“Yaşam Alanı Res�mler� Bağlamında L�r�k Anlatımlar” başlıklı tez� �le mezun oldu. Halen, Erc�yes
Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Enst�tüsü, Res�m Ana Sanat Dalında sanatta yeterl�k öğrenc�s�d�r.
“ B�r varmış b�r yokmuş”, “Yaşasın Ç�zmek” ve “Kor�dordak� Renk” �s�ml� k�ş�sel
serg�ler� bulunan Saldıray, b�rçok karma serg�ye de eserler� �le katılmıştır.
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Mehtap Saldıray
Benlik
Kağıt üzerine akrilik
50x70 cm
2019
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Süeda ŞATIR TORUK
17 Mart 1994 tar�h�nde İstanbul’da doğdu. 2016 yılında Çankırı Karatek�n Ün�vers�tes�
GSF Graf�k Tasarımı bölümünü onur öğrenc�s� olarak b�t�rd�. L�sans eğ�t�m�n� devam ederken
2016 yılında graf�k tasarım sektörünün en prest�jl� ödüller�nden b�r� olan ‘’Kırmızı Basında En
İy�ler Reklam Ödüller�’’ 8. Genç Kırmızı İk�nc�l�k Ödülü’nü kazandı. Ayrıca b�r d�ğer �ş�yle kısa
l�ste dereces�ne sah�p oldu.
2016 yılında Yakın Doğu Ün�vers�tes� Akadem�ada (KKTC) 7. Uluslararası Sanat
Akadem�s�’ne ve serg�s�ne katıldı. 2017 yılında TÜSAD’ın düzenled�ğ� Dünya Tütünsüzlük Günü
Af�ş yarışması’na katılarak hem �k�nc�l�k hem de serg�leme ödülünü aldı. ’Hacettepe Ün�vers�tes�
50. Yıl Onursal Tasarımlar Serg�s�’’ ‘n�n yanı sıra enst�tüye bağlı yüksek l�sans serg�ls� g�b� çeş�tl�
serg�lere de katıldı.
2017 Hacettepe Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Enst�tüsü Graf�k Anasanat Dalı Programına
başladı ve halen tez çalışmasına devam etmekted�r. Şuan İstanbul Aydın Ün�vers�tes� Güzel
Sanatlar Fakültes� Graf�k Tasarımı Bölümü Araştırma Görevl�s� olarak çalışmaktadır.
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Süeda Şatır Toruk
‘‘Yayık Hanın Putları’’
Karışık teknik dijital baskı
30x 40 cm
2018
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Gülnur TAVUKÇUOĞLU
1994 yılında KARABÜK/Yen�ce’de doğdu. 2012 yılında Safranbolu Anadolu Meslek
ve Kız Meslek L�ses� Graf�k ve Fotoğrafçılık bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Karabük
Ün�vers�tes� Safranbolu Feth� Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültes� Res�m Bölümünde l�sans
eğ�t�ne başladı. Karabük Ün�vers�tes� 2. Ulusal res�m yarışmasında b�r çalışması serg�lemeye
değer bulundu. L�sans eğ�t�m� boyunca çeş�tl� etk�nl�k ve serg�lerde yer aldı. 2017 yılında l�sans
eğ�t�m�n� tamamladı. 2018 Ocak ayında Karabük Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü’nde
Sanat Tar�h�’nde Yüksek L�sans eğ�t�m�ne başladı. Halen eğ�t�m�ne devam etmekted�r.
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Gülnur Tavukçuoğlu
‘‘AIDS’’
Tuval üzerine akrilik boya
50x50 cm
2016

661

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Hatice TOK
1996 yılında Uzundere’de dünyaya gelm�şt�r. Atatürk Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar
Fakültes� Res�m Bölümünden 2019 yılında mezun olan Tok, halen Atatürk Ün�vers�tes� Güzel
Sanatlar Enst�tüsü Res�m Anasanat Dalında l�sansüstü eğ�t�m�n� sürdürmekted�r.
Tok, 2019 yılında Atatürk Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� Mezun�yet Serg�s�’ne
katılmıştır.
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Hatice Tok
‘‘Otoportre’’
Kağıt üzerine granit kalem
32x25 cm
2018
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Sena TOMAK
1996 yılında Samsun’da doğdu. 2014 yılında Samsun Anadolu Güzel Sanatlar L�ses�’nden mezun oldu. L�sans eğ�t�m� sırasında 2016 - 2017 eğ�t�m öğret�m yılı Bahar dönem� �ç�n
İtalya’nın Bar� şehr�nde bulunan ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BARI’de Erasmus Programı
�le okumaya hak kazandı. 2018 yılında Işık Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� İç M�marlık Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Marmara Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Enst�tüsü İç M�marlık
ASD’nı kazandı ve eğ�t�m�ne devam etmekted�r.
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Sena Tomak
‘‘Renkli Kayar Panel Tasarımı’’
Dijital Baskı
35x50
2019
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Ardahan TORUK
17 N�san 1994 tar�h�nde Bandırma’da doğdu. 2016 yılında Çankırı Karatek�n Ün�vers�tes�
GSF Graf�k Tasarımı bölümünü ‘‘Yüksek Onur Öğrenc�s�’’ olarak b�r�nc�l�kle b�t�rd�. L�sans
eğ�t�m� boyunca pek çok fakülte karma serg�s�ne katıldı.
L�sans eğ�t�m�n� devam ederken 2016 yılında graf�k tasarım sektörünün en prest�jl�
ödüller�nden b�r� olan ‘’Kırmızı Basında En İy�ler Reklam Ödüller�’’ 8. Genç Kırmızı İk�nc�l�k
Ödülü’nü kazandı. Ayrıca b�r d�ğer �ş�yle kısa l�ste dereces�ne sah�p oldu.
2016 yılında Yakın Doğu Ün�vers�tes� Akadem�ada (KKTC) 7. Uluslararası Sanat
Akadem�s�’ne ve serg�s�ne katıldı. 2017 yılında TÜSAD’ın düzenled�ğ� Dünya Tütünsüzlük Günü
Af�ş yarışması’na katılarak serg�leme ödülü aldı.
L�sans eğ�t�m�n� tamamladıktan sonra 2017 yılında Gaz� Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar
Enst�tüsü Graf�k Anasanat dalı yüksek L�sans Eğ�t�m�ne başladı.
Ardından 2019 yılında buradan ayrılarak Hacettepe Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar
Enst�tüsü Graf�k Anasanat Dalı Programına geçt�. Burada ‘’Hacettepe Ün�vers�tes� 50. Yıl Onursal
Tasarımlar Serg�s�’’ ‘n�n yanı sıra enst�tüye bağlı yüksek l�sans serg�ler�ne katıldı. Ders dönem�n�
4.0 / 4 ortalama �le b�t�rerek tez çalışmasına başladı.
L�sans eğ�t�m� sonrası yüksek l�sansın yanı sıra sırası �le RGB34 (İstanbul), Pusula
Reklamev� (Ankara) ve Progo (Ankara) Ajanslarında Graf�k Tasarımcı olarak çalışmış son
olarak Dut Ajans (Ankara)’da sanat yönetmenl�ğ� görev�n� üstlenerek sektör �le bağlantısını
koparmamıştır.
2019 yılında İstanbul Aydın ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� D�j�tal Oyun Tasarımı
Bölümü Araştırma Görevl�s� olarak göreve başlamış ve halen burada görev yapmanın yanı sıra
freelance olarak çalışmakta ve yüksek l�sans eğ�t�m�ne devam etmekted�r.
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Ardahan TORUK
‘‘Paralel evrende yaz tatili’’
Dijital illüstrasyon
40x50 cm
2019

667

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

Ecem TOSUN
1989 yılında İzm�r’de doğdu. L�sans eğ�t�m�n� 2008-2013 yılları arasında Dokuz Eylül
Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� Tekst�l ve Moda Tasarımı Bölümü’nde tamamladı. 2013
yılında Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Enst�tüsü Tekst�l ve Moda Tasarımı Bölümü’nde
başladığı yüksek l�sans eğ�t�m�n� 2018 yılında tamamladı. Halen Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Güzel
Sanatlar Enst�tüsü Tekst�l ve Moda Tasarımı Bölümü / Tekst�l Tasarımı alanında Sanatta Yeterl�k
öğrenc�s�d�r.
2013 yılında Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� Z Raporu Serg� Jür�
Özel Ödülünü, 2015 yılında Bursa Ut�b 5. Ev Tekst�l� Tasarım Yarışması, Perde Tasarım Kategor�s�
Tets�ad Özel Ödülünü, 2017 yılında �se Konya Kültür ve Sanat Ürünler� Tasarım Yarışması Özel
Ödülünü alan Tosun, 2016 yılında 11. İTHİB Uluslararası İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması
F�nal�ne kalmaya hak kazanmıştır.
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Ecem Tosun
‘‘Döngü’’
Karışık Malzeme
2019
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Mehmet Rıfkı Ünal
13 Şubat 1993 Van doğumlu. 2011 yılında Sakarya Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�
Görsel İlet�ş�m Tasarımı bölümüne başladıktan sonra fotoğraf ve s�nema üzer�ne çalışmalar
yapmaya başladı. 2013 ve 2014 yılında kanal 7’de Görsel İlet�ş�m Tasarımcısı ve Stüdyo
Yönetmen� olarak bulundu. 2014 yılında “3 �stasyon” adında �lk k�ş�sel serg�s�n� açtı. Serg�n�n
�lg� görmes� üzer�ne belgesel f�lm çalışmalarına başladı. 2015, 2016 ve 2017 yıllarında kısa f�lm
ve fotoğraf yarışmalarında dereceler aldı. 24.12.2017 – 10.06.2018 tar�hler� arasında askerl�k
görev�n� tamamladı. 2018 Yılında mezun olduğu fakültes�nde Yüksek L�sans eğ�t�m�ne başladı.
Tasarım �le b�rl�kte belgesel yönetmenl�ğ� yapmaya da devam etmekted�r. “3 �stasyon 1 Ömür”
adlı belgesel f�lm projes�n� Sakarya Ün�vers�tes� BAP (B�l�msel Araştırmalar Projeler�) desteğ�
�le gerçekleşt�rd� ve 2 ulusal 2 uluslararası fest�valde ödül aldı. Ayrıca senaryosunu yazdığı �k�
belgesel�n çek�mler�ne devam ed�yor. 2019-2020 Eğ�t�m Öğret�m yılında BAİBÜ ( Bolu Abant
İzzet Baysal Ün�vers�tes�) İlet�ş�m Fakültes� Görsel İlet�ş�m Tasarımı Bölümü’nde Araştırma
Görevl�s� olarak hayatına devam etmekted�r.
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Mahmut Rıfkı Ünal
‘‘Bigcity’’
Dijital Manipülasyon
25x50 cm
2019
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Mahmut Rıfkı Ünal
‘‘Garbage’’
Dijital Manipülasyon
25x50 cm
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Ümmühan YILDIZ
Ümmühan YILDIZ l�se eğ�t�m�n� 2006 yılında Van Atatürk L�ses�’nde tamamladı.
Ardından Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes�’nde L�sans eğ�t�m�n� tamamladı. YILDIZ Kastamonu
Ün�vers�tes� Sosyal B�l�mler Enst�tüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı Yüksek L�sans öğrenc�s�
olarak eğ�t�m hayatına devam etmekted�r. L�sans eğ�t�m�n� aldığı Van Yüzüncü Yıl Ün�vers�tes� ve
yüksek l�sans eğ�t�m� aldığı Kastamonu Ün�vers�tes�’nde karma serg�lere katılmıştır.
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Ümmühan Yıldız
Köylü Kızı
Tuval üzerine yağlı boya
35x50 cm
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Şule YILMAZ
1992 İstanbul doğumlu olan Şule Yılmaz, 2010 yılında Rüştü Akın Anadolu Meslek
L�ses� Graf�k Tasarım ve Fotoğraf Bölümünden mezun oldu. 2014 yılında Kocael� Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Fakültes� Graf�k Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Dokuz Eylül Ün�vers�tes�
Güzel Sanatlar Enst�tüsü Graf�k Bölümü’nde Yüksek L�sans eğ�t�m�ne başladı. L�se, ün�vers�te
ve halk eğ�t�m merkez�nde fotoğraf ve graf�k dersler� veren Şule Yılmaz pek çok karma serg�ye
katıldı ve k�ş�sel serg� gerçekleşt�rd�.
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Şule Yılmaz
‘‘Hayal’’
Asetat üzerine serigrafi baskı
50x50 cm
2018
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Burak Yiğit
1986 yılında Ankara’da doğdu. 2015 yılında Gaz� Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes�
Res�m Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında Ankara Hacı Bayram Vel� Ün�vers�tes� L�sansüstü
Eğ�t�m Enst�tüsü Res�m Anasanat dalında Bütünleş�k Sanatta Yeterl�k eğ�t�m�ne başladı.
Çeş�tl� karma ve yarışmalı serg�lere katılan sanatçının �k� ödülü bulunmaktadır. Sanatçı halen
Dumlupınar Ün�vers�tes�, Güzel Sanatlar Fakültes�, Res�m Bölümü’nde araştırma görevl�s� olarak
görev yapmakta ve çalışmalarına Kütahya’dak� atölyes�nde devam etmekted�r.
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Burak Yiğit
‘‘Kentsel Mekan’’
Tuval üzerine karışık teknik
50x50 cm
2019
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Ceren YÜCEL
Ceren Yücel, 1993’te İstanbul’da doğdu. Fat�n Rüştü Zorlu Anadolu L�ses�’nden mezun
olduktan sonra 2012 yılında Kocael� Ün�vers�tes�’nde İç M�marlık bölümünü kazandı. Eğ�t�m�n�
�çm�mar� sektörlerde deney�mler kazandığı t�car� çalışmalar �le b�rl�kte yürütürek 2018 yılında
mezun oldu. Mezun�yet� sonrası d�s�pl�nlerarası eğ�l�mler�n�n üzer�ne g�tmeye karar vererek 2019
yılında Kocael� Ün�vers�tes� Sahne Sanatları Ana Sanat Dalı’nda yüksek l�sans eğ�t�m�ne başladı.
Dramat�k sanatlar, tasarım ve algı üzer�ne eğ�t�m ve çalışmalara burada devam etmekted�r.
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Ceren Yücel
‘‘Bilinç-dışı’’
90 gr kağıt üzerine suluboya
21x29.7 cm
2019

681

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI / İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY PUBLICATIONS

682

LISANSÜSTÜ ÖĞRENCILERI SANAT VE TASARIM SEMPOZYUMU BILDIRI KITABI VE SERGI KATALOĞU

Ceren Yücel
‘‘Modernizm’’
Kolaj
25x35 cm
2018
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