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I

ÖN SÖZ

Çağdaş sanat kimi zaman modernizmin başından itibaren olan dönemi, kimi 
zaman günümüz ya da güncel sanatın yerine kullanılmakta ise de çoğunlukla 
sadece tarihsel bağlam ile değerlendirilmemesi gereken bir olgudur. Her çağın 
kendi döneminde “çağdaş olan” gününün dokusuna ilişkin özellikleri referans 
alarak ilerleyebilir. Bazen modernizm  sonrası sanat için postmodern sanat 
dense de Postmodernizm tarihsel bir dönemle ve estetik bir yaklaşımla ilgili 
olduğundan çağdaş olarak nitelendirilen tüm eserleri kapsaması beklenmez. 
Dolayımla günümüz/güncel sanatı yerine çağdaş sanat dememiz bu döneme dahil 
olabilecek sanatın belirli tarihsel özellikleri yanında temel aldığı referansları 
işaret etmek içindir. 

Malum Çağdaş sanatın başlangıcı da kendisi gibi bulanıktır. Ancak biz 
bu noktada sanatçı ve sanatsal referansları ile önermeleri dayanak alabiliriz. 
Bu temelde çağdaş sanatı modernizmin sonundan sonra ki nitelemelerle 
şekillendirmek yerinde olur.

Modern sanatın aksine üretim yöntemlerine ve akımlara göre incelenmesi 
güç; çevre ve toplum bilincinin ağır bastığı; ağırlıklı olarak feminizm, 
küreselleşme, çevre, biyomühendislik, teknoloji-insan ilişkisi, AIDS ve çok 
kültürlülük gibi konularla ilgilenen; 1960’lı veya 1970’li yıllardan (başka bir 
deyişle modern sanatın veya Modernist dönemin bittiği kabul edilen zamandan 
sonra) günümüze kadar süregelen ve bir akım veya üslup benzeri birleştirici 
özellikleri olmadığından genel bir deyişle ‘çağdaş’ olarak adlandırılan sanat 
biçimleri bu kapsama girer. 

Çağdaş döneminde sanat, iletişime ve finansa evrilerek modernizm ve 
avangardın sonunu getirmiş gözükse de belki de sadece modernizmi dönüştürerek 
onun kendi stratejileriyle bir çeşit inovasyon alanı olarak postmodernizm 
adıyla kendini ortaya koymuştur. Artun’un dediği gibi, zamanımızda sanatın 
gösterdiği bir hakikat var, o da piyasa. Yani bir anlamda “çağdaş sanat” sanatın 
sonunun sanatı. Ama bir ihtimal, bize yeni yeni hakikatler, kehanetler ifade 
edecek bambaşka bir başlangıcın sanatı. İşte bu ihtimal, çağdaş sanat üzerine 
tartışmalarda, onu yalnızca hegemonik bir teslimiyet ortamı gibi görülmekten 



kurtararak, çağdaş bir eleştirelliğin, siyasallığın arayışına dönüştürüyor. Giorgio 
Agamben’in belirttiği gibi, belki de “çağdaşlık” demek eleştirellik demektir.

Tüm bu izlekte “Çağdaş Sanat Gündemi” isimli bu kitap, ele aldığı 
bölümlerde günümüzde çağdaş sanat hakkında ki yeni açılımlara daha yakından, 
özel yaklaşımlarla bakarak akademik camiaya katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 
Bu anlamda okuyucuya faydalı olmasını umuyorum. 

Kayseri, Mayıs 2021 

Prof. Dr. Aygül Aykut 
Erciyes Üniversitesi 

GSF Dekanı  
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1

B Ö L Ü M  1

ÇAĞDAŞ SANATTA KÜLTÜRALİZM 
OLGUSU ETRAFINDA GELİŞEN 

STRATEJİLER*

Developing Strategies Around the Culturalism in 
Contemporary Art

Ali Koç1 & Aygül Aykut2

1(Öğr. Gör. Dr), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 
alikoc@ksu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0939-2587 

2(Prof. Dr), Erciyes Üniversitesi, aaykut@erciyes.edu.tr 
ORCID: 0000-0002-7733-8232

1. Giriş

İnsanın varoluşundan bu yana doğa dışında veya  
doğadan yararlanarak meydana getirdiği nesne, imge, temsil, gösterge,
yaşam ve davranış öğelerinin toplamı kültürü yansıtır. Tarihsel süreç içinde

doğa, bilgi, devlet, ekonomi, teknik, ulus, savaş, kimlik, benzerlik, farklılık, 
simge, soyut, somut, yenilik, keşif, değişim, gelişim, birikim, başkalaşım, 
uzam, zaman vb. gibi soyut ve somut nitelik taşıyan kavramlar kültürel birikimi 
oluşturur. Öznel ve nesnel özellikler taşıyan kültür olgusu insan odağındaki 
toplumsal yapıları epistemolojik (bilgisel), ontolojik (yapısal), metodolojik 
(yöntemsel) ve aksiyolojik (değersel) açılardan beslemeye devam eder. Öte 
yandan kültür; binlerce yıldan bu yana hem oluşturduğu hem nesillerden 
nesillere aktardığı miraslarla gelenek, birikim, davranış ve yaşantılar bütünü 
olarak toplumlarda; değişim, gelişim ve dönüşümlere yol açar. İnsan üretiminin 
duyulabilen, görülebilen, hissedilebilen ve yaşanabilen yönünü teşkil eden 
kültür, insanlık tarihini oluşturan, var olan, yaşanan, yenilenen ve güncellenen 
bir olgudur. Öyle ki kültür olgusunun insanla bağı, bir yandan sanatla olan sıkı 

*Bu çalışma Ali Koç’un Çağdaş Sanatta Kültüralizm Olgusu Ve Etkileri isimli Sanatta Yeterlik
Tezinden dönüştürülmüştür.
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temasını gösterir diğer yandan dünyada huzurlu bir ortam için ‘arzu’larının 
ardından giden insana ‘yaşanabilirlik’ bahşeder. Bu nedenle kültür hem anlam 
yaratma hem de yaratılan anlamı okumanın dili olarak görülebilir.

Avrupa ve Amerika’da 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın ortalarına kadar 
yaşanan Modern Dönem, pozitivist rasyonalizmi öne çıkarırken insanların 
bilimsel, dinsel, kültürel, felsefi, ahlaki ve sanatsal yönlerden normatif 
değerlere bağlı kalmasını gerekli görmüştür. Modern Dönemde yapılan kültür 
çalışmaları dönemin sosyal ve bilimsel çevreleri tarafından ‘Kültüralizm’ 
olarak adlandırılmıştır. Modern Dönemde kültüralizm olgusu iki farklı yönde 
ilerlerken ilkinde rasyonalist ve bilimsel gelişmelerin ikincisinde de ideolojik 
hedefler kültürel çalışmaların belirleyicisidir. Bu dönemin rasyonelci bilimsel 
yönünde kültüralizm olgusu, endüstriyel ilerlemeler sonucu meydana çıkan 
kapitalist ortamı, sanatsal akımları, üretim-tüketim ilişkileri, kitle kültürü ve 
popüler kültür ilişkilerinde meydana çıkmıştır.  Modern Dönemin ideolojik 
yönünde ise kültüralizm egzotik,  oryantal, kolonyal ve emperyal hedefler 
doğrultusunda sanatı kültürü yayma ‘aracı’ kılarak, ‘öteki’lerin kültürünü hem 
‘alır’ hem de ‘satar’. Bu dönemde Avrupa özellikle Amerika güçlerinin, kendi 
hegemonik anlayışlarıyla yoğurdukları kültüralist anlayış biçim ve yöntemleri 
dünyanın ‘öteki’ ülkelerindekilere dayatmaları bu yeni tip kültürü yayma ve 
pazarlama stratejilerinde görülebilir. Dolayısıyla, bu dönemin Avrupa ve 
Amerika coğrafyaları, hem sosyal ve bilimsel gelişmelerin büyüsünü yaşarlar 
hem de emperyalist hedefleri doğrultusunda sanatı kültürün hizmetinde 
kullanırlar. Modern Dönem’in bu iki farklı yönü kültüralizm olgusunun temel 
oluşum çizgilerini gösterir. Öyle ki, bu dönemde sanat, iki temel oluşum çizgisi 
üzerinde hareket eden kültüralizm olgusunu var eden en önemli aktörlerden 
biridir.

Çoğu kuramcı bilimsel çevreye göre 1960’lardan sonraki modernizm 
eleştirisi, bazısına göre de modernizmin tasfiyesi olarak görülen Postmodern 
Dönem kültüralizm olgusunu; ‘her şey mümkün’ söylemi etrafına inşa 
ederken, disiplinlerarasılık, çokkültürlülük, yeni dönüşümlü kültürcülük ya da 
kültürlerarasılık gibi terimlerle çeşitlendirerek başka bir değişim, dönüşüm ve 
başkalaşım alanı yaratılır. İngiliz edebiyat eleştirmeni Terry Eagleton (1948-) 
Postmodern kültüralizm için şunları yazar: “Postmodern ‘kültüralizm’ - insan 
ilişkilerindeki her şeyin kültür meselesi olduğunu savunan öğreti - büyük bir 
bölümü bu bağlama geri döndüğümüzde meydana gelir. Kısaca, kültüralizmciler 
kültüralizmleştirilmiş olmalıdır ve tarihselleştirme konusundaki postmodern 
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ısrar, postmodern kuramın kendisine yönelmiştir. Biyolojicilik, ekonomicilik, 
özcülük gibi en çağdaş indirgemeciliklere katılan kültüralizm, doğa ve kültür 
arasındaki diyalektikle ilgili bir mesele değildir. Çünkü doğa her durumda 
kültüralisttir.” (Eagleton, 2016, s. 118). 

Postmodern Dönem’in küresel (global) güçleri; siyaset, ekonomi, ulus, 
kimlik, teknoloji, göç, toplum, enformasyon, kültür, aile, milliyet, şiddet, savaş, 
barış, üretim, tüketim, cinsiyet, göçmen, fark, sermaye, sosyal medya, iletişim 
vb. kavramlar etrafında hem sorun yaratır hem de bu sorunlara çözüm ararlar. 
Bu dönemin sosyal ve fen bilimi örgütlenmeleri de politizasyon, küreselleşme, 
parasal, çokulusluluk, enformatik, kimliksizlik, melezleşme, farklılık, teknolojik 
devrim, öteki, mülteci, toplumsal cinsiyet, etnisite, feminizm, bireysellik, 
milliyetçilik, belirsizlik, kültürel endüstri, kültürel sermaye, toplumsal 
şiddet, siyasal şiddet, kurumsal şiddet, üretken toplum, tüketici toplum, 
yersizyurtsuzluk, iletişimsizlik, tekinsizlik vb. temaları bağlamındaki kuramsal 
açıklamalarıyla postmodernist ortamın oluşmasına katkı sunarlar. Aynı dönemin 
çağdaş sanatçıları ise içinde bulundukları çağın çocukları olarak farklı disiplinler, 
kültürler ve evrensel sorunları yaratıcı ve işbirlikçi potalarında eriterek 
‘iş’lerinde metafor (mecaz), metonomi (mecazı mürsel), ironi, pastiş, parodi, 
şizofreni, simülasyon, kendileme (temellük), sinizm/kinizm, manipülasyon, 
jaktapozisyon (juxtaposition, dizme, çakışma), abjeksiyon (abjection, iğrençlik), 
postprodüksiyon (yapım sonrası), projeksiyon (geleceğe yönelik tahmin), 
reformating (yeniden biçimlendirme),  dağılma (holistik yaklaşım), retorik (ikna 
etme), antiform (sanat yapıtının üstünün çizilmesi), rastlantı, serendipiti (mutlu 
tesadüf), fark, şiddet, kaotiklik, şok durumlar vb. gibi çağdaş sanat stratejilerini 
güncel kavramlarla harmanlayıp postmodern kültüralizmin yayılmasına hizmet 
ederler. Ayrıca çağdaş sanat stratejilerinin çok farklı hale gelmesine neden olan 
en önemli etkenler arasında; bu dönemin küresel ortamını yaratan hızlı iletişim 
teknolojilerinin hatırı sayılır bir yeri yadsınamaz.

Bir başka açıdan bu durum, postmodern zamanlarda küresel güçlerin 
ortaya çıkardığı kavramsal sorunların önce bu dönem teorisyenleri tarafından 
tema olarak irdelenmesi sonra da sanatçılar tarafından çağdaş sanat stratejileri 
kullanılarak işlenmesi sonucunu doğurur. Bu dönemin çağdaş sanatçıları 
kullandıkları stratejilerde var olan sorunları ‘çözüm masası’nın üstüne, altına, 
sağına, soluna dizerek, ‘yamuk’ (Zizek, 2016) bırakarak ya da ‘ortadan 
başlayarak’ (Yücefer, 2016) sanatta bir sorunsal haline getirirler. Dolayısıyla 
dönemin sanatçıları küreselleşen kaotik dünyanın sorun, konu, kavram ve 
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temalarını çağdaş sanat stratejileri vasıtasıyla sorunsallaştırılarak kültüralizm 
olgusuna oldukça hatırı sayılır bir katkı sağlarlar. 

2. Amaç, Yöntem ve Sınırlılık
Bu çalışmada önce, alanyazın (literatür) yoluyla kültür ve kültüralizm olgusu 
çerçevelendirilmiş sonra, Postmodern Dönem’in kültüralizm olgusu ile kesişen 
sorun, kavram, tema ve çağdaş sanat stratejilerinin güncel sanat yapıtlarına 
yansımaları tematik analiz yoluyla incelenmiştir. Bu çerçevede, küresel ortamda 
hayat bulan kültüralizm olgusu etrafında ortaya çıkan sorunların, kavramların 
ve temaların sanatçıların işlerinde kullandıkları çağdaş sanat stratejilerine 
yansımalarını saptamak bu çalışmanın amacıdır. 

Bu çalışmanın problemi doğası gereği içerik analizi gerektiren özellikler 
taşımaktadır. İçerik analizi, “metinden çıkarılan geçerli yorumların bir dizi 
işlem sonucu ortaya konulduğu bir araştırma tekniğidir. Bu yorumlar, mesajın 
göndereni, mesajın kendisi ve mesajın alıcısı hakkındadır. İçerik analizi yöntemi, 
sorunun sistematik ve tarafsız bir biçimde sunumunu hedefler.” (Koçak ve Arun, 
2006, s. 22). Bu nedenle çalışmanın kavramsal çerçevesi çağdaş sanat alanının 
alanyazın taramasından elde edilen betimsel bulgulardan elde edilmiştir. Araştırma 
1990 sonrasından günümüze kadar gelen çağdaş sanat pratiklerinde kültüralizm 
kavramıyla kesişerek bir sanat tavrı olarak öne çıkan belli başlı eserlerin 
göstergebilimsel analiz bulgularıyla ilişkilendirilen çağdaş stratejileriyle sınırlıdır. 

Öte yandan bu çalışmada yer alan stratejilerin belirlenmesinde tematik 
analiz kullanılmıştır. Fabia Ling ve Yuan Lin (2019)’e göre, “Tematik analiz 
genellikle birincil nitel araştırmada verileri analiz etmek için kullanılır.” (Braun 
ve Clarke, 2006). Edebiyat, psikoloji, sosyoloji, kültürel antropoloji, tarih, 
sanat, siyaset bilimi, ekonomi, matematik, kimya, fizik, biyoloji, astronomi ve 
diğer birçok alanda akademisyenler ve araştırmacılar tarafından düzenli olarak 
kullanılmaktadır. (Boyatzis, 1998; Butler ve Krisber, 2010; Crabtree ve Miller, 
1999; Denzin ve Lincoln, 2003; Knowles ve Cole, 2008; Silverman, 2001). 
Genellikle özel olarak tanımlanmadan kullanılır ve birçok farklı isimle anılabilir. 
(Boyatzis, 1998; Braun ve Clarke, 2006).

Tematik analiz, başkaları için açık olmayan şeyleri görünür kılmak 
için kullanılır. Bu çalışma, tematik analizin sanatsal araştırmada argümanlar 
oluşturma etkinliği için yapı ve rehberlik sağlayabileceğini önermektedir. 
Sanatsal bir araştırma projesinde, araştırma sorusu “bir süre için açık uçlu 
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kalabilir ve tek, özel bir soruna indirgenmeye direnebilir”. (Hamilton ve Jaaniste, 
2009). “Tematik analiz, araştırma konusunun çeşitli yönlerini yorumlamak ve 
konuyla ilgili daha derin anlayışlar kazanmak için erişilebilir ve teorik olarak 
esnek bir yaklaşım sağlayabilir.” (Ling F.-Lin Y., 2019). Anlam oluşturma 
sürecini kolaylaştırmak, araştırmayı daha sistematik ve daha kolay yürütmek 
için kullanışlı bir araçtır. Burada araştırmanın örneklemini sanat alanyazınına 
mal olmuş 9 (dokuz) çağdaş sanat stratejisi ile sanatçı ve onların referans 
alanlarıyla kesişen (birer adet) yapıtları oluşturmaktadır.

3.  Bulgular ve Yorumlar: Güncel Sanatta Kültüralizm 
Olgusu Etrafında Gelişen Postmodern Stratejiler

Strateji kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “İzlem, önceden belirlenen bir 
amaca ulaşmak için tutulan yol, strateji” ya da “sevk etme, yöneltme, gönderme, 
götürme ve gütme” olarak tanımlanır. Strateji kelimesi daha çok askeri ve siyasi 
alanlarda kullanılırken, ‘önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol’ 
anlamında günümüz sanat çevreleri tarafından da kullanılır. Sanat alanı için 
kullanılan strateji kelimesi ile hem bir hedefe ulaşmak için izlenen yolların, 
yöntemlerin ve tekniklerin bütünü anlaşılır hem de sanatçının içinde bulunduğu 
ortamda yaptığı seçimler doğrultusunda yöntem ve teknikleri bireyselleştirmesi 
veya özel yaklaşımlarla anlam oluşturma sürecine işaret edilir.

Bu bakış açısıyla yöntem ve tekniği içeren strateji kavramının sanatın 
tarihsel öyküsü (modern öncesi, modernizm gibi) içinde estetik kuramlar 
bağlamında felsefi etkilerin ontolojik, epistemolojik ve metodolojik yönlerden 
ele alınması gereken bir gerçeklik olarak sanat pratiklerinde var olduğunu 
gözlemlenebilir. Yine strateji kavramının zaman içinde (modern sonrasında) 
ortaya çıkan yapıbozumcu felsefi ve estetik kuramlar noktasında postmodern 
süreçte çağdaş sanat uygulamalarında ele alındığı da bir gerçekliktir. Öyle ki, 
daha doğru bir anlatımla, Şekil-1’den anlaşılacağı üzere dönem ayırmaksızın 
sanat yapıtını oluşturan çok sayıdaki stratejinin kökeninde belirli bir yöntem 
ve tekniğin bütünleşmesinin ve harmanlanmasının yattığı görülebilir. Aslında 
Şekil-1’deki bu yaklaşım üzerinden kuramsal yapının, stratejinin, tekniğin ve 
yöntemin günümüze dek kültüralizm olgusunun yansımalarını belirlemede ne 
ölçüde etkili ve belirleyici bir unsur olabileceğine de anlaşılabilir.

Daha özel bir bakış açısıyla, Postmodern Dönem’de çağdaş sanatta 
kültüralizm kapsamında ele alınan konular, temalar ve kavramlara ontolojik, 
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epistemolojik ve metodolojik açıdan oluşturdukları ilgilerle bakmak yetmez. 
O post yapısalcı, semiyotik ve görsel kültür kuramının felsefi dayanakları 
gibi çeşitli disiplinlerin iç içe geçtiği ve çağın içinden temel alan, göze 
değil, bilişe, anlama yoğunlaşan estetik yaklaşımları da içerir. Bu nedenle 
Postmodern Dönem’de çağdaş sanatta kültüralizm olgusunu yaratan temalar 
ve çağdaş sanat stratejileri yapıbozumcu estetik anlayışla yaklaşılan sadece 
aksiyolojik bir süreçte ele alınamaz. Bu sanatsal üretimlerin sadece belli 
bir ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji ve metodoloji ile incelenmesi uygun 
olmayabilir. Dolayısıyla çağdaş sanatta kültüralizm olgusunun temellerinde 
yer alan bu unsurlar (Şekil 1) ancak yapıt/ürün/işin aksiyolojik yapısını 
kavrama bağlamında (kuram, strateji, teknik, yöntem) ‘öyle ya da böyle’ nasıl 
bir tümleşik bir yapı oluşturdukları hakkında bilgi verebilir. Yani çağdaş sanat 
sanat yapıtı bünyesinde düşürsek yapısalcı ve yapıbozumcu felsefi ve estetik 
yaklaşımlar sadece eserin ontolojik, epistemolojik, aksiyolojik ve metodolojik 
açıdan boyutlarını değil kültürün bu bileşenlerle ilişkili boyutları ve bağlamını 
da içermesi beklenir. 

Güncel düşünce sisteminde aksiyolojik köken her ne kadar yapısalcı 
estetik yaklaşımın semiyotik (göstergebilim) boyutu itibariyle çağdaş sanatın 
kültüralizm olgusu etrafındaki biçimsel yapısının etkisini güçlendirse de 
aslında çağdaş sanat işlerinde içyapı dışında izleyicinin/alımlayıcının rolü 
ortaya konmuştur. Fransız felsefeci Nicolas Bourriaud’un (1965) 2002 tarihli 
‘İlişkisel Estetik’ kitabında yazdığı gibi: “İlişkisel sanatta, sanatçının yapıtı, bir 
bakıcı-yönlendirici tarafından tekrar etkin hale getirebilen bir birimler bütünü 
konumuna gelir.” (Bourriaud, 2018). Bu durumda postmodernizmin kanonları 
birbirinden ayırt edilemeyecek kadar tümleşik bir yapıda sanatçının işlerinde 
kullandığı stratejilerle varlığını sürdürür. 

Postmodern Dönem’de sorunların ve kavramların, sosyal ve fen bilim 
dalları örgütlenmelerinin kuramcıları tarafından, bilimsel yaklaşımlarla 
sorun/problem olarak somut/soyut diyalektiğinde; buradan üretilen temaların 
sanatçılar tarafından ise, yaygın olarak sorun-sorunsal olarak soyut-somut 
diyalektiğinde ele alındığını söyleyebiliriz. Bu nokta da stratejilerin ise çağdaş 
sanatçılar tarafından sorunsallaştırılan tepkilerle temalar yoluyla yapıtlarda 
kavramsal yöntem ve tekniklerle somutlaştırılarak ele alındığı görülür. Bu 
nedenle kültüralizm olgusu içinde ele alınan stratejiler; çok başlıklı, çok 
farklı, çok çeşitli, çok kavramlı, çok temalı, çok değişken ve çok karmaşık bir 
görünüm sergilerken küresel dünyanın ve güncel yaşamın mantığıyla da uyum 
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halindedirler. “Çağdaş sanat stratejileri, karmaşık kavramları ya da bağıntıları 
basit, doğrudan ve bütün bir şekilde inşa etmeye yarayan bir takım sanatçı 
taktikleri olarak görülebilir.” (Aykut, 2017, s. 43). 

bir bakıcı-yönlendirici tarafından tekrar etkin hale getirebilen bir birimler 
bütünü konumuna gelir.” (Bourriaud, 2018). Bu durumda postmodernizmin 
kanonları birbirinden ayırt edilemeyecek kadar tümleşik bir yapıda 
sanatçının işlerinde kullandığı stratejilerle varlığını sürdürür.  

 

Şekil 1. Kuram, Strateji, Teknik ve Yöntem İlişkisi. 

Postmodern Dönem’de sorunların ve kavramların, sosyal ve fen bilim 
dalları örgütlenmelerinin kuramcıları tarafından, bilimsel yaklaşımlarla 
sorun/problem olarak somut/soyut diyalektiğinde; buradan üretilen temaların 
sanatçılar tarafından ise, yaygın olarak sorun-sorunsal olarak soyut-somut 
diyalektiğinde ele alındığını söyleyebiliriz. Bu nokta da stratejilerin ise 
çağdaş sanatçılar tarafından sorunsallaştırılan tepkilerle temalar yoluyla 
yapıtlarda kavramsal yöntem ve tekniklerle somutlaştırılarak ele alındığı 
görülür. Bu nedenle kültüralizm olgusu içinde ele alınan stratejiler; çok 
başlıklı, çok farklı, çok çeşitli, çok kavramlı, çok temalı, çok değişken ve 
çok karmaşık bir görünüm sergilerken küresel dünyanın ve güncel yaşamın 
mantığıyla da uyum halindedirler. "Çağdaş sanat stratejileri, karmaşık 
kavramları ya da bağıntıları basit, doğrudan ve bütün bir şekilde inşa etmeye 
yarayan bir takım sanatçı taktikleri olarak görülebilir." (Aykut, 2017, s. 43).  

Çağdaş kültüralizm alanına konumlanan postmodern stratejiler 
kendilerine sorun olarak belirledikleri her türlü kavramı ve sorun ya da 
sorunsal olarak belirledikleri her türlü temayı kendi kapsama alanlarında 
yeniden inşa edebilmektedirler. Çağdaş sanatçılar tarafından kapsama 
alanınına alınan 'sorun'lu kavramlar ve temalar, çok çeşitli stratejiler altında 
‘iş’leme tabi tutulmaktadır. Söz konusu stratejiler eşliğinde yapılan 'iş'lemler 
bir çözme, bir dizme, bir toparlama etkinliğinden ziyade; bir 'sorun' çıkarma, 
bir ‘parazit oluşturma’, bir ‘yamultma’, bir ‘ortadan başlama’, bir bozma, bir 

Kuram/Model 

Strateji/Yaklaşım 

Teknik/Uygulama 
biçimi 

Yöntem/Yol 

Şekil 1. Kuram, Strateji, Teknik ve Yöntem İlişkisi.

Çağdaş kültüralizm alanına konumlanan postmodern stratejiler kendilerine 
sorun olarak belirledikleri her türlü kavramı ve sorun ya da sorunsal olarak 
belirledikleri her türlü temayı kendi kapsama alanlarında yeniden inşa 
edebilmektedirler. Çağdaş sanatçılar tarafından kapsama alanınına alınan 
‘sorun’lu kavramlar ve temalar, çok çeşitli stratejiler altında ‘iş’leme tabi 
tutulmaktadır. Söz konusu stratejiler eşliğinde yapılan ‘iş’lemler bir çözme, 
bir dizme, bir toparlama etkinliğinden ziyade; bir ‘sorun’ çıkarma, bir ‘parazit 
oluşturma’, bir ‘yamultma’, bir ‘ortadan başlama’, bir bozma, bir dağılma, bir 
çakışma, bir kaos, bir şizofreni, bir üstünü çizme, bir ironi, bir şiddet ve bir 
manipülasyon etkinliği olabilmektedir. Hatta bu yöntemler ve yollar (metafor, 
metonomi, pastiş, parodi, ironi, manipülasyon, kendileme, jaktapozisyon, 
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postprodüksiyon, projeksiyon, reformating, gibi teknik ve yöntemlerle 
sinizm/kinizm, şizofreni, simülasyon, abjeksiyon, dağılma, retorik, antiform, 
rastlantı, serendipiti, fark, yabancılaşma, yok etme, silme, şiddet, kaotiklik, 
şok durumlar vb. temalarla işetilerek ‘kayıtsız şartsız’ bir biçimde, çağdaş 
sanat stratejilerine yol açmaktadır. Bu nedenle bu araştırma, özellikle kuram 
oluşturmaya giden yolda sanat pratiklerinde görülen çağdaş stratejik yöntem, 
teknik ve yaklaşımların sanatın anlam oluşturma sırasındaki tümleşik yapısını 
incelemekle, güncel sanat paradigmasının doğasına ilişkin veriler elde etme 
yönünde bir çaba olarak görülebilir. Araştırmanın ilerleyen başlıklarında 
yukarıda söz edilen bağlamlarla Çağdaş kültüralizm olgusunun belirleyecisi 
konumundaki söz konusu stratejilerden olan metafor, pastiş, parodi, ironi, 
manipülasyon, kendileme, jaktapozisyon, postprodüksiyon ve reformating 
çağdaş sanatçıların işleri üzerinden sırasıyla değerlendirilecektir.

3.1. Metafor: Mecaz, Değişmece

İnsanlar ve toplumlar arası iletişimde binlerce yıldan bu yana varlığını dilde, 
retorikte, felsefede, şiirde, psikolojide, sosyolojide ve tarihte devam ettiren 
metafor, güncel sanat anlayışları içinde sıklıkla kullanılan stratejilerden biridir. 
Metafor kelimesinin kökenine baktığımızda, Latincede meta, ‘öte’, for (phoros) 
ise ‘taşıma’ anlamına gelir. TDK sözlüğüne göre de metafor, ‘bir kelimeyi ve 
kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma ya 
da bir ilgi veya benzetme sonucu gerçek anlamından başka anlamda kullanma’ 
şeklinde tarif edilir. Sözlüklerde ve sosyal bilimlerle ilgili literatürlerde 
metafor kelimesinin karşılığı olarak, mecaz, eğretileme, istihare, değişmece, 
aktarma, taşıma ve transfer kelimeleriyle de kullanılmaktadır. Metafor sözcüğü 
çoğunlukla dilbilim alanında kullanılıyor gibi görünmesine karşın; felsefe, sanat, 
psikoloji, sosyoloji ve tarih disiplinlerinde de yaygın olarak kullanılır. Aykut’a 
göre, Metafor kavramı, disiplin sınırlarını aşar; genellikle onu dil sanatlarına 
yerleştiririz, ancak metaforlar görsel olarak da iletilir. Mecaz esasen bir şeyin 
başka bir terimle açıklamasıdır, aslında o iki bağlı türün birbirleriyle aynı 
olduğu basit bir karşılaştırma değildir; bir metaforda varlıkların benzerlikleri 
ve farklılıkları metaforu ortaya çıkaran ve üreten iki yapı arasındaki uzak 
bağlantıdadır. Entegrasyon, fikirler ve imgelerle metafor yapımı için zengin bir 
konu kaynağı sunar. Gerçekten de, bir disiplinden ötekine bir resim veya fikir 
alarak kavramları tanımlamak çok üretken metaforlar yaratabilir. Bu yalnızca 
uzak bağlantıların olabileceğini bir entegrasyon için değil, her disiplinin 
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dünyayı anlamak için bir çerçeve oluşturabileceği düşüncesi için de geçerlidir. 
Bu nedenle, entegrasyonun oluşturduğu bir metafor, birçok ilişki ve etkiyi 
beraberinde getirir. Metafor, ister görsel isterse sözlü olarak iletilsin, uygulama 
için karmaşık bir kavramdır” (2017:49).

Amerikalı çağdaş sanatçı Roxy Paine’in (1966-) 2010 tarihli ‘Damıtma’ 
(Görsel-1) adlı enstalasyonu çağdaş sanat stratejilerinden metafor örneği olarak 
görülebilir. “Roxy Paine, organik olanla inorganik olanın metaforik bağlarınının 
araştırıldığı alanda karşımıza çıkan önemli bir çağdaş sanatçıdır... Dolaşım 
sistemini, ağaçsı formları ve endüstriyel güç santrallerini çağrıştıran büyük 
ölçekli bu yerleştirme, galerinin her odasını hatta ofisleri bile ele geçirmiştir... 
İç organlar, kan damarları, ağaç dalları, bilgisayar bağlantıları ve tabiî ki 
malzemenin kendisi çelik boru gibi bir çok görsel biçimi çağrıştıran ‘Damıtma’ 
isimli çalışma metaforik açıdan tam bir görsel şölen oluşturur. Organik olanla 
inorganik olan arasında bir kesişme sağlamış olan sanatçı, mekanik aletlerle 
doğayı kontrol etme sorunlarına da değinmeyi amaçlamıştır. Damıtma başlığı, 
hem simyaya ait altın veya diğer madenler gibi bir üretim sürecini hem de alkol 
ve diğer ilaçların hazırlanmasına yönelik bir işlemi çağrıştırır... Roky Paine, bu 
çalışmanın aynı zamanda sanatçının zihinsel sürecinin bir metaforu olduğunu, 
tıpkı fikir üretirken aynı damıtma ve arıtma sürecinden geçtiğini belirtir” 
(Boynukalın, 2014, s. 96-98). 

Roky Paine, bu yerleştirmesinde doğal olan insanın iç organlarını 
yapay malzemelerle heykelsi görüntülere dönüştürürürken ya da bir doğal 
formları (insanın iç organları, kan damarları, ağaç dalları vb.) yapay formlara 
dönüştürüken biçimsel anlamda metaforlaştırma yapar. Roky Paine, diğer 
yandan bu enstalasyonunda oluşturduğu yapay formlara metaforik anlamlar 
yüklemektedir. Sanatçıya göre, günümüzün üretim teknolojileri insanların 
bulunduğu her yeri işgal etmekte ve insanların tüm alanlarını daraltmaktadır. 
Sergi mekanının tüm alanlarını kapsayan bu yapay formlar insanı hem fizik 
hem de metafizik boyutlarda sıkıştıran teknolojik üretimlere yapılan metaforik 
göndermelerdir. Sanatçı, insanın içsel yapısını (iç organları vb.) teknolojik 
heykellere dönüştürürken günümüz insanlarının sonu bitmeyen ‘arzu’larını 
sorgulamaya girer. İnsanların bu arzu ve isteklerinin küresel teknoloji ve üretim 
dünyasında nasıl damıtılacağı, nasıl ayrıştırılacağı nasıl temiz hale getirileceği? 
soruları Paine’in metaforik sorgulamalarına yol açar. Dolayısıyla Paine, burada 
oluşturduğu yapay biçimlere farklı anlamlar yükleyerek de içeriksel bir metafor 
örneği yaratır.
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Görsel 1. Roky Paine, 2010, Damıtma (Distillation), Paslanmaz Çelik,  
Cam, Boya, Pigment, Enstalasyon/Yerleştirme, New York, ABD.

3.2. Pastiş: Stil Öykünmesi

‘Stil öykünmesi’ olarak da adlandırılan İngilizce kökenli pastiş, (İng. Pastiche) 
1960’lı yıllardan sonra Postmodern Dönem sanatı içinde çağdaş sanatçılar 
tarafından kullanılan yağın bir stratejidir. Pastiş, TDK sözlüğünde: Başka 
sanatçıların eserlerini taklit yoluyla meydana getirilen sanat eseri olarak 
tanımlanır. Postmodernizmde tiyatro, müzik ve edebiyatın yanısıra görsel 
alanda plastik sanatlarda (resim, heykel, seramik, fotoğraf, grafik tasarım vb.) 
üretim yapan çağdaş sanatçılar sıklıkla pastiş stratejisine başvururlar. Pastiş, 
postmodernizmin ‘her şey mümkün’ söylemi bağlamında ortaya çıkarken, 
küresel tekno-kapitalist ortam insanlarını şaşırtma ve şok etme hedeflerine de kapı 
aralar. Postmodern Dönem’de ‘iş’ üreten çağdaş sanatçı geçmiş dönemin sanat 
eserlerini ‘büyük anlatı’ (Lyotard, 1990) olarak görebilir ve bunların uslubunu 
taklit ederek, öykünerek, farklı dalları ya da stratejileri bir araya getirerek ve 
onları özellikle manipüle ederek kendi ‘küçük anlatı’sını (Lyotard, 1990) yaratır. 
Çağdaş sanatçı, pastiş stratejisini postmodernizmin yapıbozumcu tavrı içinde 
yaklaşırken kendi öznel kimliğinden feragat eder ve göstereni (sanatçı) arka 
plana atar. Fakat aksine göstergeyi (yapıt, iş) ve gösterileni (içerik, anlam) ön 
plana çıkarır ve yüceltir. Dolayısıyla çağdaş sanatçı postmodern paradigmanın 
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yapıbozumcu anlayışı ve ‘her şey mümkün’ söylemi kapsamında tarihsel belleğe 
yönelen temasını pastiş stratejisiyle ele alır.

Görsel 2. Rembrant, 1654, Yaşlı Adam (Old Man), T.Ü.Y.B.,  
86x108 cm., Hermitage Müzesi, Leningrad, Rusya.

Görsel 3. Nicholas Chistiakov, 2013, ‘Yaşlı Adam  
(Rembrant’tan Sonra)’, T.Ü. Akrilik Boya.
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Belarus kökenli Amerikalı çağdaş sanatçı Nicholas Chistiakov’un (1981-) 2013 
yılında yaptığı ‘Yaşlı Adam (Rembrant’tan Sonra)’ adlı portresi (Görsel-3) 
kültüralizmin postmodern stratejilerinden pastiş örneği olarak karşımıza çıkar. 
Nicholas Chistiakov, bu işinde Barok Dönemi Avrupa resminin en önemli 
ressamlarından Hollandalı Rembrandt Harmenszoon van Rijn’in (1606-1669) 
1654 tarihli tuval resmine (Görsel 2) öykünür. Sanatçı bu işinde akrilik boya 
kullanır ve Rembrant’ın eserini yeniden yorumlar. Chistiakov, modernizmin 
‘yeni’ mantığına paradoks bir yaklaşım getirir. Sanatçı, işinde Rembrant’ın 
tüm kompozisyon ilkelerini ve estetik değerleri barındıran resmine pastiş 
stratejisi aracılığıyla öykünürken biçimsel yönden manipülatif bir tavır 
sergiler. Bu işinde sanatçı, bir yandan yaşlı adamın yüzünü, ellerini, kıyafetini 
serbest fırça vuruşları ile manipüle ederken ve pastiş stratejisini kullanırken 
postmodernizmi diğer yandan barok sanata, geleneksele, eskiye sahip çıkarak 
geçmiş dönemi hatırlatır. Chistiakov, burada Rembrant’ın Barok Dönem’in 
olgun renkleri içinde yaptığı sakin görünümlü yaşlı adamı, ‘kutsal renk’ 
olarak düşündüğü mor kıyafetler içinde ve korkunç yüz ifadesiyle resmederek 
izleyiciyi alışkın olduğu estetik beğeni ve görme alışkanlığından uzaklaştırarak 
şaşırtır. Ayrıca sanatçının kullandığı pastiş stratejisi postmodernizmin 
yapıbozumcu yaklaşımını da gösterir. Öyle ki Chistiakov, bu resimde gösteren 
konumundaki kendi öznel kimliğini bilinçli olarak geri plana atar; onun 
‘hayvanî’ yeteneklerini gösterme gibi bir kaygısı yoktur. Ancak sanatçı, bu 
çalışmada gösteren olarak işini ve gösterilen olarak tarihsel olana atıf yaparak 
toplumsal anlam dünyasını eleştiri malzemesi yaparak öne çıkarır. Sanatçı, bu 
resminde alışkın olduğumuz digital manüplasyon teknikniğine benzer bir dille 
Postmodern Dönem’in teknoloji, iletişim, üretim ve tüketim kavramlarına 
gönderme yapar. Diğer yandan pastiş stratejisini kullanarak farklılık, teknolojik 
devrim, üretken toplum, tüketici toplum ve melezleşme gibi güncel temaları da 
sorunsallaştırır.

3.3. Parodi: Yansılama 

‘Yansılama’ şeklinde de ifade edilen parodi, TDK sözlüğünde: “Ciddi sayılan bir 
eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka 
bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan oyun 
türü” olarak tanımlanır. Göksel’e (2016) göre: “Geleneksel olarak parodi, ciddi 
bir yapıtın konusunun ya da yöntemlerinin gülünç biçimde değiştirilmesiyle 
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ortaya konan hicivli ve taklit bir yapıttır. Çağdaş parodide söz konusu olan yine 
bir taklittir ve bu taklit, ironinin tersine çeviriciliğiyle metinler arasında eleştirel 
bir mesafe yaratır.” (Göksel, 2006: s.135). 

Tosun ve Dereli’ye (2016) göre: “Parodi terim olarak Antik Çağ’da, filozof 
Aristoteles tarafından Poetics’te kullanılmıştır... Simon Dentith, parodiyi ‘başka 
bir kültür ürününü veya pratiğini eleştirel ya da kinayeli bir şekilde taklit eden 
herhangi bir kültür pratiği olarak’ Rose Margaret ise parodiyi etimolojik, tarihi 
ve sosyolojik perspektifleri de yansıtarak, ‘daha önceye ait bir metnin, başka 
bir metinle nihai olarak komik etkisi yaratacak biçimde, uyumsuz bir çerçeveye 
konmasıdır’ şeklinde tanımlamaktadır. Parodi, aynı zamanda bir mizah çeşidi 
olarak bir eserin komedi sınırları içerisinde işlenmesi ya da taklit edilmesidir. 
Parodiyi tanımlamaya yönelik girişimler, postmodernizm kapsamında yeni bir 
boyut kazanmıştır. Kimi araştırmalara göre parodi, postmodernizmin en gözde 
tekniğidir.” (Tosun ve Dereli, 2016, s. 323). 

Fransız sanatçı Marcel Duchamp’ın (1887-1958) 1919 yılında yaptığı  
‘L.H.O.O.Q.’ (Kızın Yakıcı Kalçaları Var) adlı resmi (Görsel-5) başarılı bir 
parodi örneği olarak nitelendirilebilir. Duchamp, parodi stratejisini uyguladığı 
bu çalışmasında Rönesans Dönemi’nin deha ressamı İtalyan Leonardo da 
Vinci’nin (1452-1519) ünlü ‘Mona Lisa’ (Görsel-4) tablosunu baz alır. Modern 
Dönem’de Dadaist sanatçılar arasında değerlendirilen Marcel Duchamp, 1917 
tarihli ‘çeşme’ yerleştirmesiyle 1960’lardan sonra gelecek olan Postmodernizmi 
önceden haber veren öncü bir sanatçıdır. Duchamp Modern Dönem içinde 
ürettiği bu ve benzeri diğer aykırı yapıtlarıyla çağdaş sanat alanında sayısız 
tartışmaya neden olmuş ve hatta alanyazın çevrelerini ‘sanatın sona erdiğni 
veya ermediğini’ konuşturacak hale getirmiştir. 1919 tarihli bu çalışması da 
yıllar sonra Postmodern sanatçıların çokça kullanacağı parodi stratejisini haber 
veren bir örnektir. Duchamp, bu yıllarda inandığı Dada felsefesi bağlamında 
sanat eserlerini yıkmaya, bozmaya, alay etmeye, küçük düşürmeye, yermeye 
ve eleştirmeye yönelmiştir. Sanatçı hedefine Rönesans Dönemi’nden beri en 
çok ilgi gören ‘Mona Lisa’yı almaktan çekinmemiştir. Batı sanat örgütlenmeleri 
yıllardır fotoğraf makinasının olmadığı yıllarda (15.yüzyıl) fotoğraf kalitesinde 
resim yapan Leonardo da Vinci’nin bu eseriyle övünmektedir. 

Marcel Duchamp, sanat yapıtlarının tahrip edildiği bir ortamda Avrupa 
sanat tarihinin en ‘özel’ resminin üzerine giderek saldırı başlatır; Mona Lisa’yı 
taklit ederken ona sakal ve bıyık ekler ve bu resme ‘Kızın Yakıcı Kalçaları Var’ 
adını koyar. Oysa, Mona Lisa gizemli kutsal bir kimliktir; onun İsa’nın annesi 
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‘Anna’ olma ihtimali bile konuşulmaktadır. Duchamp, tüm bu kutsal olanları 
alaya alma, komedi yaratma ve ‘Mona Lisa’yı küçük düşürme peşindedir. 
Duchamp’ın bu tavrı sonraki yıllarda ortaya çıkacak olan çağdaş sanatın parodi 
stratejisinin temellerini oluşturur. Bu bakımdan parodi stratejisi uygulayan 
sanatçı bir eseri taklit ederken aynı zamanda onu komik hale getirmekte ve 
alaya almaktadır. Öte yandan Duchamp, bu parodi stratejisini uygularken 
postmodernizmin yapıbozumcu tavrı ile eleştirel bir bütünlük gösterir. Yani, daha 
önceki ‘çeşme’ adlı yerleştirmesinde olduğu gibi kendi ‘özel yetenek’ (gösteren) 
durumunu geri plana atar, yapıtı (gösterge) ve anlamlarını (gösterilen) ise öne 
çıkarır. Dolayısıyla sanatçı, bu resminde postmodern kavramlardan kimlik, tarih, 
bellek, yabancılaşma ve cinsiyet kavramlarına gönderme yapar gibidir; parodi 
stratejisini kullanarak kültürel temalardan kimliksizlik, toplumsal cinsiyet ve 
melezleşmeyi sorunsallaştırır.

Görsel 4. Leonardo da Vinci, 1503, Mona Lisa, Kavak Pano  
Üzerine Yağlıboya, 53x77 cm. Louvre Müzesi, Fransa.
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Görsel 5. Marcel Duchamp, 1919, L.H.O.O.Q  
(Kızın Yakıcı Kalçaları Var), Ready-Made, 12.4 x19,7 cm. New York, ABD.

3.4. İroni: Alay Etme

İroni, çokluk edebiyat ve retorikte insanların tercih ettiği yöntemlerden 
biridir. İroni, 20. yüzyılın Modern Dönemi ile birlikte sanatın görsel dalları 
(resim, heykel, karikatür vb.) arasında da tercih edilir hale gelir. Günümüzün 
postmodernizmi içinde ise bir çağdaş sanat stratejisi olarak sanatçılar tarafından 
kullanılmaktadır. TDK sözlüğünde ironi: “gülmece, söylenen sözün tersini 
kastederek kişiyle veya olayla alay etme” olarak tanımlanır. 

Sim’e (2020) göre: “Hepimiz ironiyi, kastedilen anlamın, kullanılan 
sözcüklerle ifade edilen anlamın karşıtı olduğu bir söz figürü olarak biliriz. İstihza 
ve alay biçiminde ironi, bir husumet derecesini ifade edebilir. ‘İçeridekiler’i 
(şakaya katılanlar), üzerine gülünenlerden (‘onu anlama’yanlardan- yani ironiyi 
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anlamayanlar- dan) ayırmak, şakalarda yaygındır. İroni, şeyleri (kendimiz de 
dâhil) aşırı ciddiye almamaya ya da şeyleri itibari değerleriyle ele almamaya 
yönelik bir taleple daima ilişkilidir. Hiç bir şey, ironik, tarafsız öz bilinçliliği 
kadar, güncel post-modern ‘ruh durumunun karakteristiği değildir. Umberto 
Eco, postmodernizmi, aziz tuttuğumuz umutlarımızdan ve inançlarımızdan 
vazgeçemediğimiz, ancak aynı zamanda artık onları, koşulsuz ya da içten 
bağlılıkla kucaklayamadığımız bir tutum olarak karakterize eder. ‘Olumsallık, 
İroni ve Dayanışma’da (Contingency, İrony, and Solidarity, 1989) Richard 
Rotry, ‘liberal ironist’ figürü ana hatlarıyla betimleyip önerir. ‘İronistler’ kendi 
inançlarının olumsallığıyla yüzleşirler; ‘liberal ironistler’, ‘ıstırabın azalacağına 
dair kendi umutları’nın da bu inançlar arasında yer aldığının farkındadırlar.” 
(Sim, 2020, s. 341). 

 Çinli sanatçı Yue Minjun’un (1962-) 1995 yılında yaptığı ‘İdam’ adlı 
resmi (Görsel-7) Postmodern Dönem’in kültüralizm olgusunu yansıtan 
çağdaş sanat stratejilerinden ironi örneği olarak görülebilir. Yue Minjun, ironi 
stratejisini kullandığı bu resminde 18. Yüzyılın romantizm akımının öncü 
İspanyol sanatçısı Francisco de Goya’nın (1776-1828) ‘3 Mayıs 1808 Madrid 
Ayaklanmasında Kurşuna Dizilenler’ adlı tablosunu (Görsel-6) temel alır. Yue 
Minjun, postmodern zamanları yaşayan bir sanatçı olarak çevresinde yaşanan 
olumsuz olaylara kayıtsız kalamaz. Çin’in başkenti Pekin’in Tiananmen 
Meydanı’nda 1989 yılında yaşanan olaylarda protesto gösterisi yapan çok 
sayıda (yüzlerce) insan öldürülür. Sanatçı, bu olayı sorgulamak ve eleştirmek 
amacıyla çağdaş sanatın ironi stratejisini kullanarak ‘İdam’ adını verdiği resmini 
yapar. Bu çalışma için ironinin temel mantığı bağlamında Goya’nın ‘Kurşuna 
Dizilenler’ tablosuna yönelir; bu resimdeki Fransız askerlerinin İspanyol halkını 
kurşuna dizmesi gerçek yaşanmış bir olayın temsili bir görüntüsüdür. Minjun, 
bu temsili görüntüden yola çıkarak Tiananmen Olayları’nı çağdaş sanatın ironi 
stratejisini ışığında resmeder. Sanatçı bu çalışmasında hem protesto gösterisi 
yapan insanları öldürenleri hem de protesto gösterisinde öldürülenleri kahkaha 
atarken resmederek ironik bir dil kullanır. Öte yandan burada öldürülen kişilerin 
kahkaha atarken resmedilmesi ‘ironi içindeki ironi’yi yansıtması bakımından 
önem arzeder. Bu bakımdan sanatçı, kendi ülkesinde yaşanmış çok acı veren 
bir olayı tersinden alaya alarak, komiklik yaparak ifade etmek bir açıdan o olayı 
eleştirmek ve sorgulamak bir başka açıdan ise Çin halkının yaşadığı acılara 
ortak olmak hatta onları dindirmeye çalışmaktır. Sanatçı, yaptığı bu ironik 
tavırla, politik şiddet kullanan yönetimlere ‘alaycı bir ayna’ tutma hedefindedir. 
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Aslında Minjun, şiddet dolu çok acı bir olayı tamamen tersine çevirerek bir 
yandan Goya’nın ‘Kurşuna Dizilenler’ tablosuna diğer yandan Çin’de yaşanan 
Tiananmen Katliamına gönderme yapar. Yue Minjun, bu resminde Postmodern 
Dönem’in savaş, barış ve kimlik kavramlarına gönderme yapar. Ayrıca, 
politizasyon, toplumsal şiddet, siyasal şiddet, tekinsizlik ve kimliksizliği ironi 
stratejisi aracılığıyla sorunsal haline getirir.

Görsel 6. Francisco de Goya, 1814, ‘3 Mayıs 1808 Madrid Ayaklanmasında  
Kurşuna Dizilenler’, T.Ü.Y.B., 266x345 cm., Museo del Prado, Madrid, İspanya.

Görsel 7. Yue Minjun, 1995, İdam, T.Ü.Y.B., 150x300 cm., Londra, İngiltere.
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3.5. Manipülasyon: Kasti Düzenleme, Değiştirme

Modern Dönemin getirdiği tüketim endüstrisi toplumda karşılık bulmak için 
çeşitli yollara başvurur. Endüstrinin doğurduğu tüketim kültürünü artırmak için 
en iyi yol, teknoloji destekli iletişim kanalları (televizyon, bilgisayar, internet vb.) 
yaratmak ve bu ortamı yaşatmaktır. Görsel bir dünyanın yaratıldığı bu sürecin 
ana aktörü tasarım ve reklam sektörüdür. Amerika’lı Popart sanatçısı Andy 
Warhol’un (1928-1987) henüz 1960’lı yıllarda söylediği ‘Bir gün herkes on beş 
dakikalığına ünlü olacak’ sözü, bu sektörün gücünü ve toplumu etkileme oranını 
önceden haber verir. Öyle ki, reklam ve tasarım dünyası toplumu etkilemek için 
çokluk manipülasyon taktiklerine başvurur. Bu dönemde, toplumun beğenisini 
kazanmak için ekonomi çevrelerinin istekleri doğrultusunda tüketilmesi gereken 
ürünler üzerinde herkese aykırı gelebilecek, şaşırtacak -bu şaşkınlıkla onların 
ilgisini çekebilecek- ilginç düzenleme ve değişiklikler yaparak manipülatif 
yöntemler geliştirilir. 

Modern Dönem’den sonra gelen postmodernizmde çağdaş sanatçılar 
tarafından daha çok tercih edilen manipülasyon TDK sözlüğünde: “yönlendirme 
anlamının yanında seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme” olarak 
tanımlanır. Postmodern Dönem sanatçıları hem ‘her şey mümkün’ söylemini 
hem de yapıbozum yaklaşımını işlerinde uygulayabilmek adına manipülasyona 
daha çok başvururlar. Bu dönemin çağdaş sanatçıları modernizmin daha da 
‘öte’sini hedeflerken küreselleşmenin etkilerini yaşayan izleyiciye şok etkisi 
yaratmak ve kaotik bir ortam oluşturmak isterlerken manipülasyon yaparlar. 
Postmodern Dönem’in farklı çağdaş sanat formlarını (resim, kavramsal sanat, 
yerleştirme/enstalasyon, performans, fotoğraf, dijital sanat, video art vb.) 
kullanan sanatçılar yapıbozumcu bir mantıkla manipülatif tavır sergilerler. Öyle 
ki postmodernizmin yapıbozumcu anlayışında ‘gösterilen’ konumundaki çağdaş 
sanat işinin anlamsal boyutunu güçlendirme noktasında insanlara yönlendirici 
bir tutum sergilemek, doğal olarak içinde manipülasyonu barındıran bir 
olgudur. Söz konusu bu anlayışta göstergeyi (çağdaş sanat işi) öne çıkarmak, 
göstereni (çağdaş sanatçı) küçültmek ve gösterilene (çağdaş sanat işinin anlamı) 
çok sorumluluk yüklemekle zaten manipülatif bir yaklaşım sergilenmektedir. 
Dolayısıyla manipülasyon, postmodern çağdaş sanatın bünyesinde kendine 
doğal bir yaşam alanı sağlar. 

Amerikalı sanatçı Jeff Koons’un (1955-) 2012 yılında yaptığı ‘Oyuncak 
Bombardımanı’ (Görsel-8) adlı enstalasyonu Postmodern Dönem’in kültüralizm 
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olgusunu yansıtan çağdaş sanat stratejilerinden manipülasyonun bir örneğidir. 
Koons, bu yerleştirmesinde günümüz dünyasının farklı coğrafyalarında 
halen devam eden savaş sorununu ele alırken çağdaş sanatın manipülasyon 
stratejisini uygular. Gerçek boyutlarına yakın bir şekilde bronz döküm 
olarak yaptığı bir savaş topunun ateşleme borusunun içine canlı çiçekleri 
yerleştirmekle bir yanda savaşı sorgular öte yandan eleştirir. Sanatçı, topun 
bombasının yerine kırmızı çiçekleri koyarken biçimsel anlamda savaş topuna 
manipülasyon stratejisi yapar. Öte yandan sanatçı bu manipülatif yerleştirmesi 
ile içeriksel anlamda günümüz savaşlarını eleştirir. Koons’un bu çağdaş sanat 
işi yapıbozumcu anlayış kapsamında göstergenin sorumluluğunu artırırken 
gösterenin yani sanatçının kendisinin öznelliğini dumura uğratır. Diğer 
taraftan, gösterilen olarak yerleştirmenin içeriksel yönünü yüceltir, büyütür ve 
genişletir. Çünkü izleyiciler Koons’un bu işi ilgili olarak savaş, barış, şiddet, 
adaletsizlik, kötülük vb. kavramları ile ilgili görüş ve yorumlarını günden 
güne çoğaltabilmektedirler. Dolayısıyla Jeff Kooons bu enstalâsyonunda, 
Postmodern Dönem’in savaş, barış ve fark kavramlarına gönderme yapar. 
Ayrıca, toplumsal şiddet, siyasal şiddet ve tekinsizlik temalarını manipülasyon 
stratejisi vasıtasıyla sorunsallaştırır.

Görsel 8. Jeff Koons, 2012, Oyuncak Bombardıman (Toy Cannon),  
Enstalasyon, Bronz, Canlı Çiçekli Bitkiler, 182,9x307,8x150,7 cm, Belçika.
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3.6. Kendileme:Temellük, Çalıntılama

Postmodern Dönem’in yapıbozum anlayışı ile ‘her şey mümkün’ söylemine 
değer veren sanatçıların geçmiş dönemlerin veya yakın dönemlerin kültürel 
malzemelerini hoyratça kullanmaları sonucunda ‘temellük, çalıntılama’ ya 
da ‘kendileme’ olarak da adlandırılan çağdaş sanat stratejisi ortaya çıkar. 
Arapça kökenli ‘temelluk’tan (malik olma, mülk edinme) gelen temellük TDK 
sözlüğünde: ‘bir şeyi kendine mal etme’ olarak tanımlanır. İngilizcede ise 
‘appropriation’ kelimesi temellük yerine kullanılır.

Sim’e (2020) göre: “Sanatta temellük, gerçek nesnelerin ya da var olan 
sanatın, daha sonra yeniden bağlamsallaştırma gerekçesiyle yeni olduğu iddia 
edilen eserlere dâhil edilmesini içerir. Modernist harekette, kübist kolajlarda 
ve Marcel Duchamp’ın hazır yapıtlarında olduğu gibi, bunun belirli bir kolu 
var. Andy Warhol’un çorba kutuları serisi, benzer bir motivasyon olduğunu 
göstermektedir. ‘Temellük Sanatı’ 1980’lerde, diğerlerinin yanısıra Claude 
Monet’nin tablolarını temellük eden Sherrie Levine gibi sanatçıların eserlerini 
belirlemek için bir terim haline geldi... Temellük Sanatı: Sherrie Levine, 
Barbara Kruger, Cindy Sherman, Richard Prince ve gerçeği çağdaş toplumsal 
yaşamın imge dünyası ile sınırdaş gören sanatçıların eserlerini tanımlamak 
için kullanılan bir terim. Levine, Sherman ve Prince 1977’de, Aşağı 
Manhattan’da ufuk açıcı ‘Pictures’ sergisine katıldılar. Etkili sanat yönetmeni 
Douglas Crimp, sergi kataloğunda, ‘beceri’yi benzetimden (emülasyon) çok 
‘simülasyon’, orjinallikten çok tekrar, yaratıdan çok müsadere (devletin mala 
mülke el koyması) olarak tanımlayan sanatçıları göklere çıkartır.” (Sim, 
2020, s. 435).

Postmodern Dönem’in kültüralizm olgusunu yaratmada ‘büyük anlatı’lara 
tepkisel olarak doğan temellük stratejisini kullanan çağdaş sanatçılar kendi 
‘küçük anlatı’larını oluştururlar. Postmodernizmin çağdaş sanatçıları bu yolda 
yürürken alıntılama, çalıntılama, el koyma, kopyalama, tekrar etme, simüle 
etme, temellük ve kendileme dâhil ‘her şeyi mümkün’ görmekten sakınmazlar. 
Modern Dönem’in getirdiği avangardist tavırları daha ‘öte’lere taşımak, daha 
aykırı işler yapmak ve olması mümkün görülmeyen şeyleri gündeme getirmek 
peşindedirler. Bu bakımdan bir başkasına ait olan kültürel veya sanatsal nesneyi 
olduğu haliyle kopyalayıp altına imza atmak ve ona kendi yapıtı gibi sahip 
çıkmak; kendine mal etmek çağdaş sanatta temellük/kendileme stratejisini 
uygulamak demektir.
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Görsel 9. Dante Gabriel Rossetti, 1866, Sevgili/Gelin  
(The Beloved), T.Ü.Y.B., 122x110 cm., Tate Modern, Londra, İngiltere.

Görsel 10. Yasumasa Morimura, 1991,  
Altı Gelin (Six Brides), Fotoğraf, 127x147 cm., Tokyo, Japonya.
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Japon sanatçı Yasumasa Morimura’nın (1951-) 1991 yılında çektiği ‘Altı Gelin’ 
(Görsel-10) adlı fotoğrafı Postmodern Dönem’in kültüralizm olgusunu yansıtan 
çağdaş sanat stratejilerinden kendileme/temellük örnekleri arasındadır. Morimura, 
çağdaş sanatın kendileme/temellük stratejisini kullandığı bu fotoğrafında, 
İngiliz romantik sanatçı Dante Gabriel Rosettti’nin (1828-1880) ‘Sevgili’ 
(görsel-9) adlı resmini yeniden ele alır. Morimura, Rosetti’nin resminde görülen 
19. yüzyılın Avrupalı kadınlarının oluşturduğu sahneye oldukça sadık kalmaya 
çalışarak (kadınların kıyafetleri, bakışları, duruş şekileri, takıları, makyajları 
vb.) ve Japon kadınlar kullanarak yeniden ‘yaratma’ amacındadır. Ancak bu 
yeniden ‘yaratma’ faaliyeti, Japon Morimura’nın kendi fotoğrafında İngiliz 
Rosetti’nin resmine ‘el koyması’ ve onu ‘kendine mal etmesi’ ile sonuçlanır. 
Söz konusu fotoğrafla çağdaş sanatta kendileme/temellük stratejisi uygulayan 
Morimura’nın hedefinde orjinalite ya da biriciklik kaygısı yoktur. Öte yandan 
Morimura’nın, bu fotoğrafı üzerinden Batı’lı, Doğu’lu, siyah, beyaz, Avrupalı, 
Japon, yerli, öteki gibi ulus kimlik yada etnik kimlik temaları okunabilir. 
Sanatçı için, postmodernizmin yapıbozumunu uygulamak, göstergeyi (yapıt) ve 
gösterileni (içerik) öne çıkarmak, ama göstereni yani kendini geri plana atmak 
daha önemlidir. Yasumasa Morimura bu fotoğrafında, Postmodern Dönem’in 
kültüralizm olgusu oluşturan kültür, kimlik, milliyet, ulus ve fark kavramlarına 
gönderme yapar. Diğer yandan; çokulusluluk, öteki, kimliksizlik, melezleşme, 
farklılık ve yersizyurtsuzluk temalarını kendileme/temellük stratejisi yardımıyla 
sorunsal haline getirir.

3.7. Jaktaposizyon: Yan Yana Koyma, Çakışma

‘Yan yana koyma, dizme, karşıtlık yaratmak amacıyla bir araya getirme’ 
anlamına gelen jaktapozisyon (juxtaposition) İngilizce kökenli bir terimdir. 
Jaktapozisyon, birbirine yakın iki öğeyi yan yan yerleştirme eylemidir. Bu durum 
genellikle iki öğeyi kıyaslamak, karşılaştırmak; benzerlikleri veya farklılıkları 
göstermek için yapılır... Sanatsal süreç boyunca, izleyicinin zihninde bir tepki 
uyandırmak için karşıtlıktan anlam yaratmak gibi öğelerin yan yana konulması 
(jaktapozisyon) kullanılır. Müzikte, öğelerin ani bir değişimidir ve müzikal 
karşıtlık oluşturmanın bir yöntemidir. Filmde çekimlerin yan yana (montaj) 
konumunun bu etkiye sahip olması amaçlanır. Resim ve fotoğrafta, renklerin, 
formların vb. yan yana gelmesi karşıtlık oluşturmak için kullanılırken, belirli 
türdeki nesnelerin üst üste veya farklı türden karakterlerin birbirine yakın 
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konumlarının anlam uyandırması amaçlanır. TDK sözlüğünde dizme ise: ‘yan 
yana ve üst üste sıralamak, düzenlemek, hazırlamak’ olarak tanımlanır.

Öte yandan, Türkçedeki çakışma kavramı da ‘farklılıkları gösterirken 
karşıtlık yaratma’ esnasındaki rolü nedeniyle jaktapozisyonu ifade etmek 
için kullanılabilir. TDK sözlüğünde çakışma: ‘birbirine geçip kenetlenmek, 
takılmak’ olarak ifade edilir. “Bu taktiğin kökenleri post yapısalcı düşüncenin 
bozma sonucu yeniden kurma yöntemlerinde yer alan bütünü oluşturan 
parçalarının bağlamlarından koparılarak ya da kopartılmadan farklı bir 
şekilde üst üste gelmesini betimleyen bir kelimedir. Çakışma, bir bağlamdaki 
görüntünün diğer bağlama taşınmasını ifade eder. Bu kolâjdır. Aynı zamanda 
çakışma, bir fikrin diğeriyle ilişkisi anlamını da taşır ki bu ‘kavramsal 
kolaj’ olarak isimlendirilebilir. Her iki durumda, çakışma bir araya getirilen 
bağlamlar arasında kurulan bir ilişki yoluyla anlam inşa eder. Bu paylaşılan 
içerik/kavram temeline dayanan bir ilişkidir. Bunları birlikte gördüğümüzde, 
aralarındaki bağlantı kuran kavramı keşfetmek ister; araştırma yoluna gideriz. 
Pek çok eğitim kuramcısı zihnin doğal olarak şeyleri çakıştırdığını, şeyleri 
başka şeylerle ilişkilendirerek, ya da sınıflandırarak anlamlandırdığımızı 
savunur. Çakışma, temellerini 20. yüzyılın erken dönemlerinden alan çok 
yaygın bir sanat stratejisi olup, Hannah Hoch ve Raoul Hausmann gibi 
sanatçılar tarafından kullanılmıştır. Bu sanatçılar zamanlarındaki eleştirel 
konuları yorumlamakta kolâjdan faydalanmışlardır. Günümüzde, çoğu sanatçı 
aynı şekilde, yorumlarına ironi, espri ve sürpriz katmak için aynı şeyi yapar. 
Örneğin, küresel çağdaki geleneksel kültür ile çağdaş popüler kültür arasındaki 
gerilim bugün dünyadaki tüm sanatçılar tarafından bir kavram olarak ele 
alınmaktadır. Çakışma bu gerilimi belirgin hale getirmek için oldukça iyi bir 
stratejidir.” (Aykut, 2017, s. 50).

İranlı sanatçı Shadi Ghadirian’ın (1974-) 2002 yılında çektiği ‘Her Günkü 
Gibi Serisinden’ (Görsel-11) adlı fotoğrafı Postmodern Dönem’in kültüralizm 
olgusunu yansıtan çağdaş sanat stratejilerinden jaktapozisyona bir örnek olarak 
değerlendirilebilir. “Ghadirian, ‘Like Everyday’ (Her Günkü Gibi) isimli seride 
geleneği, kadınları ve moderniteyi sorgular. Fotoğraf, yüzlerinin yerinde ev 
aletleri bulunan çarşaflar içindeki kadınları gösteriyor. Bazıları gösterişsizlik 
adına giyinse de İranlı kadınların kamusal alanlarda kara çarşaf giymesi ve 
evde oturmaları gerekmiyor. Ghadirian’ın ev aletleri tutan kadınları İranlı 
kadınların kişisel kimliklerinin yokluğuna vurgu yapıyor gibi görünüyor.” 
(Barret, 2017, s. 120). 
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Görsel 11. Shadi Ghadirian, 2002, ‘Her Günkü Gibi Serisinden’ (Like Everyday 
Series), Fotoğraf, C-Baskı Fotoğraf,  Her Biri: 183x183 cm. Tahran, İran.

Sanatçı Ghadirian, bu fotoğrafında kendi kurguladığı kadın portreleri üzerinde 
‘karşıtlık yaratmak amacıyla bir araya getirme’ bağlamında çağdaş sanatın 
jaktapozisyon stratejisini uygular. Sanatçının, bu fotoğrafta kendi kurgulayarak 
görev verdiği ‘İranlı kadın kıyafeti’ giymiş kadın modeller, ellerini gizleyecek 
şekilde tam yüz hizalarında çeşitli ev ve mutfak eşyalarını (tencere, satır, kahve 
fincanı, rende, süpürge, çaydanlık, tava, bulaşık eldiveni, çomça vb.) tutarlar. 
Ghadirian, bu günlük ev malzemelerini kadın yüzleri ile aynı yere yerleştirip 
fotoğraflayarak çağdaş sanat ‘iş’i üzerinde bir karşıtlık oluşturma amacındadır. 
Sanatçı, bu fotoğrafta farklı türden iki nesneyi (kadın yüzü ve günlük ev eşyaları) 
çakıştırarak, her ikisini de kendi gerçek bağlamlarından koparır ve böylelikle 
geleneksel İran toplumundaki kadınların kimlik sorununu irdeler. 

Sanatçı bu fotoğrafında postmodernizmin yapıbozumcu anlayışına 
başvurarak, gösteren (sanatçı) konumundaki kendini gizlerken, gösterge 
(‘iş’, yapıt) ve gösterilene (yapıtın içeriği) oldukça açığa çıkarmayı hedefler. 
Ghadirian için bu fotoğrafta, insanların kendi yaşadıkları veya yaşattıkları 
sorunlarla yüzleşmeleri çok daha fazla önem arz eder. Ghadirian bu fotoğrafında, 
Postmodern Dönem’in kültüralizm olgusu oluşturan gelenek, kültür, kimlik, 
cinsiyet ve fark kavramlarına gönderme yapar. Diğer yandan; geleneksellik,öteki, 
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kimliksizlik, toplumsal cinsiyet, ‘öteki’lik ve  farklılık temalarını jaktapozisyon 
stratejisi yardımıyla sorunsallaştırır.

3.8. Postprodüksiyon: Yeniden Üretim

Çokluk sinema ve film sektöründe kullanılan ‘yapım sonrası, yeniden 
üretim’ anlamına gelen postprodüksiyon, İngilizce kökenli bir sözcüktür. 
Postprodüksiyon, çekimleri tamamlanmış olan sinema, televizyon ve videoların 
sunuma hazır hale getirilme sürecini ifade eder. Söz konusu bu sürecin içinde 
ham halde çekilen görüntülerin kurgulanması, seslendirilmesi, bilgisayar 
proğramlarının uygulanması, kaydedilmesi, çoğaltılması ve reklam edilmesi 
vardır. 21. yüzyılın ikinci yarısından sonra etkinliğini artıran Postmodern Dönem 
sanatı içinde postprodüksiyon bir çağdaş sanat stratejisi olarak da uygulanır. 
Çünkü postmodenizm, küresel kapitalizmin getirdiği son teknolojik gelişmeleri 
ve hızlı iletişim olanaklarını çağdaş sanat işlerinde kullanma eğilimi içindedir. 
Dolayısıyla bu ortam postprodüksiyonu, sadece sinema, tv, video alanları ile 
sınırlamaz; onu, postmodern çağdaş sanat dünyasının kendi kurallarına göre 
şekillendirdikleri ve ‘var olan işleri yeniden programladıkları’ (Bourriaud, 
2018) bir strateji haline getirir.

 Fransız felsefeci Nicolas Bourriaud (d.1965-) 2002 yılında yayınladığı  
‘Postprodüksiyon Senaryo Olarak Kültür: Sanat Dünyayı Yeniden Programlıyor’ 
adlı kitabında kendilemeyi (temellük) postprodüksiyonun ilk aşaması olarak 
belirtirken, postmodern çağdaş sanatın postprodüksiyon stratejisi ile ilgili olarak 
şunları söyler: “Doksanlı yılların başından beri gittikçe artan sayıdaki sanat işleri 
daha önce var olan çalışmalardan yola çıkılarak yaratılıyor; giderek daha fazla 
sanatçı başkaları tarafından yapılmış çalışmaları ya da hâlihazırdaki kültürel 
ürünleri yorumluyor, yeniden üretiyor, yeniden sergiliyor veya kullanıyor. 
Kullanıma hazır işlerin sayısındaki bu artış ve şimdiye değin görmezden gelinen 
ya da küçümsenen formların sanat dünyasına katılması ile karakterize edilen 
bu postprodüksiyon sanat, bilgi çağında küresel kültürün hızla yayılan kaosuna 
bir tepki gibi gözüküyor... Kendi işlerini diğer insanların işlerine yerleştiren bu 
sanatçılar, üretim ve tüketim, yaratı ve kopya, hazır-nesne ve orjinal iş arasındaki 
geleneksel ayrımın kökünün kazınmasında rol oynuyorlar. Manipüle ettikleri 
materyal birincil değildir artık. Bundan böyle önemli olan ham materyali temel 
veri olarak alan bir formun ayrıntılarıyla ele alınması meselesi değil, kültürel 
pazarda çoktan dolaşımda olan nesnelerle çalışma meselesidir” (Bourriaud, 
2018, s. 21-22). 



26 ÇAĞDAŞ SANATTA KÜLTÜRALİZM OLGUSU ETRAFINDA GELİŞEN STRATEJİLER

Çağdaş sanatta kültüralizm olgusunu yaratan postprodüksiyon 
Bourriaud’un ana hatlarını belirlediği kapsam üzerinden, çağdaş sanatçılar 
tarafından benimsen bir strateji haline gelir. Bu bağlamda günümüzde ‘Var olan 
işleri yeniden programlamak’ noktasında; “Rirkrit Tiravanija, New York’taki 
Museum of Modern Art’ta Philip Johnson’ın bir konstrüksiyonunu (mimari 
yapı) aşırdı ve çocukları orada resim çizmeye davet etti: Untitled, Playtime, 
(İsimsiz, Oyun Vakti), 1997.” (Bourriaud, 2018, s. 24).

 

Görsel 12. Philip Cortelyou Johnson, 1949, 
‘Cam Ev’, (Glass House), Connecticut, ABD.

Görsel 13. Rirkrit Tiravanija, 1997, ‘İsimsiz, Oyun Vakti’, (Untitled, Playtime), 
Enstalasyon/Yerleştirme, Museum of Modern Art (MOMA), New York, ABD.
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Taylandlı sanatçı Rirkrit Tiravanija’nın (1961-) 1997 yılında yaptığı ‘Oyun 
Vakti’ (Görsel-13) adlı enstalasyonu Postmodern Dönem’in kültüralizm 
olgusunu yansıtan çağdaş sanat stratejilerinden postprodüksiyon örnekleri 
arasında nitelendirilebilir. Tiravanija, çağdaş sanatın postprodüksiyon stratejisini 
kullandığı bu fotoğrafında, Amerikalı ünlü mimar Philip Cortelyou Johnson’un 
(1906-2005) 1949 yılında Connecticut eyaletinde inşa ettiği ‘Cam Ev’ (Görsel-12) 
(Glass House) adlı yapıyı ‘yeniden programlar’. Tiravanija, mimarlık tarihinde 
devrim olarak nitelendirilen 1949 tarihli, cam ağrlıklı söz konusu binayı 
yeniden inşa eder ve onu yeni bir formatta değerlendirerek çağdaş sanatın 
postprodüksiyon stratejisini uygular. New York’ta bulunan ve mimarisi Philip 
C. Johnson tarfından çizilen Modern Sanatlar Müzesinin (MOMA) bahçesine 
yerleştirmesini kuran Tiravanija, bu cam binayı çocukların resim yapma alanı 
olarak düzenler. Yerleştirme mekanına davet edilen çocuklar çağdaş sanat işinin 
içinde kendi sanatsal çalışmalarını yaparlar. Bu durum ayrıca postmodernizmin 
‘İlişkisel Sanat’ını (Bourriaud, 2018) açığa çıkarır. Artık, Tiravanija’nın ‘Oyun 
Vakti’ adlı yerleştirmesinin içinde özgür bir şekilde resim yapan ve bu durumdan 
etkilenen çocuklar vardır. Böylelikle Tiravanija, Johnson’un ‘Cam Ev’ini kendi 
bağlamından kopararak ve ona yeni bir bağlam yükleyerek postprodüksiyon 
stratejisine başvurur. Tiravanija, bu yerleştirmesinde, Postmodern Dönem’in 
kültüralizm olgusunu yaratan müze, iletişim ve toplumsal etkileşim ve kimlik 
kavramlarına gönderme yapar. Diğer yandan; kamusal alan, ilişkisellik ve 
kimliksizlik temalarını postprodüksiyon stratejisi aracılığıyla sorunsallaştırır.

3.9. Reformating: Yeniden Biçimlendirme

İngilizce kökenli bir sözcük olan reformating kelimenin kökünde yer alan 
‘format’ ve ‘re’ eklerinin İngilizce anlamlarıyla açıklanabilir. ‘Format’, belli bir 
biçime getirme, tabir olarak da özellikle teknoloji alanında fabrika ayarlarına, 
yani başlangıçtaki boş duruma ve kullanıma hazır hale getirmeye denir. ‘Re’ ise 
İngilizcedeki ‘research, rebuild ve review’ kelimelerinde olduğu gibi yapılan 
temel eylemleri (araştırmak, inşa etmek, görüş) yeni bir perspektifle ele almak 
olarak açıklanabilir. 

Bir şeyler yeni bağlamlarda değerlendirildiğinde, çoğu kez onlarda farklı 
ve yeni anlamlar bulunur. Reformating yani ‘yeniden biçimlendirmek’, bir 
konuyu betimleyerek veya onu yeni bir görsel formatta haritalamakla yeniden 
bağlam içine sokar. Resmederek ya da haritalandırarak bir konuyu yeni görsel 
biçimde yeniden bağlamlaştırma olağanüstü şekilde hatırlatıcı bir yoldur. 
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Dolayısıyla bir konunun yeniden bağlamlaştırılması son derece hatırlatıcı ve sıra 
dışı bir yoldur. Çünkü görsel formatlar genellikle kendi içinde zaten anlamlıdır; 
onlar gerçekliği bilme, organize etme ve yorumlamanın önemli yolları olan 
aşamalı sistemlerdir. Yeniden biçimlendirmenin, yeniden bağlamsallaştırıcı 
etkisi, konuya uygulanan format yabancılaştıkça güçlenir. Herhangi bir 
disiplinin fikirleri, objeleri veya görüntüleri farklı bir disiplin biçimine 
sokularak sunulduğunda bütünleşme olur. Bu bakımdan yeniden biçimlendirme 
yoluyla yeniden bağlamlaştırma, ince ve karmaşık bir düşüncedir. Önceki ve 
eski bağlamları yeni bağlamlar içine yerleştirme sırasında ve sonrasında ortaya 
çıkan çetrefilli yapısına rağmen, Postmodern Dönem’in çağdaş sanatında 
reformating stratejisi kullanılmıştır. 

Amerikalı sanatçı Mark Dion’un (1961-) 2020 yılında yaptığı ‘Teksas 
Dolabı’ (Görsel-14) adlı enstalasyonu Postmodern Dönem’in kültüralizm 
olgusunu yansıtan çağdaş sanat stratejilerinden reformating örnekleri arasında 
görülebilir. “Mark Dion’un enstalâsyonları sanat ile antropoloji, biyoloji ve 
arkeoloji arasındaki sınırların bulanıklığı konusunda bir fikir verir. Dion’un 
araştırmalarında topladığı çok miktarda örnek ve eserleri doğrudan bilimsel 
yollar kullanarak; kalıntılar bileşenlerini oluşturan parçalar ile kategorize 
edilir; sıralanır ve etiketlenir. Bu eserler ilkelere göre birleştirildiğinden veya 
konvansiyonel sanatta gördüğümüz gibi hoş veya dinamik düzenlemelere sahip 
olmaktadır. Fakat bilim ile ilgili kavramlara, kurallara, işlevlere ya da sistemlere 
göre bir araya getirildiklerinde de, kompozisyon, estetik taze bir yaklaşım 
kazanır. Dion’da, reformating (yeniden biçimlendirme) yalnızca resim konusu 
üzerinde yeni bir ışık tutmaz, sanatın nasıl oluşturulması gerektiği ve görünmesi 
gerektiği konusundaki geleneksel kavramlara da meydan okumak için kullanılan 
bir entegrasyon stratejisidir.” (Lakoft, Johnson, Elkins ve Marshall’dan aktaran, 
Aykut, 2017: 47-48). 

Mark Dion ‘Teksas Dolabı’ adlı yerleştirmesinde, sergi duvarına dayalı 
halde üç kapaklı yekpare ahşap camekanlı dolap ile bunun önünde çekmeceli 
bir dolap bulunur. Sanatçı bu dolapların içine kendisinin meraklı bir şekilde 
topladığı (satın aldığı yada doğadan bulduğu) antropolojik, biyolojik ve 
arkeolojik objeleri kendi anlayışı doğrultusunda dizer. Sanatçı ayrıca, sergi 
mekanının duvarlarına doğada bilimsel çalışma yürütenlerin malzemeleri ile 
hayvan ve nesne görüntülerini kompoze ederken adeta ‘doğayı tahrip edenler ve 
doğada tahrip edilenler’ demek ister gibidir. Sanatçı bu düzenlemesinde topladığı 
nesneleri ilgili alanların bilim insanlarının yaptığı sınıflandırmalara, çeşitli 
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arkeometrik ölçümlere veya biyolojik deneylere tabi tutmaz. O, bu düzenlemeyi 
tamamen kendi öznel bakış açısıyla gerçekleştirir. Dion, bu tavrıyla bazı fen 
bilimi alanlarının uzmanlarına göre sorumsuzca ‘bilimi kötüye kullanmakta’dır. 
(Sokal ve Bricmont, 2002). Oysa aynı Dion, sosyal bilim entelektüellerine 
göre çağdaş sanatın ‘her şey mümkün’ (Lyotard, 1990) mantığı içinde hareket 
eder. Sanatçı için, fen bilimsel objelerin ‘ne’ özellikte oldukları değil, ‘nasıl’ 
göründükleri daha değerli bir kriterdir.

Bundan böyle, fen bilimi alanlarına ait olan nesneler bu enstalasyonda 
yer almakla çağdaş sanat işinin nesneleri haline gelirler. Mark Dion, bu 
tavrıyla elde ettiği malzemelere çağdaş sanat stratejilerinden olan reformating 
aracılığıyla yeni bir format giydirir. Yani Dion, fen bilimi disiplinlerini çağdaş 
sanat disiplini içine yerleştirmekle reformating stratejisi uygular. Sanatçı, 
bu enstalasyonunda postmodern yapıbozumcu yaklaşım kapsamında kendi 
sanatçı (gösteren) kimliğini gizlerken, sanat işini (gösterge) ve sanat işinin 
anlamsal (gösterilen) yönünü genişleterek, oldukça açığa çıkarır. Dion, bu 
yerleştirmesinde, Postmodern Dönem’in kültüralizm olgusu yaratan küresel 
kültür, bilim,teknoloji, doğa ve enformasyon kavramlarına gönderme yapar. 
Diğer yandan; küreselleşme, teknokapitalizm, doğa tahribatı ve enformatik 
temalarını reformating stratejisi aracılığıyla sorunsallaştırır.

Görsel 14. Mark Dion, 2020, ‘Teksas Dolabı’ (The Texas Cabinet), Enstalasyon, 
Dion’un Gezilerden Elde Ettiği Nesnelerle Dolu Ahşap Dolap,  

289,6x287x109,2 cm. New York, ABD.
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4.  Sonuç ve Değerlendirme
Çağdaş sanat, 20. yüzyılın sonundan itibaren Modern ve Postmodern Dönem’lerde 
kültüralizm fenomenine katkı sağlayan bir disiplindir. ‘İnsan ilişkilerindeki her 
şeyin kültür meselesi olduğunu savunan öğreti’ olarak nitelendirilen kültüralizm, 
Postmodern Dönem’in çağdaş sanatında sorunlar, kavramlar, temalar, sorunsallar 
ve stratejiler bağlamında hareket eder. 20. yüzyıl ve sonrasında dünya üzerinde 
küresel kültür ortamında yaşanan tekno-kapitalist ve sosyo-ekonomik gelişimler, 
değişimler ve dönüşümler neticesinde ortaya çıkan sorunlar çoğunlukla sosyal 
bilim örgütlenmelerinin sorumluluk alanına (hinterland) girer. Özellikle Avrupa 
ve Amerika ülkelerinde 1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkan, küreselleşmenin 
getirdiği sorunlar sosyal bilim örgütlerini harekete geçiren motivasyonlar eşliğinde 
ele alınır. Böylelikle Postmodern Dönem’in kültüralizm olgusunu çağdaş sanat 
disiplini boyutunda yaratan teorik (çağdaş sanat kuramcıları; filozof, sosyolog, 
psikolog vb.) ve pratik (çağdaş sanat uygulayıcıları; ressam, heykeltraş, mimar 
vb.) karekterler oluşmaya başlar. Ayrıca, söz konusu bu karekterlerin oluşumuna 
Modern Dönem birikimleri -getirdikleri ve götürdükleri bağlamında- temel teşkil 
eder. Örneğin, Modern Dönem’in bel bağladığı bir birikim olarak rasyonaliteyi 
teşvik eden pozitivizm, Postmodern Dönem’de ‘götürdükleri’ ile ‘hiç bir şeyin 
kesin olmadığını, aksine her şeyin olabileceği’ni vaaz eden Kuantum Fiziği ise 
Postmodern Dönem’e ‘getirdikleri’ ile anılır.

Postmodern Dönem’in sorunlu kavramları günümüz sosyal bilim ve sanat 
örgütlerinin teorik ve pratik faaliyetleri kapsamında kültüralizm olgusuna yol 
açar. Küresel kültürün dünyanın tüm toplumsal yapılarına sirayet eden etkisi, 
arkasında tortu halinde sorunlar ve kavramlar bırakır. Postmodern Dönem’in 
çağdaş sanat kuramcıları ile uygulayıcıları kendilerinden önceki ve sonraki 
sorunları alanyazın platformunda tartışırken, kendi bilimsel ve sanatsal 
yetkinliklerine güvenirler; ancak, kamusal alanlara ya da ‘sokağın dili’ne de 
kulak kabartmayı ihmal etmezler. Bu dönemde kamusal alanlarda tartışılan; 
teorisyenler ile uygulayıcıların ele alarak irdelediği ve tartıştığı, sorun teşkil 
eden kavramlar (siyaset, ekonomi, ulus, kimlik, teknoloji, göç, toplum, 
enformasyon, kültür, aile, milliyet, küresel vb.) ortaya çıkar. Öyleki, sözü edilen 
bu sorunlu kavramlar bazen insanlar bazen toplumlar bazen de uluslar arasında 
tartışmalara, şiddete ve hatta savaşlara bile sebeb olabilir. Dolayısıyla böylesi 
kaotik bir ortama müdahale etmek Postmodern Dönem’in teorisyenleri ve 
uygulayıcılarının uhdesine düşer.
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Postmodern Dönem’de özellikle yerel ve ulusal kamusal alanlarda 
kendilerine hareket kabiliyeti bulan kavramlar entelektüel ve sanatsal çevreler 
tarafından temalara dönüştürülerek işlenir. Temalara dönüşen bu kavramlar 
(politizasyon, küreselleşme, parasal, çokulusluluk, kimliksizlik, melezleşme, 
farklılık, teknolojik devrim, öteki, mülteci, toplumsal cinsiyet vb.) teorisyenlerce 
sorun ve sanatçılarca da sorunsal halinde işlenmeye devam eder. Öte yandan, 
küresel karmaşa ve kaotik bir ortamın yaşandığı bu dönem ‘her şey mümkün’ 
söylemi doğrultusunda söz konusu temaları ele almak için çok sayıda çağdaş sanat 
stratejisi (metafor, ironi, pastiş, parodi, simülasyon, kendileme, manipülasyon, 
jaxtapozisyon, postprodüksiyon, projeksiyon, reformating, serendipiti vb.) 
geliştirir. Postmodern Dönem kültüralizm olgusuna katkı sağlayan bu çok 
sayıdaki çağdaş sanat stratejisinin çok parçalı, çok anlamlı, çok katmanlı ve 
çok taktikli yapıda olmaları dikkat çekicidir. Bu dönemin çağdaş sanatçılarının 
söz konusu stratejileri, Modern Dönem sanatçılarının avangard sanat akımlarını 
yaratırken sordukları ‘ne?’ sorusuna değil de ‘nasıl?’ sorusuna cevap ararken 
geliştirdikleri anlaşılır. Postmodern Dönem’in ‘nasıl?’ sorusu çağdaş sanat 
stratejilerinin bu çoklu yapısını oluşturan dinamiklerdendir. 

Postmodern Dönem çağdaş sanatının kültüralizm olgusu sorunlar, 
kavramlar, temalar ve stratejiler bağlamında yol alırken kimi zaman bir sorundan 
bir kavram kimi zaman bir kavramdan bir tema kimi zaman bir temadan bir 
strateji ve kimi zamanda bir öğeden -örneğin sadece bir sorundan- birçok öğe 
–örneğin kavramlar, temalar veya stratejiler- türetildiği görülür. Ayrıca türetilen 
bu unsurlar çağdaş sanatın farklı formları (resim, kavramsal sanat, enstalasyon, 
performans, fotoğraf, dijital sanat, video art vb.) aracılığıyla ‘iş’lenir. Bu durum 
Postmodern Dönem’in çoklu bakış açısını yansıtan heterojenik veya holistik 
tavırlarıyla da örtüşür. 

Bu dönemin çağdaş sanatçıları küresel kültürel ortamın sorunlarını, 
kavramlarını ve temalarını çağdaş sanat stratejileri ve formları yardımıyla 
değerlendirirler. Burada ‘iş’leri incelenen sanatçıların yapıtlarında bazen iki, üç 
veya daha çok sayıda kavrama gönderme yaptıkları; temaları sorunsal haline 
getirdikleri ve bir veya birkaç strateji içinde ve çağdaş sanat formları aracılığıyla 
‘iş’ ya da ‘ürün’ haline getirdikleri görülür. 

Günümüzün çağdaş sanat ortamı, çok sayıdaki sorun, kavram, tema, strateji 
ve form üzerinden kültüralizm olgusunu beslemiştir. Söz konusu kültüralizm 
olgusunu yaratan bu unsurlar tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kasırganın 
etkilerinden kendilerine düşeni alırlar ve almayı da sürdürürler. Dolayısıyla şu 
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anda, çağdaş sanatın kültüralizm olgusunu biçimlendiren bu küresel kasırga, 
adeta teknolojik beyni, kapitalist kalbi, siyasi kolu, sosyal ayağı ve iletişimsel 
vücudu olan bir insan gibi hareket eder. 
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1. Giriş

Mo d e r n  v e  p o s t m o d e r n  d ö n e m d e  n a s ı l  
sanatın tanımı ve anlamı gelişen ve değişen dünyaya bağlı olarak
değişip çeşitlendiyse aynı şey yabancılaşmanın tanımı için de

geçerlidir. Yabancılaşma aslında insanlığın tüm dönemlerinde ortaya çıkan çok 
eski bir kavramdır. Bu sebeple farklı dönemlerde birçok psikolog, sosyolog ve 
felsefecinin ele aldığı, farklı tanımlamalarının yapıldığı bir kavram olmuştur. 
Yabancılaşmanın farklı tanımları şu şekilde sıralanabilir:

“Özgün anlamı içinde bir şeyi ya da kimseyi başka bir şeyden ya da 
kimseden uzaklaştıran, başka bir şeye ya da kimseye yabancı hale getiren eylem 
ya da gelişme. Daha özel olarak da, psikiyatride, normalden sapma; çağdaş 
psikoloji ve sosyolojide, kişinin kendisine, içinde yaşadığı topluma, doğaya 
ve başka insanlara karşı duyduğu yabancılık hissine işaret eder. Felsefede 
yabancılaşma şeylerin, nesnelerin bilinç için yabancı, uzak ve ilgisiz görünmesi, 
daha önceden ilgi duyulan şeylere, dostluk ilişkisi içinde bulunulan insanlara 
karşı kayıtsız kalma, ilgi duymama, hatta bıkkınlık ya da tiksinti duyma 
anlamına gelir. Yabancılaşma, kontrol altına alınamayan içgüdüler, tutkular ve  

* Bu kitap bölümü Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SYL-2019-
8707 kodlu proje ile desteklenen “Çağdaş Sanatta Yabancılaşma Kavramı, Rolü ve Kapsamı”
başlıklı Yüksek Lisans Tezinden dönüştürülmüştür.
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yerleşik alışkanlıklar nedeniyle, insanın kendisine, kendi gerçek özüne yabancı 
hale gelmesi durumunu, insana özgü özellikleri, insani ilişki ve eylemleri, 
insandan bağımsız olan ve insanın yaşamını yöneten şeylerin, cansız nesnelerin 
özellikleri, ilişkileri ve eylemlerine dönüştürme hareketi ya da sürecini tanımlar. 
Yabancılaşma daha özel olarak ve bene yabancılaşma anlamında, benin kendi 
özünden uzaklaşmasıyla, kendisine ve eylemlerine nesnel bir biçimde, sanki bir 
ustanın elinden çıkmış bir nesneye bakarcasına yaklaşmasıyla belirlenen bilinç 
haline karşılık gelir”(Cevizci, 1999).

Tüm bu anlamlarının yanında farklı bağlamlarda incelenebilen bir olgu 
olan yabancılaşma, özellikle Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi’nden sonra 
toplumda yaşanan büyük değişimler ve sonrasında teknolojik sıçramalarla 
hızla farklılaşan sosyal ve psikolojik durumlar sonucunda insanlığın en büyük 
sorunlarından biri haline gelmiştir.

Yabancılaşmanın tarihine baktığımızda kökenlerinin Plotinos ve Aziz 
Augustinus’a kadar uzanmakta olduğu görülmektedir. Birçok kaynağa göre ise 
bu kavramı çağdaş felsefeye kazandıranın Hegel olduğu söylenmektedir. Hegel 
yabancılaşmayı, ontolojik bir olgu olarak değerlendirmiştir. “Hegel’e göre 
yabancılaşma insanın hem özne hem de nesne tarafından yönlendirilmesiyle 
ikiye ayrılışının sonucudur. Özne kendini gerçekleştirmeye çalışan insanken, 
nesne başkaları tarafından yönlendirilen insandır ve insan bu ikisi arasında 
ayrılmasıyla dil, bilim, sanat gibi kendi yaratılarının ona yabancı nesneler haline 
geldiğinde yabancılaşma meydana gelir”(Cevizci, 1999). Marx’ın yabancılaşma 
hakkındaki görüşleri yabancılaşmayı tanımlamada oldukça etkili olmuştur ve 
birçok sanatçıya da kaynaklık etmiştir. 

“Marks, yabancılaşmanın dört ayrı görünümünden söz etmiştir. 
Bunlardan birincisi, işçinin, ürettiği şey başkaları tarafından alındığı ve 
onun ürününün kaderi üzerinde hiçbir kontrolü ya da etkisi kalmadığı için, 
emeğinin ürününe yabancılaşmasıdır. İkinci olarak, işçi, Marks’a göre, 
üretim eylemine yabancılaşır. Çünkü kapitalist ekonomide, çalışma gerçek 
ve özsel hiçbir tatmin sağlamayan ve kendi içinde bir amaç olmaktan çıkan 
yabancı bir faaliyet haline gelir. Emek satılan bir şey ya da meta haline gelmiş 
olup, onun işçi için taşıdığı tek değer, satılabilirliğidir. Üçüncü olarak, işçi 
doğasına, özüne ya da türsel varlığına yabancılaşır, zira yabancılaşmanın 
ilk iki yönü, onun üretici faaliyetini insani niteliklerden yoksun bırakır. Ve 
insan, Marks’a göre, nihayet, kapitalizm insan ilişkilerini pazar ilişkilerine 
dönüştürdüğü ve dolayısıyla, insanlar, insani nitelikleriyle değil de, 
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pazardaki yer ya da statüleriyle değer1endirildikleri için, başka insanlara da 
yabancılaşırlar”(Cevizci, 1999).

Marx yabancılaşmayı, işçinin ürettiği ürüne, üretim eylemine, kendine ve 
başka insanlara yabancılaşması olarak dört şekilde incelemektedir.

19.yy.’ın ortalarında Rönesans’tan sonra Aydınlanma düşüncesi ile dinden 
uzaklaşıp bilimin önem kazanmasıyla başlayan Modernizm ile toplum yapısında, 
bilim ve sanat alanlarında çok büyük değişimler yaşanmıştır. Modernizmle 
birlikte oluşan bu yeni gelişmeler ideal bir dünya yaşamı yaratma amacına 
ulaşamamış aksine bireyin yalnızlaşmasını, bunalımı ve yabancılaşmayı 
beraberinde getirmiştir. Aydınlanma fikri özellikle Avrupa’da gecekondulaşan 
semtlerin doğuşuna, akıl tarafından yönetilen, kendine güvenli, dışa dönük insan 
tipi yerine 19. yüzyılda daha çok duyguları tarafından yönlendirilen, tedirgin, 
yabancılaşmış ve içe dönük bir insanın ortaya çıkışı olgusunun yarattığı hayal 
kırıklığıdır(Şahin, 2016, s. 78; Cevizci, 2000, s. 35-36). Modernizm beraberinde 
getirdiği yeni toplum yapısı, kentleşme ve bireyselleşmenin getirdiği sosyal 
tecrit, endüstrileşme, yoksulluk ve dünya savaşlarının yarattığı yıkım ve 
vahşet sonucunda insanlar büyük bir bunalım, umutsuzluk ve yalnızlık içine 
düşmüşlerdir. Toplumsal ve bireysel bağlamda yaşanan bu büyük çaplı değişimler 
yabancılaşmanın her alanda çok daha belirgin bir şekilde kendini göstermesine 
neden olmuştur. Tüm bu değişimler kuşkusuz sanat alanında da gerçekleşmiştir. 
Kübizmde yabancılaşma daha çok şekilsel olarak yaşanır. Nesnelerin ve figürlerin 
biçimlerini bozma ve parçalama yolu ile karşımıza çıkar. Dadacılar daha farklı 
bir yön çizerek geleneksel sanatı tamamen reddederler. Yani sanatta var olan 
tüm tutumlara tamamen yabancılaşma söz konusudur. 1. Dünya savaşıyla 
aynı dönemlerde ortaya çıkan Dışavurumculuk akımında yabancılaşma ölüm 
ve savaş teması olarak karşımıza çıkmaktadır. Sürrealizme baktığımızda ise 
yabancılaşma kavramı gerçekliğin yeniden inşası olarak belirir. Ayrıca Duchamp 
hazır nesneyi sanata dahil ederek, onu bir sanat eseri gibi sergileyerek, sanatın ne 
olduğunu ve sanat piyasasını sorgulayarak geleneksel sanat anlayışını yerle bir 
eder. Duchamp’la birlikte öznenin nesnesine yabancılaşmasıyla sanat nesnesi 
kendi kendine yabancılaşmaya başlar. Sonrasında figürün yavaş yavaş resim 
yüzeyinden kaybolması ve geleneksel malzemelere ek olarak, performans, body 
art gibi farklı yaklaşımların da sanat alanına dahil olmasıyla, sanat da büyük bir 
dönüşüme girer.

Postmodern döneme gelindiğinde ise, felsefi, psikolojik ve toplumsal olarak 
ayrı yapılanmalar oluştuğu dikkat çekmektedir. Bu çeşitlilik hem düşünürlerin 
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açıklamalarında hem de çağdaş sanat yapıtlarında karşımıza çıkmaktadır. 
Örneğin Fromm, yabancılaşmayı daha çok sosyal ve toplumsal açıdan ele alır. 
“İnsanın yabancılaşmasını kapitalist toplumun ekonomik yapısıyla ilişkilendiren 
Fromm, modern endüstri toplumunda insanın, “kör ekonomik güçler”in objesi 
haline geldiğini ileri sürer. Ona göre yabancılaşmış insan, kendisini dünyanın 
merkezi ve fiillerinin yaratıcısı olarak görmemektedir”(Osmanoğlu, 2016, s.  
84; Fromm, 1981, s. 74). “Yabancılaşmış insan, hem diğer kişilerden hem de 
kendisinden kopmuştur. Kendisini kendi yaşantısının merkezi olarak algılamayan 
‘yabancılaşmış’ birey, aynı zamanda benlik duygusunu da yitirmiştir” 
Aslında Fromm’un düşüncesinin çıkış noktası daha gerilere gider. Heidegger 
yabancılaşmaya felsefi açıdan yaklaşan düşünürlerden biridir. Heidegger’in 
felsefesinde yabancılaşma yersiz-yurtsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Heidegger bu yabancılaşmayı teknolojiyle ilişkilendirir. Teknoloji ve bilim, 
insanı bilgi nesnesi haline dönüştürerek kendi varlığından koparmaktadır. 
Ayrıca ona göre bir diğer yabancılaşma da bedende yaşanmaktadır. Teknoloji 
ile birlikte tıbbi alandaki gelişmeler aracılığıyla (ameliyatlar, ilaç sanayii, organ 
nakli vb.) bedenin kendine has düzeni de bozulmaktadır. Bunun sonucunda insan 
hem varlığına hem de bedenine yabancılaşmakta, tüm bağlarını koparmaktadır 
(Dağ, 2012, s. 46-47). 

Psikanalist olan Lacan ise yabancılaşma konusuna psikolojik bir yaklaşım 
sunar. Lacan yabancılaşma kavramını ‘ayna evresi ve parçalanmış beden’ teorisi 
etrafında şekillendirir. Ayna evresi altı aylık bir şempanze ve altı aylık bir bebeğin 
bir ayna karşısında verdikleri tepkilerin incelendiği bir deneyden yola çıkar. 
Bebek, şempanzeden farklı olarak kendi görüntüsüne tepki vermekte, yani kendi 
ötekisiyle iletişime geçmektedir. Bebeğin 6 ila 18. aylar arasında kendi bedenini 
öteki olarak tanıdığı ve annesinin bir uzantısı olmaktan kurtulup kendi varlığını 
oluşturduğu bir dönemden söz eder. Yani Lacan’a göre insan yabancılaşarak 
kendi benliğini oluşturabilmektedir. Lacan’a göre insan doğduğu andan itibaren 
bir kırılmayla karşılaşmaktadır. Çocuk ilk doğduğu anda kendini annesinin bir 
parçası olarak görür, anne de çocuğu kendi uzantısı olarak kodlar. Bebeğin kendi 
var oluşunu gerçekleştirmesi için uzantı durumundan kurtulması gerekir. Bu 
kurtuluş bebeğin kendi parçalanmışlığından kurtulup bir bütün halinde kendini 
kurgulaması ile gerçekleşir. Bu durum bebeğin kendi yansımasıyla karşılaştığı 
bir başka deyişle kendini öteki olarak deneyimlediği ayna evresinde meydana 
gelir. Ayna çocuğun kendini yeniden ürettiği bir aşamadır. Bu ayna olumlu bir 
farkındalıktır(Çoban, 2014, s. 282-286). Şimdiye dek kendi olamayan çocuk bu 
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andan itibaren yabancılaşarak kendini yeniden inşa eder. Bu yönüyle Lacan için 
yabancılaşma olumlu bir durumdur. Bireyin kendini oluşturması için zorunludur 
ve her insan bu evreyi yaşamaktadır.

Postmodern dönem filozoflarından en ön plana çıkanlardan biri olan Adorno 
da, tıpkı Heidegger gibi yabancılaşmayı teknoloji ile ilişkilendirmektedir. 
“Adorno’ya göre, Batılı anlayış, ahlâkî ve insanî sınırlardan yoksundur. Bu 
sebeple, insan hayatı tehdit altındadır. Zira değer ölçütleri ortadan kalkmış 
ve değerler, pratik amaçlar ve teknolojik uygulamalar alanına hapsedilmiştir. 
Modern bilim mutlaklaştırılmış ve yıkıcı amaçlar için kullanılır hale gelmiştir. 
Teknolojiyle birlikte insan hayatı bir makine gibi dakikleşmiş, kesinleşmiş ve 
tüm bunlar insanın hunharlaşmasına yol açmıştır. İnsan hareketleri incelikten, 
düşünceli olmaktan ve edepten soyutlanmış ve insan hareketleri nesnelerin 
amansız ve tarih dışı taleplerine bağımlı kılınmıştır”(Osmanoğlu, 2016, s. 67; 
Adorno, 1998, s. 41). Kısaca Adorno yabancılaşmış bireyi teknoloji ve bilimin 
ortaya çıkardığı ruhsuz ve makineleşmiş insan olarak tanımlar. Yabancılaşmanın 
kaynağı olarak da amaçları değiştirilmiş bilimi ve teknolojiyi gösterir.

Günümüz çağdaş düşüncesinde ön plana çıkan iki düşünür Deleuze ve 
Guattari yabancılaşmayı yersiz yurtsuzluk kavramı etrafında şekillendirirler. 
“Deleuze ve Guattari’nin, Kafka: Minör Bir Edebiyata Doğru (1975) adlı 
eserinde yersiz-yurtsuzlaşma kavramının temelleri kültürel bağların reddi ya da 
ona ait olmama bağlamında daha çok “azınlık oluş” kavramı açısından, yani 
dil, milliyet, cinsiyet gibi kimlik politikalarının dayatmalarına karşı etik bir 
varoluş kurma ihtimali üzerinden atılır. Bu kapsam Anti-Ödipus: Kapitalizm 
ve Şizofreni (2017) kitabında genişletilerek kapitalizmin köklerine yönelir. 
Yersiz yurtsuzlaşma kavramı öncelikli olarak kapitalizmin yeni bir toplumsal 
düzenleme ve kurumsallaşma yoluyla mevcut yapıyı dağıtıp bütün kültürleri 
köksüzleştirerek onları aynı düzlemde toplayarak yeniden yerli yurtlulaştırma 
yoluyla kendini üretmesi olarak tanımlanır”(Keskin, 2018, s. 99; Holland, 1991, 
s. 58). Bu bağlamda geçmişten günümüze yabancılaşma kavramının farklı 
şekillerde ele alınıp yorumlandığı görülmektedir.

Daha geniş bir perspektifte konuyu ele alırsak, özellikle sanayide yaşanan 
büyük sıçramalar ve sanayileşme ile birlikte kent yapısında da büyük değişimler 
yaşanmıştır. İş alanının kentlerde genişlemesi sonucu kırsaldan kente göçler 
yaşanmaya başlamıştır. Bunun sonucunda oluşan karmaşık toplumsal yapı 
içinde, kent yaşantısına uyum problemleri bireylerin toplumdan soyutlanmasına 
ve yabancılaşmasına sebep olmuştur. Küreselleşmeyle birlikte tüm sınırların 
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erimesi ve teknoloji ile birlikte bütün dünya ile iletişim halinde olma durumu 
bir takım avantajlar sağlamakla birlikte, kapitalist sistemin de aracılığı ile 
kimi kültürlerin erezyonuna da yol açmıştır. ‘Kültürlerin yabancılaşması’ 
küreselleşmenin hızlandırdığı bir problem halini almıştır. Kapitalizm ve yabancı 
kültürlerin tanınır olması ile birlikte ortaya çıkan kültürel bozulmalar belki 
de toplumsal yabancılaşmanın en önemli kaynağını oluşturmaktadır. Bitmek 
bilmeyen savaşların yarattığı yıkım ve trajediler sonucu zorunlu göçler de 
yabancılaşmayı meydana getiren bir diğer etkendir. Evlerini ve yurtlarını terk 
etmek zorunda kalan mülteciler göç ettikleri ülkelerde de aidiyet sorunları 
yaşamaktadır. Arada kalmışlık ve öteki olarak yaşamlarını sürdürme durumu 
sonucu hem geldikleri yere hem de yaşadıkları yere yabancılaşmakta, yersiz 
yurtsuzlaşmaktadırlar. Savaşın bir diğer yabancılaştırıcı yanı da şehirler üzerinde 
olmaktadır. Bombalarla yıkılan ve yok edilen şehir yapısı da yabancılaşmaktadır. 
Ayrıca sosyal medya ve sanal ağların gelişip yaygınlaşması da son dönemlerde 
bireyi yabancılaştıran bir başka etkendir. Kuşkusuz tüm bu toplumsal ve 
psikolojik durumlar yaşadığımız dönemde yabancılaşmanın çok fazla görünür 
hale gelmesine neden olmuştur.

Yukarıda tartışılan kavramların her biri sosyal, psikolojik ve felsefi 
bağlamlarla sanatta da ortaya çıkmaktadır ve en belirgin şekilde çağdaş sanatta 
kendini göstermektedir. Sanatçıların da bu durumdan etkilenmesi kaçınılmazdır. 
Yabancılaşmanın toplumsal, felsefi ve psikolojik temelli ayrımı sanatçıların 
işlerinde de dikkat çekmektedir. Toplumsal değişimlerden ve bunun psikolojik 
etkilerinden yola çıkan sanatçılar yabancılaşmayı, kimlik, beden, göç, ırkçılık, 
savaş, kültür, kişisel ve toplumsal travmalar gibi çok çeşitli konular üzerinden 
işlemektedirler. Yine bu dönemde postmodern sanatın özellikleri doğrultusunda 
malzeme kullanımı sınırsız olmakla birlikte, performans, enstalasyon, video, 
tuval resmi gibi çeşitli pratiklerden sıkça yararlanılmaktadır.

2.  Çağdaş Sanat Stratejilerinde Yabancılaşma
2.1. İroni:

Değişen toplum yapıları sonucu modernizmin öğretilerinin geçerliliğini 
yitirdiği, her alanda keskin sınırların yok olduğu, biriciklik ve yenilik ilkesinin 
yerini çoğulculuk ve eklektisizmin aldığı postmodern dönemde kuşkusuz sanat 
da değişmiş ve dönüşmüştür. Bu doğrultuda kendine mal etme ve ironi gibi 
yeni ifade biçimleri oluşmuştur. Postmodern dönemde sanatçılar tarafından 
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çok sık başvurulan çağdaş sanat stratejilerinden biri de ironidir. İroni, TDK’nın 
güncel Türkçe sözlüğünde “Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya 
olayla alay etme” (URL 1) olarak açıklanmaktadır. Tüm sanat disiplinlerinde 
karşımıza çıkabilen bir olgu olan ironiyi eleştirel bir tavır olarak tanımlamak 
mümkündür. İronide amaç söylem ya da eylemdeki çelişik noktalara dikkat 
çekmektir(Başar, 2018, s. 154). Aslında ironi sadece postmodern dönemde 
kullanılan bir kavram değildir, geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Sokrates’te 
bilginin, gerçeğin ortaya çıkarılmasına hizmet eden bir yöntem niteliğindeki 
ironiyi, Cicero ve Quintilian retorik olarak tanımlamıştır(Başar, 2018, s. 
155; Demiralp, 2008, s. 164). “Quintilian ironiyi ‘saklayıp gizleme’ ‘mış 
gibi yapma’ kavramları açısından incelerken onu dile ait bir olgu olmaktan 
kurtarır. Dolayısıyla ironi kavramını bireyin hayat karşısındaki genel tutumunu 
tanımlamakta kullanılır”(Başar, 2018, s. 155; Cebeci, 2008, s. 88). Kierkegard 
ironiyi yaşanılanın ifadesi olarak tanımlar. İroni ifade edilemeyen, kelimelere 
dökülemeyen şeyin görünürde anlatımıdır(Gültekin ve Peker, 2016, s. 151). 21. 
yy’a gelindiğinde ise, Linda Hutcheon’un söylemleri de bu eleştirel yaklaşıma 
katkı sağlamıştır. Hutcheon’a göre ironi, söylenmiş olana hücum eder(Gültekin 
ve Peker, 2016, s. 151; Hutcheon, 1995, s. 37-64). Bu ifade ile ironi izleyiciyi 
‘söylenen ile söylenmeyen’ ‘gösterilen ile gösterilmeyen’e götürür(Gültekin ve 
Peker, 2016, s. 151). Tüm bu yorumlardan yola çıkarak, ironi içinde bulunduğu 
çağa ve düşünürlere göre yeniden tanımlanmaktadır. Bir felsefi olgu olarak diğer 
felsefi bakış açılarına ilişkin bir şekilde açıklandığı çıkarımı yapılabilir. Tüm 
bu tanımlardan anlaşılacağı üzere ironi genel geçer felsefi tezlere ilişkin bir 
bağlamda açıklanmaktadır. Hangi felsefe daha geçerliyse daha çok onun içinden 
açıklandığı söylenebilir.

Bu bilgiler ışığında felsefe ve edebiyatta uzun yıllardır kullanılan ironi, 
sanat alanında da karşılığını bulur. Felsefi gelişimindeki sıralamayla sanattaki 
sıralaması benzer şekilde olmuştur. Modernizmde çeşitli örnekleri görülmekle 
birlikte 20.yy’dan itibaren daha sık karşımıza çıkan bir olgu haline gelmiştir. 
Özellikle Duchamp’ın çalışmalarıyla başlayan ironik dil sanatta büyük bir 
değişimin yolunu açmıştır. Duchamp’ın nesneye yeni anlamlar yüklediği ve 
sıradan günlük hayata ait bir nesne olan pisuarı sanat eseri olarak sergilediği 
‘Çeşme’ gibi çarpıcı ve yıkıcı işleri ironik bir hamle olarak tanımlanabilir. 
Duchamp ile başlayan bu yeni ironik dil estetik kaygının yıkımına ve 
sanatın ontolojik yapısının değişimine yol açmıştır(Başar, 2018, s. 154). 
Duchamp dışında ironi, Dada ve Sürrealizmde de karşımıza çıkmaktadır. 
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Sonraki dönemlerde Fluxus gibi kavramsal sanat akımlarında rastlanan ironi, 
günümüzde birçok sanatçının eleştirel bir tavır olarak çok sık başvurduğu bir 
strateji olmuştur. Başlı başına bir yöntem olarak kullanılmakla birlikte, kendine 
mal etme ve metafor gibi diğer stratejilerle de ilişkilendirilerek kullanıldığı 
görülmektedir. Aynı zamanda ironinin en çok kavramsal sanat türleri içerisinde 
yer edindiği söylenebilir. Modernizmin tersine kavramsal sanatta biçim değil, 
fikir ön plandadır. Ve kavramsal sanatçılar bu fikri anlatmak için ironi gibi 
bazı stratejilere başvururlar. Marshall’a göre “Bütün bu stratejiler, yorumlama, 
yeniden yorumlama ve/veya yeniden bağlamlaştırmayı içerir; aslında stratejiler 
sanatçıların, elindeki şeyleri yeniden çerçeveleyerek algılarını değiştirdikleri bir 
takım yollardır”(Aykut, 2018, s. 248). Örneğin birçok kavramsal sanat yapıtında 
geçmişe referanslar bulunur. Birçok çağdaş sanatçı kendi geçmişinden ya da 
sanat tarihinden yararlanarak işlerini üretir. Çağdaş sanat farklı disiplinlerle iç 
içe geçmiş bir durumdadır. Öyle ki “Çağdaş sanat yapılarında stratejiler, bilim, 
kültür ve sanat arasındaki ilgiler etrafında şekillenir. Çoğu sanat tarzında ele 
alınan yapıt toplumsal bir eleştiri aracıdır. Çağdaş sanat pratiklerinde stratejiler/
taktikler daha yaratıcı ve radikal yollarla bütünleşmiştir. Dahası, basitlik ve 
dolaysızlık özellikle karmaşık ve önemli anlamları oluşturmakta etkilidir”(Aykut, 
2018, s. 244). Modernizmin ön gördüğü eskiyi yıkıp yeniyi üretme ideali 
kavramsal sanatta yerini eskinin yeniden yaratılması fikrine bırakmıştır. Ve 
sanatçılar bunu yaparken toplumsal ve kültürel referanslar da vermektedir. 
Çünkü artık gelinen noktada sanat, sanatçının kültürel, toplumsal ve psikolojik 
bağlamından ayrı tutulamamaktadır. “Sanat, sanatçının hayalinde yakaladığı 
güçlü bir fikir olmanın yanında deneyim yardımıyla kendimizi sorgulamanın 
bir yoludur. Çünkü güncel anlamda pek çok çağdaş sanatçı sanat pratiklerini 
bir tür araştırma-sorgulama süreci- yolu olarak görür”(Aykut, 2018, s. 244). Bu 
araştırma süreci de stratejiler üzerinden gerçekleştirilir. Sanatçılar pek çok kez 
fikirlerini aktarırken seyirciyi de işin içine dahil etme yoluna giderler. Ayrıca 
fikirlerini aktarmada, modern döneme ait biçimin ön planda olduğu, malzeme ve 
teknik sınırlılıkları bir kenara bırakıp radikal ve yaratıcı, çeşitli anlatım yollarına 
başvururlar. 

2.1.2. Zeng Fanzhi- Son Akşam Yemeği (The Last Supper) 

1964 Wuhan doğumlu Zeng Fanzhi, Çin çağdaş sanatının en önemli 
sanatçılarından biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle 1990’larda yapmaya 
başladığı ve takıntılı bir şekilde 10 sene boyunca devam ettiği Maske serisiyle 
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birçok galeri ve sanat eleştirmeninin dikkatini çekmiştir. Sürrealist, dışavurumcu 
ve soyut tarzda resimler yapan sanatçı, geçmişindeki travmalarından ve 
Çin’deki yaşamdan ipuçları taşıyan kışkırtıcı ve rahatsız edici resimler yapar. Bu 
bağlamda incelenecek işi, 2001 yılında yaptığı Maske Serisinden ‘Son Akşam 
Yemeği’ isimli tuval resmidir.

Görsel 1. Zeng Fanzhi, The Last Supper, 2001, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 220x395cm

Zeng Fanzhi’nin bu resminde, Leonardo Da Vinci’ye ait Son Akşam Yemeği’nin 
yeni bir versiyonunu görürüz. Son Akşam Yemeği Leonardo’nun herkesçe 
tanınmasını sağlayan duvar resmidir.

“1495-1498 yılları arasında Milano’da Sta. Maria dele Grazie kilisesine 
yaptığı bu eser, Klasiğin en önemli resmi olarak kabul edilmiştir. Yatay bir pano 
olarak düzenlenen eserde, İsa, tablonun tam merkezine ve kaçış noktasının 
bulunduğu yere oturtulmuş ve iki tarafına da havariler altışar altışar iki grup 
halinde yerleştirilmiştir. Konu İsa’nın “İçinizden biri bana ihanet edecek” 
sözüne dayanmaktadır. Bu söz üzerine havariler, birbirlerinin yüzüne bakmakta 
ve birbirleriyle tartışmaktadırlar. İsa dışındaki 12 fi gür, üç grup halinde kompoze 
edilmiştir. O çağa kadar böylesine bir dramatik tezat, hiçbir eserde yer almamıştır. 
Figürlerin bu hareketliliğine karşılık, İsa, sakin, iki elini masanın üzerine 
uzatmış olarak gösterilir. Ayrıca yemek salonunun perspektif çizgileri, İsa’nın 
arkasındaki açık pencereye doğru uzanmaktadır. İsa kompozisyonun ortasında, 
sanki kendi kaderini bekler gibi bir poz içinde sakin durmaktadır”(Turani, 2012, 
s. 372-373).
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İncil’den bir sahneyi betimleyen bu ünlü duvar resmi, Fanzhi’nin yorumunda 
bazı değişikliklere uğrar. Kahverengi ve toprak tonlarının hakim olduğu bir odada, 
uzunca bir masanın etrafında 13 tane erkek figürün oturduğunu görürüz. Masanın 
üzerinin birçok karpuzla dolu olduğu dikkatleri çekmektedir. Odanın arka 
kısmındaki üç dikey pencere hem resme derinlik kazandırmakta, hem de öndeki 
kırmızı ve sıcak renklere karşı soğuk bir kontrast etki yaratmaktadır. Odanın iki 
yanında, duvarlara dikey şekilde asılı kahverengi ve altın sarısı renginde Çince 
yazılar görülmektedir. Resmin arka planındaki kırık renk alanları, resmin ön 
planında olup bitenlere dikkatleri çekmektedir. Resmin ön planı beyaz ve kırmızı 
renklerden oluşmaktadır. Tam ortada İsa’nın yerini bir erkek figür almıştır. Sadece 
bir figür hariç tüm figürlerin giysisi aynıdır. Figürler beyaz birer bluz giymekte ve 
boyunlarına parlak kırmızı fular takmaktadırlar. Resmin soldan dördüncü figürü 
ise beyaz bir gömlek giymekte ve parlak sarı bir kravat takmaktadır. Figürlerin 
yüzlerine dikkatli bakıldığında her birinin yüzünde bir maske takılı olduğu görülür. 
Maskeler yüz hatlarına mükemmel denecek kadar uymaktadır ve kenarındaki 
siyah gölge ile belli belirsiz bir şekilde takılan yüzden ayrılmaktadırlar. “Maske 
sınırlı boyutuna rağmen, yüz ve kafa biçimine o kadar iyi uyar ki maskenin 
altındaki şeyden ne kadar farklı olacağını hayal edemeyiz. Maske ne gerçekte olan 
hissi gizler ne de rol yapıyor gibidir”(URL 2). Zeng Fanzhi’nin bu resmi kendi 
biyografisinden ve travmatik çocukluk anılarından çok fazla iz taşır. 

Fanzhi’nin Maske serisine Çin’deki sosyal ortam düşünülerek bakılması, 
eserleri anlamak adına faydalı olacaktır. “Çin’in kendi tarihindeki siyasi 
yapılanmanın birey üzerindeki baskısı Fanzhi’nin resimlerinin arkasında 
yer alan düşüncedir. Maskeler Çin’deki sıkıyönetimin bireyler üzerindeki 
baskılamasının metaforlarıdır”(Ümer, 2018, s. 36; Riggs, 2012, s. 36-58). Zeng 
hızlı modernleşme sürecinde maskeli figürleri Pekin’deki gündelik hayatın 
bir yorumu olarak resmeder. “Bu yaratıcı sürecin ana problemlerinden biri 
insanın yabancılaşması ve insanların sahte yüz maskelerindeki yapay ifadeleri 
kullanarak başkalarıyla etkileşime girmesidir”(URL 3). Aslında Fanzhi bu 
resimlerinde, modernleşmeyle birlikte değişen Çin toplum yapısı ve bunun 
sonucunda yaşanan yabancılaşma durumuna insanların uyum sağlama çabasını 
göstermek ister. Maskeler insanların kendi öz kimliklerine yabancılaşmalarını 
simgeleyen birer metafordur. Daha önce Goya ve Ensor’un da yaptığı gibi Zeng 
Fanzhi de yabancılaşmayı anlatırken maskeleri kullanmaktadır. Ama onlardan 
farklı olarak Fanzhi’in maskeleri yüzün bir parçası gibi görünmekte ve yüz 
hatlarına birebir uymaktadır.
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Zeng Fanzhi’nin maske resimlerinin içeriğini daha iyi anlamak için 
geçmiş yaşantısına ve okul dönemi hatıralarına bakmak iyi bir yol gösterici 
olacaktır. Sanatçının kendi söylemleri ve yapılan doküman analizleri sonucu, 
Zeng’in yaşadığı mahalle ve oranın sakinlerinin ilk dönem resimlerinde etkili 
olduğu saptanmaktadır. Ancak Maskeler serisini yaratmadaki en önemli olay 
okul döneminde yaşadığı travmalar ve sonrasında kırsal kesimden Pekin gibi 
büyük bir kente yerleşmesiyle karşılaştığı yabancılaşmadır. Zeng’in travması 
her çocuğa verilen kırmızı fuların ona verilmemesinden kaynaklanmaktadır. 
Kırmızı fular çağın havasında, her öğrencinin sahip olması gereken en büyük 
moda aksesuarıydı. Bu bir gurur ve sevinç kaynağıydı, bir bağlılık rozeti ve 
aidiyetti. Çocuk olarak dışlanmak her toplumda travmatik olmasına rağmen, 
Kültür Devrimi havası içindeki Çin’de yıkıcıydı. Ona bu fuları vermeyen kişi 
ortaokul sınıf öğretmeniydi (URL 3). Sessiz sakin, içine kapanık bir çocuk olan 
Zeng öğretmeninin neden ona bu fuları vermediğini anlayamamış ve tüm bunlar 
sonucunda kendini dışlanmış ve yabancılaşmış hissetmiştir. Bunun sonucunda 
okuldan nefret etmiş ve bir okul korkusu geliştirmiştir. 1994’ten 1997’ye kadar 
olan erken maske tablolarının havası, izleyiciye karşı sert bir alaycı tutumla 
oldukça rahatsız edici ve şok edicidir(URL 3). Sanatçı serinin çıkış kaynağı 
olarak bu dışlanmışlık hissini belirlese de zaman içerisinde seri farklı konularla 
birlikte başka anlamlara da evrilmiştir. Maske serisini yönlendiren bir başka olay 
da Fanzhi’nin Pekin’e yerleşmesi olmuştur. Sanatçı Pekin’e gittiğinde insanların 
yaşadığı yerdekilerden çok farklı olduğunu görmüştür. Buradaki insanlar çok 
soğuk ve mesafelilerdir. Bu da sanatçıyı yeni bir yabancılaşma durumu içine 
sürüklemiştir. Bu bağlamda çocukluk travmalarından yola çıkan bu seri modern 
yaşamın sahteliği ile yeni anlamlara taşınmıştır.

Last Supper’a geri dönmek gerekirse sanatçının bu resmi seçmesinin 
özel bir sebebi olup olmadığı akla gelen ilk sorulardandır. “Leonardo Da 
Vinci Zeng Fanzhi’nin öğrendiği ilk uluslararası ustadır”(URL 4). Bu durum 
sanatçının Leonardo’ya ait bir resmi seçmesinin sebebini açıklayabilir. 
Figürlerin taktığı kırmızı fular sanatçının biyografisi göz önüne alındığında 
dışlanmışlık ve yabancılaşmayı temsil ederken, Çin toplum yapısına da 
göndermelerde bulunur. “Aynı zamanda formalar içinde bu genç figürlerin 
görüntüsü, sınıfta oyun oynama hissini uyandırır. Bu davranış resimdeki 
ciddiyet hissini azaltır. Figürlerin yüzündeki maskeler donuk ifadeler taşısa 
dahi, görüntünün garipliği —bu resmin (Leonardo’nun Son Akşam Yemeği) 
ana konusu da düşünüldüğünde— çok absürd bir his yaratmaktadır. Arkadaki 
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kaligrafik baskılar Çin’deki sınıflarda yaygın görülen sloganlardır”(URL 4). 
Ve bu sloganlar da yine Çin’deki sınıflara ve mevcut sisteme de gönderme 
yapar. “Yahuda’nın yerine yerleştirilen figür ayrıca önemlidir. Onun giysisi 
kolektivizmden bireyciliğe geçen Çin’deki sosyal değişiklikleri sembolize 
eder. Aslında bu resim Çin toplumunun mikro bir evrenini sunmaktadır”(URL 
4). Ayrıca Zeng’in bu farklı giysili figürü Yahuda’nın yerine yerleştirmesi de 
ayrı bir anlam taşıyabilir. Öyle ki Yahuda İskaryot, İsa’yı ele veren havaridir, 
yani İsa’ya ihanet eden kişidir. Bu figürü Çin toplumunun değişimi olarak ele 
alacak olursak, belki de Çin Hükümeti’nin tutumları ve sonucunda yaşananlar, 
Çin halkına yapılan bir ihanet olarak anlaşılabilir. Farklı bir yorum da yine bizi 
Fanzhi’nin çocukluğuna götürür. Fanzhi’nin sınıfta kırmızı fular takmayan tek 
çocuk olduğu göz önünde bulundurulduğunda, belki de bu figürün sanatçının 
kendisi olduğu yorumu yapılabilir. Orijinal resimde masanın üzerindeki ekmek 
ve şarapların yerini Fanzhi’nin resminde karpuz almıştır. Sanatçı, karpuzu kan 
ve vahşeti temsil etmenin bir yolu olarak kullanmaktadır(Vial-Kayser, 2015, s. 
7; Zeng in Sans, 2009, s. 177).

Başka bir açıdan işe bakılacak olursa, “10 yıllık süreç boyunca Zeng Fanzhi 
izleyicisine dışlama dışında hiçbir şey teklif etmemiştir. İzleyici sürekli olarak 
dışlanır çünkü fiziksel olarak maskenin en uzak tarafındadır ve eylemin dışında 
resim düzleminin ötesindedir. Aynı şekilde resmettiği figürler de yaşadığımız 
dünyadan dışlanır çünkü maskenin içinde, resim düzleminde tutulurlar ve 
nihayetinde kendi korkuları ve paranoyalarıyla baş başa kalırlar”(URL 3). 
Hung’un bu yorumu doğrultusunda, resim bize hem fiziksel hem psikolojik bir 
dışlanmışlık ve yabancılaşma hissi verir. Figürlerdeki maskeler yoluyla yapılan 
bu dışlanma, fiziki anlamda olaylar iki boyutlu tuval yüzeyini aşmadığı ve seyirci 
işin içine dahil olamadığı için de bir kez daha gerçekleşmiş olur. Tuvalin içinde, 
resim yüzeyinde renk ve biçimle aktarılan psikolojik temelli yabancılaşma 
duygusu, tuval resminin sınırlılıkları ile fiziksel yabancılaşmaya dönüşerek bu 
sarsıcı etkiyi güçlendirmektedir. Bu çıkarımlar göz önüne alındığında, sanatçının 
diğer çağdaş sanat anlatı biçimlerinden biri yerine tuval resmini seçmesinin 
bilinçli bir hareket olduğu yorumu yapılabilir.

2.2. Kendine Mal Etme

Modernizmin, orjinallik, biriciklik ve sürekli yeniyi üretme arzusuna karşı 
olarak postmodern sanatçılar geçmişe ve sanat tarihine geri dönüşü ön plana 
çıkaran işler üretme eğilimi gösterirler. Bu doğrultuda kendine mal etme gibi 
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çağdaş sanat stratejileri gelişmiştir. Bu stratejiler günümüzde pek çok sanatçı 
tarafından başvurulan yollar arasındadır. “Kendine mal etme eylemi kısaca, 
görüntüyü ait olduğu çevreden ve içinde bulunduğu koşullardan kopararak 
başka bir anlam kazanacağı farklı bir çevreye taşımaktır”(Özel, 2006, s. 159). 
“Sanatçı başka sanatçıların yapıtlarını yeniden sahneler ve çoğu zaman bu 
yapıtları başka ortamlarda yeniden sergiler. Kendilemenin bir diğer adı olan 
günümüzün temellük sanatında sanatçılar Baudrillard’a göre, uzak ya da yakın 
geçmişe ait tüm biçimleri ve yapıtları kiç bir yöntemle kendilerine mal etmeye 
başlamışlardır”(Şahmaran Can, 2018, s. 170). Yani kısacası postmodern sanatçı 
kendine mal etme stratejisi ile biricikliğe karşı çıkarak sanat tarihini yeniden 
şekillendirmeyi hedeflemektedir.

2.2.1. Yasumasa Morimura-Las meninas reborn in the night I-VIII: 

1951, Osaka doğumlu Yasumasa Morimura, Japonya’nın en çok tanınan çağdaş 
sanatçıları arasındadır. “Morimura’nın sanatsal arayışları, farklı kültürlerin peş 
peşe tarihsel kabulüne dayanan Japon zihniyeti ile yakından ilişkilidir (1868’deki 
Meiji Restorasyonundan sonra, Japonya Batı uygarlığı ve kültürünün etkisi 
altına girmiş, Pasifik Savaşından sonra, ülke Amerika uygarlığı ve kültüründen 
büyük ölçüde etkilenmiş ve geçmişte de Çin kültüründen derinden etkilenmiştir). 
Bu amaçla eserlerini zamanın ruhu ve tarihin ruhuyla harmanlar”(URL 
5). Üretimleri genellikle kültür ve kimlik meseleleriyle ilgileniyor gibi 
görünse de, küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan sorunlar ve kapitalizmle de 
ilişkilendirilebilir. Sanatçı, Batı sanat tarihinin klasikleşmiş eserlerini, medya ve 
popüler kültür ikonlarını kendine mal ettiği fotoğraflarıyla tanınmaktadır. Sanat 
eğitimini Japonya’da almış olmasına rağmen, üniversitelerde batılı tarzda eğitim 
verilmesinin bir sonucu olarak batı sanat tarihinden oldukça etkilenmiş ve bu 
doğrultuda sanatsal çalışmalar üretmiştir. Batı kültüründen etkilenmesi sadece 
üniversitede aldığı batılı tarzda eğitimle sınırlı değildir. II. Dünya Savaşından 
sonra doğan sanatçı, Amerikan kültürünün Japonya üzerindeki etkilerine de 
şahitlik etmiş ve hızla batılılaşan bir toplumda yetişmiştir. Dolayısıyla hem 
geleneksel Japon kültürü hem de Amerikan kültürünün izlerini kendi kimliğinde 
bir arada barındırır. Batı kültürüyle arasındaki ilişkiyi ‘aşk-nefret ilişkisi’ olarak 
tanımlayan sanatçı, savaş sonrası Japonya temasında takıntılı olduğunu ve asla 
onu terk etmeyeceğini belirtmektedir(URL 5). 

Sanatçının özellikle sanat tarihinden sahneler seçmesi, yeni bir tarih yazmak 
istemesindendir. Çünkü sanat tarihi tek bir bakış açısı ile yazılmıştır: batılı bakış 
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açısı, hatta sadece batılı erkeklerin bakış açısı. Bu sebeple tek bir sanat tarihi 
görür ve okuruz. Sanat tarihini tek bir büyük yol gibi algılamak yerine, sayısız 
küçük yollardan oluşan bir yapı olarak algılamanın ve bu yolları dikkatlice 
çözümlemenin gerekli olduğunu söyleyen sanatçı, bunun çok uğraş gerektiren 
bir çalışma olduğunu ve sanat tarihini anlaşılmaz bir hale getirebileceğini, ancak 
birisinin yapması gereken bir şey olduğunu savunur. Onun için daha anlaşılır 
olmayı hedefleyip popülizmin tuzağına düşmek, tamamen sakınılması gereken 
bir şeydir(URL 6). Böylece sanat tarihini Japon bakış açısıyla yorumlarken, 
bu ünlü eserlerin bağlamlarını değiştirir ve onları yabancılaştırır. Sanatçının 
üretimlerinde, Batı sanat tarihi içinde kendine verilen anlamları kaybeden sanat 
eserleri, Morimura’nın elinde yeniden doğar. Morimura bu eserlerin yapıldığı 
dönemdeki anlamından çok günümüzdeki konumunu, doğulu birinin bakış 
açısıyla nasıl tekrar yaratılacağıyla ilgilenir.

Sanatçı işlerini üretirken orijinal eserlerin dekorlarını tekrar üretir, 
kostümleri ve aksesuarları oluşturur, makyaj ve bazen de fotomontaj kullanarak 
kendini orijinal figürlerin yerine yerleştirir ve oluşturduğu sahneler orijinal 
eserlerin yeniden üretimidir. Başka bir deyişle ‘Japonlaştırılmış’ halidir. 
Böylece “orijinalden kalma kalıplar, sınırlar, ezberler bu akıntıda bulanıklaşır, 
kaybolur”(Oğuz, 2017, s. 3461). Batılı bir tablonun içinde Morimura’nın o 
sahneye hiç de uymayan ayrıksı dış görünüşü(hem kadın yerine erkek hem de 
Japon fiziki görünüşü olarak) bir gerginlik ve huzursuzluk hissi oluşturmaktadır. 
Sanatçı her ne kadar Batı kültürünün içine girip, tüm detaylarıyla Batılı eserleri 
sahnelese dahi görünüş itibariyle Batıya ait olmadığı alenen ortada olduğu için, 
her zaman dışarıdan bir müdahale olarak anlaşılabilir ve bu ait olmama durumu 
ironiyi destekler. Bu zıt görüntüleri kullanarak eserleri kimliksizleştirir. Eserler 
artık ne tamamen Batıya aittir ne de tamamen Doğululaşmıştır. Yeniden ürettiği 
tüm resimlerde kendi portesini kullansa dahi bu portreler asla tamamen kendini 
yansıtmayacaktır. Sanatçı aynı zamanda bu eserleri kendine mal ederek sanat 
tarihinin en önemli özelliklerinden biri olan özgünlüğe de savaş açar. Ancak 
bir başka açıdan bakacak olursak kendine mal ettiği imgelerin özgünlükleri de 
tartışmaya açık hale gelecektir. Öyle ki, sanatçı tüm yaşamı boyunca Japonya’da 
olduğu için, sanat eğitimi boyunca gördüğü batılı eserlerin çoğu, kitaplardaki 
kopyalarından başka bir şey değildir. Sanatçı aslında zaten yüzlerce kez 
yeniden kopyalanmış ve biricikliğini çoktan kaybetmiş eserlerden etkilenmiştir. 
Böylece bir kopyanın kopyasını ürettiği yorumunu yapabiliriz. Reprodüksiyon 
ve yeniden üretime olan ilgisi, bu simülasyon ortamına bağlanabilir. Sanatçı 
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simülasyonun yeniden üretimini yaparak sanal bir gerçeklik oluşturur. Sanatçı 
bu sanal gerçekliği ya da role bürünmeyi, bir psikoloğun hastalarını tedavi 
etmesine benzetir ve bu durumu şöyle açıklar:

“Bir psikolog hastalarının semptomlarına göre birçok farklı role bürünür, 
bir baba gibi, bir anne gibi roller üstlenir fakat bunlar sanal gerçeklik gibi 
kontrol edilen hayali ortamlarda gelişir. Bir sahne hayal ettirir ve o sahnede 
uygun rolü alır, kontrol psikoloğun elindedir. Danışan onda sevgilisinden bir 
parça görür ama asla sevgilisi değildir. Benim sanatım da bu tür bir psikanalize 
benzer”(URL 5).

Sanatçının bu bağlamda “Las Meninas Reborn in the Night” serisi 
incelenecektir. Sanatçı, İspanyol ressam Veláquez’e ait olan ve belki de sanat 
tarihinin en çok konuşulan resimlerinden biri olan Las Meninas tablosundan 
yola çıkar. Las Meninas sanat tarihi boyunca pek çok tarihçi tarafından 
yorumlanmış ve birçok sanatçı tarafından da yeniden üretilmiştir. Morimura, 
resim tarihine gözlemcinin rolüyle ilgili yeni bakış açıları kazandıran, izleyen 
ve izlenen arasındaki karmaşık ilişkilerle dolu bu ünlü resmi ele alır. Sanatçının 
2013 senesinde ürettiği sekiz fotoğraftan oluşan sergi, Las Meninas’ı yeniden 
üretmenin ötesine geçerek, “Eğer müzede gece eserler canlanırsa ne olur?” 
sorusuna cevap aramaktadır. Sanatçı diğer işlerinden farklı olarak ilk defa 
kurgusal bir sahne değil, gerçek bir mekan kullanmıştır. Fotoğraf çekimleri 
Prado Müzesi, Velázquez salonunda gerçekleştirilmiştir. Ve bu seride Morimura 
ilk defa hiçbir role bürünmeden kendisi olarak karşımıza çıkar(şekil 2).

Görsel 2. Yasumasa Morimura, Las Meninas Reborn in the Night II, 2013,  
fotoğraf, 148.0x167.0 cm (163.0x182.0x6.10cm çerçeveli)
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Görsel 3. Yasumasa Morimura, Las Meninas Reborn in the Night V,  
2013, Fotoğraf, 148.0 x 167.0 cm (163.0 x 182.0 x 6.1 cm çerçeveli)

İncelenecek ilk fotoğrafta(şekil 3) sanatçı orijinal resmin kompozisyonunu 
koruyarak yeniden canlandırma yapar. Morimura, fotoğrafın solunda elinde 
fırçası, tuvalinin önünde Velásquez’in yerine geçer. Sahnenin tam ortasında sarı 
düz saçları ile Infanta Margarita’yı görürüz. Hemen solunda bir hizmetkar, diz 
çökmüş ve bakışlarını Margarita’ya yöneltmiştir. Margarita’nın sağ tarafında da 
yine iki hizmetkar bulunmakta ve en soldaki saray soytarısının hemen ayaklarının 
altında bir köpek uzanmaktadır. Öndeki figürlerin arkasında resmin sağ arka 
köşesinde bir erkek ve bir kadın figürü vardır. Giydikleri giysilerden yola çıkarak 
Hıristiyanlık dinin simgeleyen iki figür olduğunu anlayabiliriz. Resmin tam 
ortasında, Margarita’nın arkasındaki boş resim çerçevesinin içindeki aynadan 
yansıyan iki figür ressamın tam arkasına doğru konumlandırılmıştır. Bu figürler 
orijinal resimdeki gibi Kral ve Kraliçe’nin temsilidir. Yine orijinal resimdeki 
bir kapının eşiğinde bekleyen esrarengiz figür de, Morimura’nın yeniden 
canlandırmasında yerini almıştır. Arka plandaki koyu ve toprak tonları öndeki 
figürleri daha çok ortaya çıkarır. Infanta Margarita’nın beyaz renkli gösterişli 
elbisesi ve kompozisyonun tam ortasına konumlandırılması tüm dikkatleri ona 
çeker. Tüm figürlerin yüzü Morimura’nın yüzüdür. Tüm figürlerin aynı yüze 
sahip olması, resme tekinsiz ve gergin bir hava katar. Figürler Müzede gece 
olunca, Velazquez’in tablosundan çıkıp sergi salonuna konumlanmışlardır.
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Görsel 4. Yasumasa Morimura, Las Meninas Reborn in the Night IV, 2013,  
Fotoğraf, 148.0 x 167.0 cm (163.0 x 182.0 x 6.1 cm çerçeveli)

İkinci fotoğrafta(Şekil 4) ise Morimura’nın canlandırdığı Velazquez’in resmi 
duvarda asılı durmaktadır. Bu sefer sadece tabloyu değil sergi mekanını 
ve izleyicileri de görürüz. Burada seyirciler resimdeki figürlerden başkası 
değildir. Infanta Margarita, hizmetkarları ve ressamı arkadan görürüz ve kendi 
temsillerinin izleyicisi konumundadırlar. Duvarda asılı kendi resimlerine 
bakarlar. Yani burada çift taraflı bir ayna etkisi vardır. Ressamın tuvalinde ise 
Infanta Margarita tek ve büyük bir figür olarak betimlenmektedir. Yine sanatçı, 
Infanta Margarita’nın yerine kendini koyar. Bu versiyonunda seyirci dışarıdan 
değil olayın tam kalbinden sahneyi seyretmektedir. Resimdeki figürler adeta 
canlanmış ve seyirci konumuna geçmişlerdir. Figürler gece olduğunda tabloların 
içinden çıkar ve müzenin yeni konuklarına dönüşürler. Kendi temsillerin 
izlerler. Kendi görünümlerini izleyicinin gözünden deneyimlerler. Morimura 
tıpkı Velázquez’in yaptığı gibi karmaşık bir bakış sunar. Velázquez’deki bakışlar 
Morimura’da bir adım daha öteye taşınır. Foucault’ya göre Velázquez’in 
nedimelerinde üç bakış vardır: elinde paletiyle ressamın bakışı, merdivende duran 
ziyaretçinin bakışı ve kral ve kraliçenin yansımasındaki bakış. Morimura’da ise 
bu bakışlar çoğalır. Kompozisyondaki ressam prensesi seyreder, kral ve kraliçe 
nedimeleri ve ressamı seyreder, seyirlik resmin kahramanları gece canlanır ve 
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kendilerini seyrederler, Morimura’nın kompozisyonunu seyreden bizler ise 
(seyirci) kendi temsilini seyredenleri seyrederiz. Morimura da dört farklı bakış 
karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer ilginç nokta ise Velázquez’in resminin tersine, 
Morimura’nın kompozisyonunda birden farklı bakış olsa dahi izleyen de izlenen 
de tek kişidir. Yani Morimura’nın kendisidir. Morimura, izleyen ve izlenen 
arasındaki bu kaotik ilişki yumağını bir adım öteye taşıyarak izleyicide şok etkisi 
yaratmayı amaçlar. Farklı bakışlar içinde kaybolan seyirci, bir yandan da Doğu 
ve Batı arasındaki ilişkiyi de bu yolla irdelemektedir. Hem kompozisyonların 
karmaşıklığı, hem de Morimura’nın kadın ve Avrupalı bedenlerin rolüne erkek 
ve Asyalı olarak bürünmesinden oluşan absürt görüntüyle, klasik düşünce 
biçimimizi ve bakış açımızı yerlebir eder. Çoğu işinde olduğu gibi psikolojik 
açıdan dengesiz, rahatsız edici hatta komik olan tüm bu duyguları güçlü 
şekilde bünyesinde barındırır. Son derece birbirinden ayrıksı bu unsurların bir 
aradalığından oluşan tuhaf ahenk, Morimura’nın yaratmak istediği sanatın tam 
karşılığını bizlere verir.

2.3. Reformatting (Yeniden Biçimlemdirme) ve Fred Wilson-Minning 
The Museum:

New York doğumlu Afrika asıllı Amerikalı sanatçı Fred Wilson oluşturduğu 
yapay müze mekanları ile ve gerçek müze mekanlarındaki yerleştirmeleriyle 
ırkçılık, eşitlik, çok kültürlülük, kimlik, öteki olma ve yabancılaşma gibi konuları 
ele alır. Büyük boyutlu yerleştirmelerinde tıpkı bir müzeci gibi çalışarak çağdaş 
sanat stratejilerinden reformatting (yeniden biçimlendirme) stratejisini çok 
başarılı bir şekilde kullanır.

“Bir Şeyleri yeni bağlamlarıyla değerlendirdiğimizde, çoğu kez onlarda 
farklı ve yeni anlamlar buluruz (Lakof & Johnson, 1980). Bu yeniden 
biçimlendirmek, bir konuyu betimleyerek veya onu yeni bir görsel formatta 
haritalamakla ilgilidir ve o, konuyu yeni bağlam içine sokar. Resmederek ya 
da haritalandırarak bir konuyu yeni görsel biçimde yeniden bağlamlaştırma 
olağanüstü hatırlatıcı bir yoldur. Bu bir konunun yeniden bağlamlaştırılmasının 
sıra dışı bir yoludur çünkü görsel formatlar genellikle kendi içinde zaten anlamlıdır 
yani onlar gerçekliği bilmemiz, organize etmemiz ve yorumlamamızın yollarını 
gösteren aşamalı sistemlerdir (Elkins, 1999). Yeniden biçimlendirmenin yeniden 
bağlamsallaştırıcı etkisi, konuya uygulanan format yabancılaştıkça güçlenir. 
Bir disiplinin fikirleri, objeleri veya görüntüleri farklı bir disiplinin biçimine 
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sokularak sunulduğunda bu tür bir bütünleşme olur. Yeniden biçimlendirme 
yoluyla yeniden bağlamlaştırma, ince ve karmaşık bir düşüncedir”(Aykut, 2018, 
s. 255).

Yani reformatting stratejisi kısaca, ele alınan bir konuyu sanat dışında 
farklı alanların yöntemleriyle biçimlendirerek yeniden anlamlandırmaktır. 
Örneğin sanatçı bir konuyu ele alırken tıpkı bir arkeolog gibi çalışır, günlük 
nesneleri sınıflandırır ve arkeolojik eserler gibi cam vitrinlerde sergileyebilir, 
ya da laboratuvarlar kurar ve bir bilim insanı gibi çalışabilir. Reformatting 
stratejisinde, bu birbirinden ayrı iki alan birleştiğinde oluşan yeni bağlamlarda 
anlam güçlenir ve anlatılmak istenen fikir çok daha etkili olabilir. 

Reformatting stratejisi, Fred Wilson’ın işlerinde müzecilik olarak karşımıza 
çıkar. Fred Wilson New York Doğumlu siyahi bir sanatçıdır. Wilson’ın müze 
ile tanışması New York Eyalet Üniversitesi Purchase Koleji’nde eğitim aldığı 
zamanlara dayanmaktadır. Wilson okuduğu dönemde müze bekçisi olarak 
çalışmıştır. 70’ler ve 80’lerde Amerikan Doğa Tarihi Müzesi, Metropolitan 
Müzesi vb. müzelerde çalışmaya devam etmiştir(URL 7). Wilson müzelerde çok 
fazla zaman geçirdikçe müzenin işleyişi ve eksiklikleri konusunda fikir sahibi 
olmaya başlamıştır. Böylece Wilson’un, müzeler ve küratörler aracılığıyla Siyah 
ayrımcılığının nasıl yapıldığına değinen ve kültürlerinin nasıl yok sayıldığını 
eleştiren yerleştirmelerinin kavramsal temelleri oluşmaya başlamıştır. Wilson’a 
göre bir nesnenin sergilendiği yer ve koşullar o nesnenin anlamını belirleyen asıl 
etkenlerdir. Müzeler bu anlam değişikliğinin yaşandığı yerler arasındadır. Bir 
süre sahte müze kurulumları yaptıktan sonra çok ses getiren ve hala tartışılan 
“Mining the Museum” projesine başlamıştır.

“2 Nisan 1992’den 28 Şubat 1993’e kadar sergilenen Wilson’ın 
enstalasyonu, ikisi de Baltimore merkezli müze olan The Contemporary ve 
Maryland Historical Society (MHS) arasında yapılan benzersiz bir işbirliği 
ile mümkün olmuştur. 1989’da kurulan The Contemporary’nin misyonu, 
zamanımızın sanatı ile içinde yaşadığımız dünya arasındaki etkileşimi teşvik 
etmek ve doğrudan programlar geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmede 
topluluklarla birlikte çalışmaktır. The Contemporary kalıcı bir idari tesis dışında 
çalışmakta ve geçici sergiler düzenlemektedir. MHS, kalıcı bir müzede bulunan 
önemli bir koleksiyona sahip 150 yıllık bir kurumdur. 50’den fazla personeli, 
dekoratif sanatlar, resim ve heykellerden, geniş arşivlere ve Maryland tarihinin 
bir kütüphanesine kadar binlerce nesneyi denetlemektedir”(Corrin, 1993, s. 
302).
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Wilson müzenin deposuna girip depoda gizli kalmış ya da unutulmuş 
eserleri, MHS’nin geleneksel sergileme yöntemlerini tersyüz ederek, yeniden 
düzenlemiş ve müzenin tutumlarının izleyiciyi ve toplumu ne denli büyük 
ölçüde yönlendirebileceğini araştırmak istemiştir. Aslında müze kurumunun 
bir eleştirisi olan bu serginin köklü bir müze ile işbirliği halinde gerçekleşmesi 
oldukça ironiktir. Sanatçı böyle bir kurumun geleneksel tutumlarını yok edip 
yeni düzenlemelerle görünmeyeni görünür kılmak istemektedir. Ayrıca MHS’nin 
gönüllü işbirliği, kurum olarak değişime duyulan ihtiyacın da bir göstergesi 
anlamına gelebilir. Projenin isminin seçimi de ironik bir anlam taşır. ‘Mining’ 
İngilizcede hem madencilik hem mayın döşemek anlamına gelmektedir. Sanatçı 
bu isimle iki anlama da gönderme yapmaktadır. Müzenin deposuna girip gizlide 
kalmış materyalleri araştırmasını, adeta değerli bir madende madencilik yapmaya 
benzetmektedir. “Sadece bir cevher yatağı gibi bir koleksiyona madencilik 
yapmak değil, aynı zamanda potansiyel olarak patlayıcı tartışmaların mayın 
tarlasını hazırlamak istemektedir”(URL 7). 

Müze yöneticileri, Wilson’un istediği nesneleri seçip kurulumunda 
kullanmasını kabul etmişlerdir. Sergi birçok disiplinden bağımsız olarak birçok 
müze için önemli olduğu düşünülen sorunları ele almak için tasarlanmıştır. Amaç 
çeşitlilik teorileri ve tarihsel revizyonizmi uygulamaya koymanın zorluğuyla 
yüzleşmek ve topluma duyarlı bir değişim için bir model sunmaktır(Corrin, 
1993, s. 305). Böylece Wilson tarihe yeni bir bakış sunmak istemekte ve bu 
yeniden oluşturulan tarihin toplum üzerindeki etkilerini ve sonucunu araştırmayı 
amaçlamaktadır. “Sergi genel olarak müze, tarih, sergi, küratör, sanatçı, izleyici, 
topluluk ve işbirliğinin tanımlarını incelemiştir”(Corrin, 1993, s. 305).

Wilson müzeye tamamen bir yabancı olarak girer ve bir yabancının 
gözüyle tüm nesneleri inceler. Müzeye girmeden önce ne yapacağı konusunda 
hiçbir fikri olmayan sanatçı, işin kavramsal biçimsel sürecinin nasıl oluştuğunu 
şu şekilde açıklar:

“Başlangıçta beni ilgilendiren o çevrede kendimi tamamen yabancı 
hissettim… İçeri girmeden önce ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu. 
Afrika kökenli Amerikan tarihi olacaktı. Resimlerin ve nesnelerin benimle 
konuşmasını istedim, bana ne yapmam gerektiğini söylesinler. Ve yaptılar. Bu 
kurumlarla nasıl çalıştığımla ilgili hemen hemen bir şey var: Kafamda hiçbir 
şey olmadan, hiçbir senaryo olmadan giriyorum. Müzenin içinde bulunduğu 
topluluğu, kurumun, müzenin yapısını, müzedeki insanları, bakım ekibinden 
üst düzey yöneticiye kadar tanımaya çalışıyorum. Onlara dünyayı, müzeyi, 
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mesleklerini ve nesnelerin kendini soruyorum. Neyin göründüğü ile neyin 
görünmediği arasındaki ilişkiye bakarım. Bu sürecin beni nereye götüreceğini 
asla bilemiyorum, ancak bu genellikle kendime, kendi deneyimlerime geri 
dönmeme neden oluyor”(URL 7).

Bu açıklamadan yola çıkarak, sanatçının başlangıçta yol haritası 
çizmediği, oluşturacağı projenin süreç içinde oluştuğunu söylemek mümkündür. 
Ayrıca birçok çağdaş sanatçının üretimlerinde de karşılaşıldığı gibi Wilson’un 
üretimleri de kendi geçmişinden izler taşımaktadır.

Wilson daha çok topluma gösterilenle değil gösterilmeyenle ilgilenir 
ve gösterilmeyeni gün yüzüne çıkarmayı amaçlar. Çünkü ona göre bu tür 
kurumlar tarihi tek yönlü gösterir yani ‘beyazların tarihini’. Böylece zaten 
ayrımcılığa ve ötekileştirmeye uğrayan siyahlar, kurumlar yoluyla da yok 
sayılmaktadır. Wilson ise sergilerinde siyahları yok saymaktan ziyade 
görünür kılacak düzenlemeler yapar. Örneğin sergilediği resimlerde siyah 
köle çocuklara spot ışığı tutar, ya da resimlerin isimlerini değiştirerek, 
beyazların sanatında yok sayılan ya da önemsiz bir köşeye atılan bu siyah 
köleleri ön plana çıkarır ve onlara yeni kimlikler yaratır. Ayrıca birbirinden 
ilgisiz nesneleri bir arada sergileyerek o nesnelere bugüne kadar yüklenmemiş 
anlamlar kazandırır, bu yolla aslında sergileme tarzının insanların 
düşüncelerini ne denli yönlendirebileceğini ortaya koyar. “Böylece Wilson 
Mining the Museum’da nesnelerin ne anlama geldiğini değil, müze ortamı 
ve müze uygulamaları tarafından “çerçevelendiğinde” ne anlama geldiğini 
keşfettiğini tespit etmiştir”(Corrin, 1993, s. 306). Aslında bu durum tamamen 
görme biçimleriyle ilgilidir ve görme biçimine göre anlamın ne denli 
farklılık göstereceğini ortaya koyar. “Wilson, müze ortamında objeleri sunma 
yöntemlerini alıp başlarına çevirmiştir. Wilson’un elinde, bir nesnenin gerçek 
tarihi, sembolik potansiyelinden daha az önemli hale gelmiştir. Yan yana 
yerleştirme, yönlendirme, ironi ve kendine özgü mizah markasını kullanarak 
izleyicileri, onları tamamen yeni bağlamlara yerleştiren tarihi eserlerin 
güçlü sembolik kullanımlarıyla karşılaştırmıştır”(URL 8). Yani Wilson’ın 
yerleştirmesinde nesneler birer semboldür ve her biri başka kavramlara işaret 
etmektedir. Bu sayede sanatçı yeni, alternatif bir tarih de üretmektedir. Wilson 
nesnelerin tarihsel anlamlarını yıkarak onlara yeni anlamlar yükler. Burada 
da görünen değil görünenin işaret ettiği anlamlar önemlidir. Sanatçının bu 
alışılmadık sergileme yöntemi yaptığı işin müzecilikten çıkıp çağdaş sanat 
eserine dönüşmesini sağlamaktadır.
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Wilson proje kapsamında MHS çalışanları ve The Contemporary 
çalışanları ile işbirliği içinde çalışır. İşbirliği içinde çalışıp fikir alışverişinde 
bulunmak hem müze çalışanları hem de Wilson için eğitici ve ufuk açıcı 
olmuştur. İki kurum da Wilson’un önderliği olmadan bu projeyi ilerletmenin 
mümkün olmadığının farkındadır. Böylece bu yabancıya(New York’tan 
gelen) kurumlarının tüm imkanlarını sunmuşlardır. “Wilson araştırmasında 
Afrikalı-Amerikalı yerel ve eyalet tarihi, astronomi ve müze tarihi konusunda 
uzmanlığa sahip bağımsız gönüllüler tarafından desteklenmiştir. Küratörler 
Wilson’la müzenin daha az bilinen bölümlerine girmişler ve nesnelerle ilgili 
tarihsel bilgileri paylaşmışlardır”(Corrin, 1993, s. 305). Wilson, Mining 
the Museum’u geliştirme konusunda yoğun bir şekilde güvendiği MHS 
çalışanlarına her zaman temel bir saygı duyduğunu belirtmiştir. Ancak 
geriye dönük bakıldığında, kurumun çağdaş bir sanatçı ile çalışmak için 
kullanılmadığı açıkça görülmektedir. Öyle ki Wilson’un KKK cübbesini 
gösterme isteğini öğrenen müze, sistemi büyük bir vitrine yerleştirmeyi 
tavsiye etmiştir (tıpkı klasik bir müze sergilemesi gibi), fakat Wilson müzenin 
muhafazakar eğilimini kısa sürede değiştirmeyi başarmıştır(URL 9). Müze 
çalışanları ile işbirliğine ek olarak Wilson, izleyiciyi de işin içine katarak, onları 
da sanatının bir parçası haline getirir. “Sergiye girdikten sonra ziyaretçilere 
deneyimleri hakkında eleştirel düşünmeleri için ilham veren 17 sorudan 
oluşan bir kağıt verilmiştir. Müze personeli de Wilson’ın yaklaşımından muaf 
değildir—doktorlar açılıştan önce serginin ayrıntılarını çok az belirtmişler 
ve esasen turları kendi başlarına yorumlayıp doğaçlamaya bırakmışlardır. Bu 
Wilson’ın kendi yaratma yöntemini yansıtmaktadır”(URL 8). Ekip projenin 
genelinde doğaçlama çalışmış, izleyicilerden geri dönütler alıp bu dönütleri 
de sergileyerek interaktif bir kurulum gerçekleştirmiştir. İzleyicilerin sergiyi 
deneyimleme şekli de, klasik bir müze ziyaretinden çok farklıdır. Ziyaretçiler 
sergiyi gezerken ellerine içinde birçok soru sıralanan bir broşür verilir 
ve izleyicilerin sergi sırasında bu sorulara cevap bulmaları istenir. Kayıt 
sisteminin sergilenen nesneyi geri planda bıraktığını düşünen Wilson kendi 
sergilemesinde nesnelerin açıklamasına olabildiğince sınırlı bilgi eklemiş 
böylece gelen ziyaretçilerin kendi anlamlarını oluşturmalarını amaçlamıştır. 
Bu nedenle gelen ziyaretçilerin yaşam tarzı, meslekleri, siyah ya da beyaz 
olmaları gibi birçok etkene göre hem sergilenen eserleri anlamlandırmaları 
hem de sergiye karşı tutumları farklılık göstermiştir. Böylece sergilenen eser 
her ziyaretçinin gözünde yeniden oluşmaktadır.
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Bu bağlamda Mining the Museum’da sergilenen ‘1770-1910’ Modest of 
Transports isimli işi incelenecektir.

Görsel 5. Fred Wilson, Modest of Transports 1770-1910, 1992,  
in Mining the Museum, Enstalasyon

Bu çalışmada eski bir bebek arabasının içine Ku Klux Klan cübbesi 
yerleştirilmiştir. Yeşil odada yer alan bebek arabası, 1900’lü yıllara ait Afrikalı 
dadı fotoğraflarıyla yan yana sergilenmektedir. Ku Klux Klan hareketi siyahilere 
karşı uygulanan en ırkçı politikalardan biridir. “Ku Klux Klan (KKK) hareketi 
Amerikan İç Savaşı (1861-1865) sonrasında siyahilerin başarılar elde etmesiyle 
başlayan eşitlik, hak ve özgürlüklere karşı çıkılması olarak bilinmektedir. Ku 
Klux Klan (KKK) siyahların Amerika’dan kovulmasını savunmuş, bu amacı 
gerçekleştirmek için terörist eylemler gerçekleştirmiştir”(Gazi ve Çakı, 2018, 
s. 51). Wilson siyahilere karşı ırkçılığın temsili bu giysiyi bir bebek arabasında 
sergileyerek belki ırkçılık kavramının bebeklikten beyinlerimize yerleştirildiğine 
dikkat çekmek istemektedir. Bunu destekler şekilde Houstonmay şöyle ifade 
eder: “Küçük bebek arabasının içinde dikkatlice katlanan elbise, ırkçılığın 
öğrenildiğini, telkin edildiğini veya hatta beslendiğini öne sürdüğü için 
özellikle unutulmaz bir ayrıntı olduğunu kanıtladı”(URL 9). Wilson’un bu 
cübbeyi geleneksel sergileme biçimlerinden çok farklı olarak bir bebek arabası 
içinde ve Afrikalı dadıların fotoğraflarıyla yan yana sergilemesi, bu nesnenin 
anlamını farklı bir boyuta taşır. Ku Klux Klan cübbesi bir vitrinde tek başına 
sergilendiğinde, Klanları temsil eden bir nesne olarak algılanacakken, bu 
şekilde sergilenmesi Amerika’da yaşayan Afrikalılara uygulanan ırkçılığa 
gönderme yapmaktadır. Ayrıca Afrikalıların, büyüdüklerinde kendilerine 
ırkçılık yapacak beyaz bebekleri büyütmek zorunda olmalarındaki ironiyi de 
ortaya koyar. Siyahların, siyah ırkçılığını kendi elleriyle besleyip büyüttükleri 
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anlamı çıkarılabilir. Böylece bu KKK cübbesi Wilson’un düzenlemesinde, kendi 
anlamından çıkıp görsel bir metafora dönüşmüş olur.

Mining the Museum, sanatçının kendi üretimlerinden oluşan bir 
enstalasyonu değil, sanatçının ve müze çalışanlarının iş birliğiyle hali hazırda 
zaten müzede bulunan nesnelerin yeniden düzenlenmesini içermektedir. Fakat 
sanatçının bu küratöryal düzenlemeye eklediği anlam ve kavramsal çerçeve onu 
sıradan bir müze düzenlemesi olmaktan çıkarıp çağdaş sanata taşımıştır. Fred 
Wilson’ın bu sıra dışı sergilemesi, müzecilik adına bir katkı, müzelerin kendini 
geliştirmesi ve yenilenmesi adına bir adımken, sanatsal olarak da araştırdığı 
kavramlar bakımından önemli bir projedir. Wilson böylece aslında toplumda 
geçmişi, tarihi ve kimlikleri olan siyahların, nasıl görmezden gelindiğine ve 
nasıl ötekileştirildiğine, var olan tarihlerinin müzeler veya kurumlar aracılığıyla 
nasıl yok sayıldığına bir eleştiri getirmektedir. Sanatçı, yabancılaştırılan ve belki 
de kendi tarihlerine de yabancılaşmış Afrika kökenli insanlara kendi kimlikleri 
ve varlıklarını yeniden hatırlatarak, ırkçılığın korkunç yüzüyle ziyaretçileri 
yüzleştirir. İzleyicinin de tamamen aktif olduğu bu projede, sergileme şekli, 
verilen seminerler, eğitimler ve insanlardan alınan geri dönütler birer durum 
tespiti oluşturmaktadır. Oluşturulan yeni bağlamlar, sergilenen nesneyi görsel 
bir metafora dönüştürerek, görme biçimlerindeki farklılıkları ortaya koyar ve 
bize yeni bir bakış açısı sunar. Sergide kendi ürettiği işler yerine, hazır nesneleri 
sergileyen Wilson, tıpkı bir müze küratörü gibi çalışarak reformatting stratejisini 
başarılı bir şekilde uygular. Bu yolla anlamı formatlanan nesneler, düzenlenen 
sanat çalışmasının etkisini artırarak dünya çapında ses getirmesine neden olur.

2.4. Projeksiyon ve Wafa Hourani- Kalendiye (Qalandia)

Görsel 6. Wafa Hourani, Qalandia 2087, 2009, Karışık teknik, 
enstalasyon 6 parça, sesli, değişken boyutlarda.
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Wafa Hourani 1979 Hebron doğumlu, Ramallah merkezli bir sanatçıdır. 
Filistin mülteci kamplarından birinin hikayesini anlatan, Saatchi Galeri ve 
11. İstanbul Bienali gibi önemli sanat etkinliklerinde sergilenen ‘Kalendiye’ 
isimli yerleştirmeleriyle tanınır. Belgesel fotoğrafçılığı, mimari modelleme 
ve enstalasyonu bir arada kullandığı işinde, Kalendiye mülteci kampının 
gelecekteki bir projeksiyonunu bizlere sunar. Çağdaş sanat stratejilerinden biri 
olan projeksiyon stratejisi, gelecekte gerçekleşmesi olası durumlarla ilgilenir. 
Sanatçılar günümüzde yaşanan bir olayın gelecekteki olası yansımalarını ele alır 
ve karşılaşılabilecek ihtimallerden bahsederler.

“Projeksiyon belirli bir fikrin etkisini göz önünde bulundurarak muhtemel 
sonuçlarla ilgili yeni bir düşünce geliştirmeyi gerektirir… Projeksiyon 
organizmaların daha sıcak bir gezegende hayatta kalabilmek için nasıl geliştiğini 
keşfetmek ve göstermek veya tarihsel bir figürün bugün dünyaya nasıl tepki 
vereceğini hayal etmek ve tasvir etmek veya çözmek, gelecekteki kritik sosyal 
ve çevresel konuları içerebilir”(Aykut, 2018, s. 253).

Hourani de bu yolla işlerini üretir ve Kalendiye’nin gelecekteki 
projeksiyonunu bize sunarken, Filistinli mültecilerin, aidiyet, yabancılaşma, 
ötekilik gibi sorunlarını inceler. Özetle Kalendiye mülteci kampının kurulduğu 
günden 2087 yılına kadarki süreçte muhtemel yaşam senaryolarını bize sunan 
sanatçı, kurulumu için tarihsel bir zaman çizelgesi hazırlar ve kurulumu bu 
zaman çizelgesine göre şekillendirir. Kurulan bu şehir düzenlemesi, en ince 
ayrıntılarına kadar düşünülmüş ve kurgu zaman içinde eklemeler yapılarak 
geliştirilmiştir. Şehirde bir havaalanı, tarihsel açıklamada yazan ayna duvarlar, 
minik arabalar, balıkların yüzdüğü bir havuz, taş bahçesi, ayna bahçesi, bir okul, 
kapıların önündeki minik saksılar gibi bütün ayrıntılar incelikle düşünülmüştür. 
Sanatçı kurulumda gerçek kamptaki fotoğrafik görüntüleri kullanarak 
modelleri oluşturur. Yaşam ve geçen bir zaman hissi vermek adına binaların 
pencerelerinin içine ışıklar ve sesler yerleştirir ve her pencerenin içine de 
farklı fotoğraflar yerleştirir. Böylece bu minik kurulumda da hayat tüm hızıyla 
sürüyormuş izlenimi verilirken, seyircinin dikkati bu minik evrendeki evlerin 
içine bakmaya yönlendirilir. Çünkü evlerin içinde de her bir kamp sakininin 
farklı farklı hikayeleri yatmaktadır. Seyirciye bunu hayal etme fırsatı verilir. 
Seyirciler bu maket mülteci kampının arasında dolaşabilmektedir. Binaların 
göz hizası seviyesine yerleştirilmesi izleyicinin, binaları ve tüm detayları daha 
yakından incelemesine, kendisini o kampın içinde deneyimlemesine olanak 
tanımaktadır. 
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“Kalendiye gibi olaylarla dolu eserler, konumdan çok daha fazlasını 
ortaya koyar. Daha sözde ‘sofistike’ haritalardan yoksun bir zamansal bilince 
sahipler”(URL 10). Böylece sanatçı tüm bir kampın küçük bir modelini yapıp 
birçok detay ekleyerek seyircinin daha çok dikkatini çekmeyi hedeflemiş. 
Bu yolla kendilerinden uzakta yaşanan bu trajedilerin, Filistinli mültecilerin 
yaşamlarının içine girmelerini istemiş ve diğer insanları bu durum hakkında 
düşünmeye yönlendirmiştir. Görünen ile görünenin işaret ettiği kavramların 
araştırıldığı bir mekan kurulumudur. Görünen bir mülteci kampı, maket bir 
mimari kurulum iken, görünenin işaret ettikleri daha kapsamlıdır. Hourani bu 
kampı kurgulayarak, öteki olma, yabancılaşma ve yabancılaştırma kavramlarını 
irdeler. Bu aktarım, ilgi çekici hatta sevimli görünse bile son derece çarpıcı ve 
yıkıcıdır. Şehir kurulumu, Filistin halkının aidiyet, öteki olma, yabancılaşma, 
yersiz yurtsuzluk gibi sorunlarını ele alırken aslında bize bir şehrin manzarasını 
sunar. Görüntüsü itibariyle çekicidir. Bilmediğimiz farklı bir coğrafyaya 
bakmamıza olanak tanır. Bu küçük minyatür mimari yapılar, içindeki bütün 
detaylarıyla ilgi çekici ve eğlenceli görünse de, bu insanların bir yerde gerçekten 
yaşıyor olduğunu bilmek çarpıcıdır. Bu küçük kampta yaşamak zorunda bırakılan 
ve tüm çevresi kontrol noktasıyla çevrilen tüm bu insanların yaşamına empati 
duymamızı sağlar. Ayrıca ötekinin, bir yabancının varlığından bizi haberdar 
eder. Bize tamamen yabancı olan bu yaşam, çok garip şekilde bir tanıdık hissi 
verir.

“Yazar J.B. Jackson’ın “The Necessity of Ruins” de dediği gibi: Manzaraları 
böyle düşünmeliyiz. Sadece görünüşleri değil, estetik bir ideale nasıl uydukları, 
ancak temel ihtiyaçları nasıl karşıladıkları da önemlidir: duyguların bir kısmını 
paylaşma ihtiyacı, tanıdık bir yerdeki deneyimler… Bu şeyler bize belirli bir 
yere ait olduğumuzu hatırlatır: bir ülke, bir kasaba, bir mahalle. […] Her şeyden 
önce bir manzara bu tür deneyimleri ve ilişkileri teşvik eden bir tür mekansal 
örgütlenmeyi içermelidir”(URL 10).

Tüm bu manzaralar Kalendiye kurulumunda da var olduğundan, orada 
kendimize ait bir şey hissederiz, bize tanıdık gelen bir şey. Bize evde olma hissini 
verir. İnsanlığın ortak duygularını içerdiği için ilgi çekicidir ve evrenseldir.

Ayrıca Kalendiye bize savaşın şehirler üzerindeki yok edici ve 
yabancılaştırıcı gücüyle de yüzleştirir. Savaşlardan etkilenen sadece insanlar 
değil şehir yapısıdır da. “Mimar ve filozof Rubiό Ignasi Solà -Morales, savaşın 
şiddetiyle kentsel peyzajın bir alan belirsizliği haline geldiğini ve ‘garip, 
okunaksız ve yaşanmaz bir yüzeye getirildiğini’ iddia eder”(Solà-Morales, 
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1995, s. 123)”(URL 10). Savaşlardaki şiddetli bombardımanlar neredeyse tüm 
şehirleri yıkıp yok etmektedir. Kişinin yeri yurdu olan bu yaşam alanları yok 
edilerek bireyler de yersiz yurtsuz bırakılır. Böylece savaşlarda hem kişisel bir 
yabancılaşma hem de çevresel bir yabancılaşma söz konusudur. Böylece şehrin 
o eski, tanıdık, ev olma hissi yok edilir.

Bu minyatür binalar keyfi devlet politikalarının ve savaşın yıkıcı yüzünü 
bize gösteren ve yabancılaşmış tüm bu insanların bir yere ait olma çabalarını tatlı 
bir dille anlatan bir metafor görevini görür. Manzaranın bu tanıdık, eğlenceli, 
keyif verici, bizi farklı diyarlara götüren sıcak görüntüsü neredeyse bir oyuncakla 
oynama hissi verir. Diğer yandan da işaret ettiği bütün ciddi sorunlarla izleyiciyi 
Filistin’de yaşanılanlardan haberdar eder, hatta savaşın tüm kötülüğünü bir tokat 
gibi yüzümüze çarpar. 

3. Sonuç ve Değerlendirme
Modernizm sonrası postmodern dünyada sanatın anlamı da değişmiştir. Tıpkı 
sanatın anlamı gibi yabancılaşmanın tanımı da zaman içerisinde değişen 
toplum ve ihtiyaçları ile birlikte değişmiştir. Hegel yabancılaşmayı ontolojik 
bir olgu olarak değerlendirip özne ile açıklamaya çalışırken,  Marx ise emek 
kavramı üzerinden yabancılaşmayı ele almıştır. Modern sanatta yabancılaşma 
Kübizm, Dada, Dışavurumculuk, Sürrealizm gibi akımlar üzerinden kendini 
göstermiştir. Postmodern dönemde ise postmodernizmin kendi yapısıyla paralel 
olarak yabancılaşmanın tanımı da değişmiştir. Fromm, Heiddegger ve Adorno 
gibi düşünürler yabancılaşmayı sosyal, toplumsal değişimler ve teknoloji ile 
ilişkilendirmiştir. Lacan psikolojik bir yaklaşım sunarken, Deleuze ve Guattari 
yabancılaşmayı yersiz-yurtsuzlaşma bağlamında ele almıştır. Bu dönemde 
yabancılaşmanın kimlik, cinsiyet, aidiyet, göç, bunalım, kültür gibi kavramlarla 
birlikte ele alındığı ve çoğu sanatçının stratejilere başvurduğu görülmüştür. 
Yabancılaşma kavramı aktarılırken çağdaş sanat stratejilerinden ironi, kendine 
mal etme, reformatting, projeksiyon vb. gibi stratejilerden yararlanılmıştır. 
Sanatçılar tek bir stratejiye bağlı kalmamış, birden fazla stratejiyi bir arada 
kullanmışlardır. İroni başlığı altında incelenen Zeng Fanzhi kent yaşamı ve 
kişisel travmalarından yola çıkmıştır. Maske onun işlerinde yabancılaşmanın 
metaforu olmuştur. Kendine mal etme başlığı altında incelenen Yasumasa 
Morimura kimlik, cinsiyet ve kültür bağlamıyla yabancılaşmayı ele almıştır. 
Fred Wilson reformatting stratejisini kullanarak bir müzeci gibi davranmış ve 
ırkçılık konusunu bir müze mekanını yeniden düzenleyerek ele almıştır. Wafa 
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Hourani ise savaşların ve onun yarattığı yıkımların sonucu, yaşayan bir şehir 
maketi olan Kalendiye mülteci kampını sergilemiştir. Kalendiye’nin gelecekteki 
bir projeksiyonunu bizlere sunmuştur. Elde edilen bulgular sonucunda çağdaş 
sanatçıların yabancılaşma kavramını toplumsal ve bireysel içerikli temalar 
ile ele aldığı görülmüştür. Günümüz çağında yaşanan toplumsal problemler 
sanatçıların işlerinde yabancılaşma kavramı üst teması ile çok farklı tema, konu 
ve kavramlarla karşılık bulmuştur. İncelenen yapıtlarda sanatçıların, toplumdan 
dışlanma, ötekileştirme, ırkçılık, kültür, kimlik, kent yaşantıları, savaşlar 
ve devlet politikaları sonucu yabancılaşma temalarını kullandığı sonucu 
çıkarılmıştır. 
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1. Giriş

A/r/togrAf İ  sanat temellİ  araştırmalar  
arasında yer almakta ve gün geçtikçe daha çok etkinlik kazanmakta 
olan, sürekli ve uygulamaya dayalı bir araştırma yöntemidir.  Elliot 

Eisner,  Thomas Barone ve Rita Irwin’in çalışmaları A/r/tografi’nin temellerini 
oluşturmaktadır. A/r/tografi bir sanatçı, araştırmacı ve öğretmen/öğrenen olarak 
gerçekleştirilen sanatsal uygulamalar yolu ile sorgulama, yeni anlamlar ortaya 
koymaya dayalı bir araştırma türüdür. A/r/tografi araştırmacısının taşıdığı üç 
kimlik (sanatçı, araştırmacı, öğretmen/öğrenen) hiçbir şekilde birbirinden daha 
üstün değildir ve bu üç kimliğin araştırmacıda toplanması araştırmayı, bakış 
açılarını ve sanat yapıtlarını derinleştirir. 

Sanat duyular yolu ile elde edilen bir bilgi türüdür ve bu bilgi türü sanatın 
sezgi yoluyla bilgi elde edilebileceğini savunur. Bu bağlamda sanatın kendisi bir 
bilgi üretme kaynağıdır. Sanatın bilgi ile olan bağı ve sanatın işlevi antik dönemden 
günümüze kadar sorgulanmıştır. İlk defa Aristotales sanatın zanaat olmadığını, 

* Bu kitap bölümü Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından SYL-
2019-8703 kodlu proje ile desteklenen “Görsel Sanat Araştırmalarında A/R/Tografi Yönteminin
Kullanılması Üzerine Bir İnceleme” başlıklı Yüksek Lisans Tezinden dönüştürülmüştür.



ÇAĞDAŞ SANAT GÜNDEMİ 67

içinde yaratıcılık barındırdığını dile getirmiştir. “Aristotales, sanatın bir katarsis 
aracı olduğunu ruhu tehlikeli düşüncelerden temizlediğini savunmuştur ve 
böylece sanatı da ideal insan için, olumsuzluklardan temizlenmek için bir araç 
olarak kabul etmektedir ve sanat yolu ile eğitimin ilk savunucularından biri 
olmuştur”(Keser ve Narin, 2017, s.194). Rita L. Irwin’e göre a/r/tografinin 
temeli Aristotales’in bilginin evreni olan theoria (teori), praxis(yapma) ve 
poesis’e (yaratma) dayanmaktadır. “Araştırmanın içerisinde sanatçı-araştırmacı-
öğretmen rolleri ile bizzat yer alan a/r/tograflar da gerçeklerden ziyade anlam 
ileten estetik deneyimler yoluyla kuramsal, uygulanabilir ve yaratıcı bilgiyi 
birleştirmektedir”(Güneş, 2019, s. 19:Irwin, 2004, s. 31).

 1900’lerin başlarında Dewey’in estetik üzerine yaptığı araştırmalar 
sanat temelli araştırmanın oluşumunda önemli kaynak sağlamaktadır.  “Dewey 
sanat ve bilimin amacının aynı olduğunu iddia eder. Her ikisi de geçmişin ve 
günümüzün yeniden yapılandırıldığı geleceğe adım atmak için geçmişi ve 
bugünü bozmayı gerektirir”(Siegesmund, 2012). 

 “Herbert Read’in 1950’li yıllarda geliştirdiği Sanat Yolu ile Eğitim 
Kuramı, sanatı eğitimin temeli olarak kabul etmektedir”(Keser ve Narin, 
2017, s.194). Bu eğitimin amacı da ifadenin farklı yollarını sunmak ve bu 
ifade yollarını algılayabilen insanlar yetiştirmektir. “Read’in ardından Elliot 
Eisner ve Thomas Barone gibi araştırmacılar da 70’li yıllardan itibaren 
eğitsel araştırmalarda sanatçıların ve sanat eleştirmenlerinin uygulamalarını 
kullanmaya başlamışlardır”(Keser ve Narin, 2017, s.194). Böylece 90’lı yıllarda 
sanat temelli araştırmalar yaygınlık kazanmıştır. Thomas Barone ve Elliot 
Eisner sanat temelli araştırmaları, insana ait davranışların sanatsal bağlamda 
anlaşılmaya çalışılması olarak tanımlamaktadır. 

A/r/tografi son yirmi yıldır sanat temelli araştırmalar arasında yer alan 
araştırma yöntemlerinden biridir. A/r/tografi’nin son yirmi yıldan daha eskiye 
dayanan kaynakları çok sınırlıdır. Bu sınırlı kaynaklardan bazıları Maurice 
Merleau-Ponty, Hannah Arendt ve John Dewey’e ait eserlerdir. 

A/r/tografi yöntembilimi British Columbia Üniversitesi’nde A/R/T/S 
Araştırma Grubunun üyeleri tarafından a/r/tografi kelimesi ise Rita L. 
Irwin tarafından geliştirilmiştir. A/r/tography kelimesi “A/r/tografi”  olarak 
Türkçeleştirilmiştir. Bu kullanım ilk olarak editörlüğünü Bedir Erişti’nin 
yaptığı, Görsel Araştırma Yöntemleri, Teori, Uygulama ve Örnek kitabında 
yer almaktadır. A/r/tografi araştırmacısı için ise “a/r/tograf” kelimesi 
tanımlanmıştır. 
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A/r/tografi adı titizlikle düşünülmüştür.    A (artist) sanatçıyı,   R (researcher) 
araştırmacıyı,  T ( teacher) öğretmen/öğrenen kimliklerini temsil etmektedir. Bir 
a/r/tografi araştırmacısı bu kimliklerden hangisini seçeceğine karar verebilir ya 
da bu kimliklerin bir kaçını ya da hepsini bünyesinde toplayabilir.

A/r/tografi’de araştırmacı hem araştırmacı, hem öğretmen/ öğrenen, hem 
de sanatçı kimliğinden yola çıkarak yaptığı çalışmalardan birçok çıkarımda 
bulunur ve yeni şeyler öğrenir. Bu da araştırmacıyı aynı zamanda bir öğrenci 
kılar.

A/r/tografi süreç, deneyim, anlam bulma ve sorgulama ile yakından 
ilişkilidir. Ve bu kavramlardan ayrı düşünülemez. Bu durum araştırmanın 
sürekli yeniden yapılandırılmasını, başka olasılıkların ortaya çıkmasıyla 
sürekli evrilmesini de beraberinde getirir. “A/r/tografi araştırmacıları bilgi 
oluşturmak/yaratmak için fikirler ve verileri sanatsal süreçlerle sürekli olarak 
ilişkilendirirler”(Özcan, 2019, s. 29-30).

 “A/r/tografide araştırma, geleneksel bilimsel bir bakış açısından değil, 
sanat ve eğitimle çok yakından bağlantılı yaşayan bir uygulama ve yeniden 
araştırma olarak tasarlanan alternatif bir bakış açısından algılanmaktadır. Çünkü 
yaşam, durağan değil sürekli bir var olma süreci içerisinde devam etmektedir. 
Bu da bizi bilinenlerin ötesine geçecek bir düşünme tutumu geliştirmeye ve 
sorgulamaya teşvik etmektedir. Bu anlamda a/r/tografi de “sanatsal yaşam 
sorgulama” olarak kavramsallaşmaktadır”(Güneş, 2019, s.21; Irwin, 2013, s. 
104).

A/r/tografide “yaşam yazma” önemli bir yere sahiptir. Yaşam yazma 
doğrudan araştırmacının kendi hayatı, kendi yaşam deneyimleri ile ilgilidir. 
Bu yol ile öğrenmenin ve anlam bulmanın yeni yollarının bulunabileceği ileri 
sürülmektedir. 

Tutulan günlükler, hikayeler, anılar, deneyim ve düşüncelerin yazılması, 
otobiyografik anlatılar vb. ile yaşam deneyimleri, yaşam yazmada veri kaynağı 
olarak kullanılmaktadır. Günlük tutmak a/r/tografi için önemli bir kaynaktır. 
Ancak burada bahsedilen günlük tutma ile özel amaçlarla tutulan günlükler 
kastedilmemektedir. Bu günlük araştırma sürecinin kaydı niteliğindedir.

Otobiyografi, hem sanat temelli araştırmalarda hem de a/r/tografide sıkça 
kullanılan bir veri kaynağıdır. Geçmiş yaşam hikayeleri, psikolojik durumlar, 
yaşam deneyimleri araştırmanın verilerini oluşturabilmektedir. 

A/r/tografi geleneksel araştırma yöntemlerinin aksine sistematik bir yapıya 
sahip değildir ve değişmez, kesin kuralları yoktur. “A/r/tografik araştırmalarda 
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veri elde etme ve analiz süreçleri kendiliğinden oluşabilmektedir” Çünkü 
o, dinamik ve sürekli yeniden yapılanmaya açık, yaşayan bir araştırma 
yöntemidir. Bundan dolayı verilerin toplanma süresi ve sıklığı süreç içerisinde 
gelişmektedir. A/r/tograflar, veri toplama yöntemleri olarak; anket, doküman 
inceleme, görüşme, gözlem gibi bir takım nitel veri toplama yöntemleri 
kullanmakla birlikte çoğunlukla kişisel hikâyeler, hatıralar ve fotoğraflarla 
ilgilenmektedirler”(Güneş, 2019, s.60; (Irwin vd., 2016, s. 203).

Bunlara ek olarak a/r/tografinin belirli bir uygulama şekli yoktur. Daha 
çok araştırmanın ihtiyaçlarına yönelik farklı uygulamalar, farklı veri kaynakları 
ve bilgiyi sunmada farklı yollar kullanılabilmektedir. Bu durum a/r/tografinin 
bir yöntem olmadığı konusunda yapılan eleştirilerin kaynağını oluşturmaktadır.

A/r/tografide bir sonuca ulaşmak yerine araştırma süreci içindeki deneyime 
odaklanmak ve bu deneyimi sunmak hedeflenmektedir. 

Deleuze ve Guattari’nin “rizom metaforu” a/r/tografide oldukça önemli 
bir yer teşkil eder. Ve rizomatik ilişki olarak karşımıza çıkar. Türkçeye kök-sap 
olarak çevrilen rizom aslında biyolojik bir terimi ifade eder.

“Felsefi anlamda rizom,  Gilles Deleuze ve Félix Guattari tarafından 
geliştirilen, “klasik batı felsefesine alternatif” olarak ortaya konulan “oluşa, 
çokluğa, farklılığa, harekete ve yatay yayılmaya dayalı bir düşünce modelini” 
ifade eder”(Mavioğlu, 2019, s.11-12). 

Rizomların ise belirli bir başlangıcı ya da sonu yoktur. Daha çok ilişkiselliğe 
dayalı bir yapı içerisinde gerçekleştirilir.

“Rizom metaforu pedagojik bağlamda incelendiğinde, yaşamboyu 
öğrenmenin önemine, bilginin ilişkisellikte olduğuna ve merkezileşmemesi 
gerektiğine dikkat çekmektedir”(Mavioğlu, 2019, s.67).

Eylem araştırmaları a/r/tografi araştırma yöntemi incelenirken değinilmesi 
gereken önemli konulardan biridir. Eylem araştırmalarının a/r/tografi araştırma 
yöntemi ile çok yakından bağlantıları vardır. Bununla ilgili olarak Bedir Erişti, 
a/r/tografinin eylem araştırmalarının sanat alanına uyarlanmış hali olduğunu 
dile getirmektedir (Bedir Erişti, Kişisel iletişim, 2020).

İlişkisel estetik kuramı a/r/tografi araştırma yöntemini incelerken 
değinilmesi gereken en önemli noktalardan bir diğeridir. 

Nicolas Bourriaud 1998’de yazdığı İlişkisel Estetik adlı kitabında 90’larda 
sanatı anlamak için mevcut kuramların yeterli olmadığını söyler. Karşılıklı 
eylem, bir aradalık, ilişkisellik kavramları üzerinden bir estetik kuram ortaya 
koyar(URL 1).
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2.  Bir A/R/Tografi Uygulaması-Yolculuk Serisi
Bu bölümde araştırma kapsamında üretilen uygulamalara yer verilmektedir. 
Uygulamalar bölümünün amacı, a/r/tografi yöntemi kullanılarak bir araştırma 
örneği sunmaktır. Ancak sunulan bu örnek mutlak ve genel geçer bir yapı 
içermemektedir. A/r/tografi doğası gereği birçok olasılığı ve farklı yapılanmaları 
bünyesinde barındırabilir. Bu nedenle her a/r/tografi çalışması farklı 
yapılandırılabilmektedir. Bu araştırmada a/r/tografi yöntemi ile araştırmacının 
kendi yaşamsal süreçlerinden yola çıkılarak bilgi üretme, kendine dönük 
düşünme, bir anlam oluşturma süreçlerine ve süreç içindeki deneyimlerine 
odaklanılmaktadır. “A/r/tografi, özünde sanatçı/araştırmacı/öğretmen olarak 
kişinin kendi kendisiyle(kendi yaşam deneyimleriyle) ilgilidir”(Güneş, 2019, 
s. 34). Bu durum a/r/tografide yaşam yazma olarak ifade edilmektedir. A/r/
tografinin yaşam deneyimlerine ve sürece odaklanan yapısı araştırmayı yaşayan 
ve devamlılık gösteren bir sorgulama haline getirmektedir. 

Araştırmanın uygulama bölümünde veri kaynağı olarak kişisel günlükler, 
sanat yapıtları oluşturulurken tutulan notlar, kişisel anılar ve uygulamaları 
teorik açıdan destekleyen doküman incelemeleri(makale, tez, dergi vb.) 
kullanılmaktadır. 

Güneş(2019) “Sanat Eğitimcisi Yetiştirmede Alternatif Bir Yöntem: Resim 
Atölye Dersinde A/R/Tografi” başlıklı doktora tezinde Ellis ve Bochner’in 
kişisel hikayelerle ilgili şu görüşlerine yer vermektedir: 

“Hikâyeler yeniden düzenler, yeniden betimler, yaratır, çıkarır ve gözden 
geçirirler. Bu esnada ton, detay, ana fikir ve birçok konuda yanlışlıklar olabilir. 
Fakat hikâye anlatmanın bu özelliği kişisel anlatı projesini tehlikeye atmaz. 
Çünkü bir hikâye kişinin hayatının gerçeklerini yansıtmak için yapılan tarafsız bir 
girişim değildir. Yaşam ve anlatı kaçınılmaz bir biçimde birbiriyle bağlantılıdır. 
Yaşam hem anlatımı hem de ondan anlam çıkarmayı beklemektedir. Anlatı hem 
yaşam hem de yaşamın bir parçası hakkındadır”( Güneş, 2019, s 54-55; Ellis ve 
Bochner, 2000, s. 745-746). 

Bu araştırma, Ellis ve Bochner’in bahsettiği gibi bir kişisel anlatı projesidir. 
Yaşam deneyimlerinden ve kişisel hikayelerden yola çıkarak ve bunları a/r/
tografi yöntemi ile öznel bir sistematik içinde sunarak anlamı sorgulamayı ve 
sürece odaklanmayı hedeflemektedir. 

Araştırma kurgulanırken önceden belirlenmiş bir sıralama yoktur. Bunun 
yerine fikirler, kavramlar ve bağlantılar süreç içerisinde şekillenmekte, farklı 
yolların ve farklı yönlerin doğmasına olanak tanınmaktadır. 
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Bu bölümde ilk olarak, “Yolculuk Serisi” başlığı altında ele alınan sanat 
uygulamalarının kavramsal çerçevesi sunulmaktadır. Bu bağlamda serinin temel 
kavramı olan “zaman” üzerinde durulmaktadır. Bunun ardından serinin dayandığı 
bir diğer kavram olan “tekinsizlik” kavramı açıklanmaktadır. Tekinsizlik 
kavramı ile bağlantılı olan ve kişisel uygulamaların dayandığı kavramlardan biri 
olan “kaygı” kavramı çeşitli psikolojik kuramlar bağlamında incelenmektedir. 
Tekinsizlik ve kaygı kavramının ardından, seri ile bağlantılı olan varoluşçu 
düşünce üzerinde durulmaktadır. Bunun ardından, tekinsizlik, kaygı ve varoluş 
kavramlarının sanattaki yansımaları on iki sanatçının(Hieronymus Bosch,  Jan 
Švankmajer, Siris Hill, Tetsuya Ishida, Alexandra Levasseur) işleri üzerinden 
değerlendirilmektedir. Daha sonra araştırma kapsamında üretilen kişisel 
uygulamaların analizlerine yer verilmektedir.

2.1. Yolculuk Serisi: 

Yolculuk serisi zaman üzerine kurulu bir seri olarak başlamaktadır. Temelini 
astrofizik teorilerinden alır. Ancak süreç içerisinde zaman kavramı baki 
kalmakla birlikte deneyim, anlam bulma, varoluş, tekinsizlik ve kaygı gibi 
kavramlar da ön plana çıkmaktadır. Astrofizik araştırmacının yolculuğunun çıkış 
noktasıdır. Astrofizik çalışmaları ile zamanın bükülebildiği, hız arttıkça zamanın 
yavaşladığı kanıtlanmıştır. İzafiyet teorisi1 kara delikler2 , kuantum mekaniği3 , 
çoklu evrenler4 ... tüm bu teoriler zamana hükmedip edemeyeceğimizi, geçmiş 
ya da geleceğe gidecek ya da gidemeyecek oluşumuzu, tartışmaya açmakta, 
ihtimalleri kanıtlamaya çalışmaktadır. Uzay ve zaman gözlemciye bağlı 

1“Einstein 1905 yılında yayınlanan “On the electrodynamics of moving bodies” başlıklı 
makalesinde ortaya attığı Özel Görelilik Kuramı (Special Relativity) ile birbirlerine göre sabit 
hızla hareket eden eylemsiz iki gözlem çerçevesi arasındaki olayı yorumlamıştır. Özel görelik 
kuramı iki temel prensibe dayanır (Einstein 1905): Görelilik prensibi: sabit hızla ilerleyen bir 
eylemsiz çerçevesinde hareket eden nesneler için de fizik yasaları değişmez! Işık hızı prensibi: 
tüm gözlemciler için ışığın hızı aynıdır! Einstein’ın bu teorisi uzay ve zaman arasında temel bir 
bağlantı kurmuş uzay ve zamanı birleştirmiştir”(Saltı, 2012: 2-5).
2 “1783 yılında John Michell yeteri kadar yoğun kütleye sahip cisimlerden kaynaklanan ve ışığı 
dahi çekebilecek kadar büyük olan çekim alanlarının varlığı gibi çok şaşırtıcı bir fikir ortaya 
atmıştır. Kavram olarak Kara Delik terimi ise ilk defa 1967’de John Wheeler (ünlü fizikçi Richard 
Feynman’ın hocası) tarafından yazılan “Our Universe: The Known and the Unknown (Evrenimiz: 
Bilinenler ve Bilinmeyenler)” başlıklı makalede kullanılmıştır”(Saltı, 2012: 14).
3“Temelde kuantum mekaniği, elektromanyetik dalga içinde hareket eden ve “kuanta” adı verilen 
enerji paketlerini inceler”(Işıklı, 2015, 117).
4“Çoklu evren(Multiverse) birbirine benzeyen ve birbirleriyle etkileşim içinde olan sonsuz 
evrenler anlamına gelir. Bizim evrenimize benzeyen ama aynı matematik ve fizik teorilerinin 
geçerli olmayabileceği düşüncesinin hakim olduğu bir hipotezdir.”(URL 2).
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olarak farklı algılanabilir. Zamandaki yavaşlama/hızlanma birçok deney ile 
kanıtlanmıştır. Algı mutlak evren değil sadece insanın evrenidir. Zaman insanın 
algısı kadar vardır ve bu nedenledir ki zaman araştırmacının evreninde(işlerinde) 
şekil verilebilir, değiştirilebilir. 

A/r/tografi araştırmacının kaygıları, korkuları ve kendi varlığı hakkında 
söz söylemek ve düşünmek için işe koştuğu bir yöntemdir. Bir yaşayan 
sorgulama yöntemi olan a/r/tografi yaşamı yazmayla, sanatsal ve yazılı anlatımla 
ilgilenmektedir. Yaşam yazma ile;

“Biz kendi bireyselliğimizle yaşadığımız için kişisel bir şekilde yazmaya 
ihtiyaç duyarız ve bizim kişisel yaşamımız daima profesyonel, akademik, 
yönetici, sosyal, sanatsal ve siyasal gibi yaşamın diğer yolları ile örülüdür”( 
Güneş, 2019, s. 20; Leggo, 2008, s. 3-5).

 Leggo’nun kişisel hikayelerimizin hayatımızın her alanını şekillendirdiğini 
belirttiği gibi bu hikayeler sanatçı olarak kişinin sanatsal deneyimlerini de 
şekillendirir. Bunu destekler biçimde “Rosenberg (1952) de kaleme aldığı “The 
American Action Painters” adlı makalesinde resmin, sanatçının biyografisinden 
ayrılamayan bir eylem olduğunu belirtmiştir”(Güneş, 2019, s. 55; Rosenberg, 
1952). Bu nedenle, gerçekleştirilen a/r/tografi uygulaması araştırmacının yaşam 
deneyimlerinden bağımsız düşünülemez ve kişisel anlatıların yer alması olası 
bir durumdur. 

A/r/tografi anlam bulmayı amaçlar. “A/r/tografi araştırmacıları La Jevic 
ve Springgay(2008) ‘sanatçıların, araştırmacıların ve öğretmenlerin, sadece 
sanat, araştırma ve öğretim yapmadıklarını, bu somutlaşmış deneyimler yoluyla 
yaşadıklarını ve onlardan anlam çıkardıklarını’ belirtirler”(Hannigan, 2012; La 
Jevic and Springgay, 2008, s. 72). Şu an araştırmacının yolculuğunun amacı La 
Jevic ve Springgay’in de belirttiği gibi (A/r/tografinin de amaçladığı gibi) bir 
anlam bulmaktır. (ya da anlamın var olup olmadığını sorgulamak) 

Yeni olasılıkların sürekli olarak ortaya çıktığı ve araştırmanın devamlı 
evrilerek derinleşmesi a/r/tografinin rizomatik temelli yapısının bir göstergesidir. 
Bu doğrultuda araştırma tek bir noktada sabit kalmaz, sürekli bir akış içindedir 
ve sürekli yeni ilişkiler kurularak sürecine devam eder.

 2.2.Yolculuk Serisi Bağlamında Tekinsizlik Kavramı: 

Tekinsizlik anlaşılması ve tanımlanması oldukça güç bir kavramdır. Türkçeye 
tekinsizlik olarak çevrilen, İngilizcede “uncanny” olarak kullanılan kavram 
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aslında Almanca “unheimlich” kelimesinin yerine kullanılmaktadır. Unheimlich 
kelime anlamı olarak korkutucu, garip, eve ait olmayan anlamına gelmektedir. 
Tekinsizlik kavramını ele alan ilk kişi Ernst Jentsch’tir. Freud ise “The Uncanny” 
makalesi ile tekinsizliği psikanalitik bağlamda incelemektedir. Freud’a göre: 
“Tekinsizlik, bizi uzun zamandır bilinen, bir zamanlar çok tanıdık gelen bir şeye 
geri döndüren, dehşetin bir türüdür”(Freud, 1919, s.1-2). 

Jentsch’e göre tekinsizlik hissini yaratan şey, bir şeyin canlı mı yoksa 
cansız mı olduğunun ayrımının yapılamamasıdır. 

Tekinsizlik kavramı, Ernst Jentsch ve Freud dışında düşünürler tarafından 
da ele alınmaktadır. Bu isimlerden bazıları Lacan, Derrida, ve Baudrillard’dır. 
Kütük(2019) “Tekinsiz mekânlar” adlı tezinde Vidler’e göre Lacan, Derrida ve 
Baudrillard da tekinsizlik kavramlarını şu şekilde açıklamaktadır: 

“Vidler, Lacan için tekinsizliğin kaygı kavramının bir başlangıç noktası 
olduğunu, Derrida için ise yazar ve metnin, gösterenle gösterilenin arasındaki 
istikrarsız bağlantıda gizlendiğini ve Baudrillard’ın da simulacrum kavramını 
tanımlamada merkezi bir rol oynadığını ifade etmiştir”(Kütük, 2019, s. 2; Vidler, 
1992, s. 9-10). 

Postmodern dönemde tekinsizlik kavramını ele alan önemli düşünürlerde 
biri de Julia Kristeva’dır. Kristeva’nın kapsamlı bir şekilde ortaya koyduğu 
‘abjection’ kavramı da tekinsizlikle bağlantılıdır. “Kristeva’nın ‘iğrençlik’ 
(Abjection) ve Freud’un ‘tekinsiz’ (Uncanny) kavramları, Abject Art’ın felsefi, 
toplumsal ve psikolojik temellerini inşa etmiştir”(Şişci, 2018).

2.2.1. Yolculuk Serisi-Tekinsizlik Bağlamında Örnek Sanatçılar: 

2.2.1.1. Hieronymus Bosch: 

15.yy’ın ortaları ve 16.yy’ın başlarında yaşamış olan Hollandalı sanatçı 
Hieronymus Bosch’un resimleri de tekinsizlik bağlamında incelenebilir. 
Birbirinden garip ve tuhaf yaratık tasvirlerinin, yarı insan yarı nesne, hibrit 
figürlerin yer aldığı Bosch’un yapıtlarının konusu genellikle din, ölüm, günahkar 
insanlar, cennet ve cehennemdir. İzleyici sanatçının resimlerinde garip, ürkütücü, 
tekinsiz, fantastik bir dünyaya bakar. 
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Görsel 1. Hieronymus Bosch, The Concert in the Egg 

Bosch’un yarattığı bu dünya izleyenine tekinsizlik hissini oldukça fazla hissettirir. 
Onun kurgusal evreninde, günahkar insanı bekleyen korkunç olayların insanda 
kaygı ve dehşet uyandıracak biçimde tasvir edilmesinin yanında hibrit, figürler, 
garip yaratıklar, canavarlar, şeytanlar vb. gerçekdışı formlar tekinsizlik hissini 
oldukça güçlendirir. 

2.2.1.2.Jan Švankmajer

Çek asıllı gerçeküstücü sinemacı Švankmajer’in animasyon filmlerinde 
tekinsizlik teması kendini oldukça sık gösterir. Çeşitli nesnelerden ve oyuncak 
bebeklerden oluşturduğu dünyada izleyicinin gerçeklik algısını bozan 
Švankmajer’in filmlerinde kendi çocukluğunun ve rüyalarının etkileri sıklıkla 
yer bulmaktadır.

Görsel 2. Jan Švankmajer, Darkness/Light/Darkness, 1989.
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Sanatçının filmlerinde sıklıkla yer bulan ev kavramı tekinsizlik etkisini yaratan 
önemli unsurlardan biridir.  Ev bizi dışarıdan ayırır. Dışarı ve içeri arasında bir 
sınırdır. İçeri bizim için güvenli bölgedir. Ev dışarıdaki tehlikeden bizi korur, 
bizi güvende tutar. Dışarı yabancı içeri tanıdıktır. Ancak bu ayrımın kaybolduğu 
durumlarda tekinsizlik kendini gösterir. Ev güvenli halinden çıktığında, tanıdık, 
bildik, bizden, içeriden olmasına rağmen tehlike ve tehdit arz ettiğinde ortaya 
çıkan şey tekinsizliktir. 

2.3.Yolculuk Serisi Bağlamında Kaygı Kavramı: 

Tekinsizlik, belirsizliği ve ikilemleri içinde barındıran, geçmişimizle doğrudan 
bağlantılı, kaygı (anksiyete) ve korku ile yakından ilişkili bir kavramdır. Tekinsiz 
olan şey bastırılarak bilinçdışına itilmiştir. Ancak bu bastırılan ile her karşılaşma 
tekinsizlik hissini doğurur. Bu ise kaygı ve korkuya sebep olur. “Lacancı 
teoremde kaygının başlangıç noktası tekinsizlikle ilişkilendirilir”(Kütük, 
2019, s. 11; Vidler, 1992, s. 224). Bu noktada kaygı üzerinde durmakta fayda 
vardır. “Kaygı kavramı üzerine çalışan birçok düşünür, kaygının bir nesneye 
sahip olmamasından ötürü bilinmezliğin gerginliğini şiddetli yaşatan bir duygu 
olduğunu savunur”(Külahlıoğlu, 2019, s.77).

Kaygı (anksiyete) kelimesinin, yunanca ‘Anksietos’ kelimesinden geldiği 
düşünülmektedir. “Anksietos kelimesi korku, merak anlamına gelir”(Çelik, 
2017, s. 1). 

Kaygı, hayatta kalmak ve birçok konuda motive olmak için gerekli ve 
doğal bir duygudur. Ama ortada kaygı duyulacak hiçbir neden yokken kaygı 
duymak oldukça yıkıcıdır ve patolojik bir duruma işaret eder. 

Uzun yıllar boyunca çeşitli psikolojik kuramlar ve kuramcılar 
kaygı kavramı üzerinde sıklıkla durmuş ve kaygıyı çeşitli boyutlarda ele 
almışlardır. 

Psikodinamik yaklaşıma göre, kaygı egonun bilinçdışı çatışmalar karşısında 
güçsüz duruma düşmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır.

Heidegger anksiyeteyi “öğretici, kendine döndürücü bir imkan olarak 
değerlendirir”(URL 3). Ona göre kaygı bir öğretmendir ve varoluşumuz 
hakkında düşünme ve kendimizi dönüştürme yolunda itici bir güce sahiptir. 

Kierkegaard ve Yalom anksiyeteyi bir öğretmen olarak nitelemişlerdir. 
Yalom’a göre “anksiyete varoluşun bir parçasıdır ve gelişmeye ve yaratmaya 
devam eden hiç kimse ondan tamamen kurtulamaz”(Yalom, 1999, s. 272). 
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Varoluşçu yaklaşımda insan varoluşunun nedenlerini ve anlamını 
sorgulamaya başladığında korkuya ve kaygıya kapılır. 

Bilişsel kurama göre kaygının temel kaynağı kişinin çarpıtılmış düşünceleri 
ve olayları algılayış biçimidir. 

2.3.1Yolculuk Serisi-Kaygı Kavramı Bağlamında Örnek Sanatçılar:

2.3.1.1.Tetsuya Ishida: 

Tetsuya Ishida, 1973 yılında Japonya’da doğmuş ve 2005 yılında Tokyo’da 
geçirdiği tren kazası sonucu hayata veda etmiştir. Sanatçının ölümünün 
gerçekten bir kaza mı yoksa yaşadığı ağır ruhsal durumların bir sonucu 
olarak intihar mı olduğu hiçbir zaman belirlenememiştir. Japonya’nın “kayıp 
on yıl”ı olarak adlandırılan ve ülkenin ekonomik zorluklar içinde olduğu 
dönemde üretimler yapan sanatçı, yaptığı gerçeküstü resimleri ile Japon 
toplumunun umutsuzluğunu, kaygısını, yalnızlığını ve duygusal izalasyonunu, 
ekonomik zorlukların getirdiği belirsizliği gözler önüne sermekle birlikte kendi 
kaygısını, yabancılaşmasını, umutsuzluğunu, mutsuzluğunu ve klostrofobiyi de 
betimlemektedir. Tüm bunlara ek olarak Ishida “kuvvetlerini anlamadığımız ve 
kontrol edemediğimiz bir dünyada yaşamaktan kaynaklanan travma hissi”(URL 
4)ni de betimlemektedir. 

Görsel 3. Tetsuya Ishida, Waiting for a Chance, 1999

1999 yılında ürettiği Waiting for a Change (Bir Şansı Beklerken) isimli 
resminde Ishida, bir hastane odasını betimlemektedir. “Figürlerin yüzünde 
melankoli ve kaygıyı yakalar. Hastalar yatak yerine sahipsiz arabaların üzerine 
oturur ve yatarlar. Sanatçı resmin duygusal atmosferini Japonya’nın endüstriyel, 



ÇAĞDAŞ SANAT GÜNDEMİ 77

ekonomik ve sosyal geleceklerinin belirsizliği ile ilgili sorulara bağlar”( URL 
5). “Hibrit figürler, kontrol edilemeyen güçlerin egemen olduğu bir dünyada 
hareketsizleştirilmiş, bize acımasızca bakmaktadırlar. Tetsuya Ishida her 
yüzeyi, saçı ve lekeyi ayrıntılı bir biçimde betimlemektedir. Onun titiz tekniği, 
geleneksel Japon zanaatkârların fedakarlığını ve ustalığını veya çağdaş işçilerin 
cezalandırıcı emeğini hatırlatmaktadır… Kısa kariyerine rağmen Ishida’nın 
öncül resimleri modern yaşamın kaygısını ve tükenmesini gözler önüne 
sermektedir”( URL 6). 

2.3.1.2.Siris Hill:

İngiliz sanatçı Siris Hill akıl sağlığıyla ilgili yaşadığı kişisel deneyimlerini sanat 
aracılığı ile paylaşmakta ve bu yolla psikolojik bozukluklar yaşayan bireylere 
yardımcı olmayı istediğini dile getirmektedir. Sanatçının genel amacı “…akıl 
hastalığı algılarına meydan okumak, damgalamayı azaltmak ve akıl sağlığı 
hakkında konuşmaya başlamaktır”(URL 7). Çalışmalarını ağırlıklı olarak 
dijital çizim teknikleri ile gerçekleştiren Hill, bireylerin yaşadığı psikolojik 
bozuklukların, onları kişisel, sosyal vb. farklı boyutlarda nasıl etkilediğini 
araştırırken, psikolojik bozukluklarla yaşamanın nasıl bir durum olduğunu 
izleyiciye sunmaya çalışır. Bununla birlikte sanatçının çalışmaları “…sosyal 
engelleri ve hastalığının sunduğu kimlik kaybını araştırırken, travma ve akıl 
hastalığı ile yaşamanın gerçeklerini yansıtır”(URL  8). 

Görsel 4. Siris Hill, The Weight of Silence
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2.4.Yolculuk Serisi Bağlamında Varoluş Kavramı: 

Araştırmacı bu araştırmanın uygulama kısmı üzerine ve kendi psikolojik 
süreçleri üzerine çalışırken varoluşunun nedenini de sorgulamaya başlamıştır. 
A/r/tografi doğası gereği durağan, değişmez ve kesin bir araştırma yöntemi 
değildir. Süreç içerisinde araştırmada farklı yollar belirebilir ve araştırma başka 
bir yöne doğru evrilebilir. 

Varoluşçuluk kelimesi ilk kez Heineman tarafından 1929’da kullanılsa da, 
varoluş düşüncesi ya da varoluş üzerine düşünmek 1920’li yıllardan önce de 
düşünürleri meşgul etmiştir. Ancak kapsamlı ve yoğun bir biçimde ele alınması 
II. Dünya Savaşı’ndan sonra gerçekleşmiştir. Bunun yanında “varoluşçuluğun 
çağdaş anlamda Soren Kierkegaard’la başladığı kabul edilmektedir”(Yener, 
2006, s.8).

“Alman felsefe tarihçisi Joachim Ritter’e göre varoluşçuluk, köklerinden 
kopmuş, geçmişe ve tarihe güvenini kaybetmiş, toplumda yabancılaşmış, 
mutsuz ve huzursuz insan varlığını dile getiren bir felsefedir”(Yener, 2006, 
s. 5).

Varoluşçuluğun önemli temsilcilerinden biri olan Sartre’a göre, “varoluş; 
belirlenmiş, şekillenmiş ve olup bitmiş bir durum değildir, kendisini ele verecek 
bir özden de yoksundur. Kavradığımızı sandığımız anda çoktan yeni bir biçime 
girmiştir bile”(Çelebi, 2014, s. 64). 

Yalom ise varoluşçuluğu psikoterapi bağlamında incelemekte ve varoluşun 
terapötik ve iyileştirici yönüne değinmektedir. Yalom ‘Varoluşçu Psikoterapi’ 
kitabında, varoluşçu psikoterapiyi “bireyin varolmasından kaynaklanan 
endişelere odaklanan dinamik bir terapi yaklaşımı”(Yalom, 1999, s. 14) olarak 
açıklamaktadır.

 Varoluşçulukta “temel sorun, bir anlamda “İnsanoğlu bu usdışı anlamsız 
dünyada nasıl yaşar?” sorusuna yanıt aranmasıdır”(Tekin Bender, 2009, s.24). 

Varoluşçu düşünceye göre, varlık özden önce gelir. İnsan hayatta 
kendi seçimlerini yaparak varlığını oluşturur. Bu da insanı diğer canlılardan 
ayırmaktadır. Varoluşçu psikolojiye göre “Evrende kendi varlığını yaratan tek 
varlık insandır. İnsan dışında tüm varlıklar varoluşlarından önce yaratılmışlardır. 
Daha açık bir deyişle, ağaç ağaçlığını kendisi yapmaz, ama insan insanlığını 
kendisi yapar ve nasıl yaparsa öyle varolur, değerlerini kendi yaratır, yolunu 
kendi seçer. İnsan yaşamaya başlamadan önce yaşam da yoktur ve yaşama 
anlam veren, yaşayan insandır”(Geçtan, 1998, s. 327).
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2.4.1.Yolculuk Serisi-Varoluş Kavramı Bağlamında Örnek Sanatçılar: 

2.4.1.1.Alexandra Levasseur:

Görsel 5. Alexandra Levasseur, Odilon en Trois Dimensions I, 2019 

Kanada’lı sanatçı Alexandra Levasseur, biyoloji, kozmoloji, fizik, felsefe, tarih 
ve başka çok boyutlu teorilerden yola çıkarak ürettiği yapıtları ile “dünyadaki 
kısa hayatımızı anlama ve bunun için gerçekten güçlü bir anlam bulma endişesini 
ve mücadelesini ifade etmeyi amaçlamaktadır”(URL 9). 

Tekin Bender’e göre varoluşçuluğun temel sorunu “İnsanoğlu bu usdışı 
anlamsız dünyada nasıl yaşar?” sorusuna yanıt aranmasıdır”(Tekin Bender, 
2009, s. 24). Bu ifadeyi destekler şekilde Anlam Yönetimi Modeli ile “Frankl 
(1994), insan olmanın temel dayanağının anlam arayışında olma ve yaşamına 
yön vermenin oluşturduğunu iddia eder”(Tanhan, 2007, s.54; Frankl, 1994). Bu 
bağlamda sanatçının yaşadığı dünyada anlam bulma endişesini varoluşçu bir 
yaklaşım ile ele aldığı söylenebilmektedir. 

Varoluşsal sorunları ele alan sanatçının işlerinde hüzün, melankoli, 
kaygı, kimlik, kendine dönük düşünme, nostalji ve zamanın geçiciliği gibi 
kavramlar sıklıkla irdelenmektedir. “Sanatçılar her zaman dünyayı ve varlığını 
sorgulamışlardır. Ancak Alexandra Levasseur, varoluşçuluğu, kendini, 
öngörülemez ve fantastik yollarla gösteren bir ressamdır. Çok katmanlı 
çalışmalarında Levasseur, doğaya karışan veya mesafeyle bakan kadınlar için 
eterik bir zemin yaratır”( URL 10). 
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2.5.Yolculuk Serisi Bağlamında Eser Analizleri:

Bu bölümde, araştırma kapsamında üretilen işlerin analizlerine yer verilmektedir. 
Yolculuk serisinin en önemli kavramı ‘zaman’dır. Çalışmaların tamamında, 

zamanın göreliliği fikri doğrultusunda oluşturulan kurgu bir evrende, zaman, 
gerçekten bağımsız olarak vardır. Ne durmuştur, ne geride, ne de ileridedir. 

Astrofizik teorisyenlerinin öne sürdüğü birçok teori bu seriye temel 
oluşturmakla birlikte, aslında zaman, algımızla yakından ilgilidir. Ayrıca 
sezgiseldir. Bu nedenle bir kesinlikten bahsetmek zordur. Öndül(2010), 
Bergson’un zaman kavrayışıyla ilgili şunları dile getirmektedir: 

“Bergson’a göre, zaman sezgiyle algılanan zaman (duration) olarak ele 
alındığında şeyler’in zaman içinde özellikleri değişebilir; şeyler’in gerçekliliği 
de zamanın gerçekliğine benzer; akışkan ve değişkendir. Diyebiliriz ki, an 
içindeki gerçeklik mutlak gerçeklik değildir; mutlak olmamak kesin olmamak 
demektir ki bu da bir tür serbestlik ya da özgürlüğe işaret etmektir. O halde 
anılar için gerçekti diyemeyiz, olasıydı diyebiliriz. Diğer bir deyişle, gerçek 
görünen aslında olası olandır”( s.14-15). 

Yolculuk bir süreci ve dolayısıyla da zamanı gerektirir. Bu yolculuk ister 
zamandan bağımsız, ister zamana karşı olsun, aynı zamanda benliğin, zihnin ve 
bilincin katmanlarına da sızar. Bunun yanında yolculuk iki noktayı gerektirir: 
başlangıç ve bitiş/varış noktası. Bu iki nokta arasında yaşanacak her şey de 
sürecin derinliğini belirler. Yollar değişebilir, kişi yolda olmaktan yorulabilir, 
yeni yollar benliğe birçok şey katabilir, benliğine yabancılaşabilir. Bu 
doğrultuda hayat bir yolculuktur. Doğumumuz başlangıç ve ölümümüz de varış 
noktasıdır. Yolun ne kadar uzun ya da kısa oluşu bizim kontrolümüz dışındadır. 
Ama yolculuğun nasıl geçeceği, bize neler katabileceği, bizden neler alabileceği 
kontrolümüz dahilindedir. Yolculuk da zaman gibi şekil verilebilir. Ayrıca, tıpkı 
zaman gibi yolculuk da her zaman somut bir gerçeklikte yaşanmaz. Kimi zaman 
ruhumuzda, kimi zaman zihnimizde, kimi zaman bedenimizde, kimi zaman da 
kurgu evrenlerimizde yaşanır. 

Fromm’a göre “İnsan, kökenini arar, dünyanın tamamlayıcı bir parçası 
olmak ve bir yere ait olduğunu hissetmek ister”(Geçtan, 1998, s. 307). Ama 
yolculuk söz konusu olduğunda aidiyet ortadan kaybolur. Yer algısı değişkendir. 
Yolcu sürekli yer değiştirme durumundadır. Bir nevi yersiz-yurtsuzluk söz 
konusudur. Bu da belirsizliği, bilinmezliği ve bunlara bağlı olarak tekinsizliği 
doğurur.
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“İnsanın gerçeği, onun duygu, düşünce, sezgi ve eylemlerinden oluşan 
yaşantılarıdır”(Geçtan, 1998, s. 330). Yani yolculuk bizim gerçeğimizdir. Ancak 
gerçek de zaman gibi değişkendir. Gerçeği de tıpkı zamanı inşa ettiğimiz gibi 
algımızla inşa ederiz. Ve bu mantıkla gerçeğin de belirsiz olduğunu söyleyebiliriz. 
Bilmemek, belirleyememek, önünü görememek insanda kaygı oluşturur. 
Aynı zamanda bu belirsizlik kişiyi tekinsizliğin tam ortasına atıverir. Ancak 
yolculuk tekinsiz ve garip bir dünyada başıboş savrulmak değildir. Yolculuk 
bizim gerçeğimizse bizim seçimlerimizle, yapıp ettiklerimizle, duygularımız, 
düşüncelerimiz ve algımızla şekillenir. 

Yolculuk bir bakıma yolcunun varoluş nedenini de araması, kendi varoluşu, 
kendi benliği ve sonlu yapısıyla yüzleşmesidir. Yalom bunu “insanın kendi ‘ıssız 
yerlerine’ düşmesi”(Yalom, 1999, s. 566) olarak tanımlar. Ve bu da kişiyi bildiği, 
tanıdığı dünyaya yabancılaştırır. Bilinenler bilindik olmaktan çıkar ve tekinsiz 
olur. 

Peki bu bilinmezlik ve kaygı dolu, zamansız ve tekinsiz evrende kişi 
varoluşunun anlamını nasıl bulur, nasıl yol alır? Bu da birçok şey gibi görecelidir. 
Kişiye özeldir. Araştırmacı için bunun en iyi yolu sanattır. Bu bağlamda a/r/
tografi, sanat yolu ile hayatı, anlamı, deneyimi araştırmak için kullanılabilecek 
iyi bir yöntem olabilir. Çünkü “a/r/tografi, yaşam yazmayı yaşam yaratma ile 
birleştiren bir yaşam araştırması uygulamasıdır. Belirsizliğe güvenirken merak 
etmeye açık olan, estetik bir farkındalık olarak sanatsal araştırmayı teşvik 
eder”(LeBlanc, et.al., 2015, s. 355).

Araştırmacı çalışmalarında “zamansızlık” algısı yaratmak için çeşitli yollar 
kullanmaktadır. Bunlardan biri “belirsiz mekanlardır”. Varoluşçu düşünceye 
göre varoluşun iki boyutu bulunmaktadır: Zaman ve Mekan. Bu doğrultuda, 
bu boyutların birini dışlamak diğerinin varoluşunu da etkileyecektir. Mekanı 
belirsiz olan bir evrende zamandan da bahsedilemeyecektir. Figürler kimi zaman 
beyaz bir arka planda betimlenmektedirler. Bu beyaz arka plan bir anlamda 
figürün mekanı olsa da bu mekan belirsiz ve dolayısıyla zamansız olacaktır. 
Bunun yanında zamansızlık algısını oluşturan bir diğer unsur ise betimlenen 
figürlerdir. Figürlerin ölü insan bedenleri mi yaşayan yaratıklar mı oldukları 
belirsizdir. Yaşayıp yaşamadığı belli olmayan, niteliği tam olarak anlaşılamayan 
bu figürler de zamanı muğlaklaştırmaktadır. “Kişi için bu belirsizlik hali 
kaygı duygusunu tetiklemektedir”( Perişan, 2018, s. 4; Köknel, 1989). Aynı 
zamanda tekinsiz bir ortam yaratır. Tüm bunlara ek olarak yolculuk başlı başına 
araştırmacının kurguladığı bir evreni simgeler. Bu nedenle kurgu bir evrenin 



82 GÖRSEL SANAT ARAŞTIRMALARINDA BİR A/R/TOGRAFİ ÖRNEĞİ

gerçek zamanda yaşanması da olası değildir. Araştırmacının işlerinde yarattığı 
bu evren ve zamansızlıkta her şey vardır. Gerçekliğin hangisi olduğuna karar 
vermek izleyiciye bırakılmıştır. 

Görsel 6. Deniz Ay, Yolculuk Serisi, Detay, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 2019-20

Tekinsizliği yaratan unsurların bir de ev ve mekan kavramıdır. Ev genel anlamı 
ile bizim için güvenli bir bölge sağlar. Kişiyi tehlikeden, olumsuzluklardan korur. 
İçerisi huzur vericidir. Dışarısı ise korkutucu ve güvensizdir. Ev somut anlamıyla 
kullanıldığında bizim için içinde yaşadığımız mekanı tanımlar. Ancak evin soyut 
olarak var olduğu durumlar da vardır. Anne karnı, doğmamış bir bebek için onun 
evidir. Çek asıllı sinemacı Jan Švankmajer’in filmlerinde de ev hem fiziksel hem 
de sembolik olarak tekinsizliği ortaya çıkaran unsurlardan biridir. Bedenimiz 
de bizim zihnimizin ve ruhumuzun evidir. Kaygı ve korkunun insan zihnini ve 
bedenini ele geçirdiği durumlarda ev sıcak, güvenli, huzurlu olmaktan çıkar. 
İnsan en çok tanıdığını düşündüğü kendi bedenine, kendi zihnine ve kendi evine 
birden yabancılaşır. Ruhunun yaşamayı sürdürdüğü güvenli, tanıdık yer bir anda 
korku verici, kaygı uyandırıcı ve yabancı oluverir. Hatta o kadar yabancıdır 
ki kişi artık bedeninin ve zihninin kendi kontrolünden çıkacağını düşünür. 
Bu da yaşadığı dehşeti ve tekinsizlik hissini daha çok arttırır. Araştırmacının 
çalışmaları bu deneyimin dışavurumudur. Svankmajer’in evi tekinsiz ve tehdit 
altında olan bir mekan olarak kurgulaması gibi, araştırmacının çalışmalarında 
da ev sürekli tehdit altında ve tekinsiz olarak tasvir edilmiştir. Çalışmalarda 
hem figürlerin içinde bulunduğu zamansız evren hem de figürlerin bedenleri 
evi temsil etmektedir. Figürlerin bedenlerini, onların ruhlarının ve benliklerinin 
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evi olarak kabul edersek, içinde bulundukları mekan aslında dışarısı haline 
gelmektedir. Figürler tehlike içeriden mi (kendi bedenlerinden mi) gelecek, yoksa 
bulundukları mekandan mı (dışarısı sayılan zamansız evrenden mi) gelecek 
bilememektedirler. Böylece iki yönden de köşeye kıstırılmış, tehdit altında, 
kaygılı ve çaresizdirler. Her anlamda tekinsizlik ile sarmalanmış durumdadırlar. 
“Somay (2003), adına ister bilim, ister din, ister mitoloji, istersek de hurafe ya 
da felsefe diyelim, insanlığın anlamlandırmaya yönelik tüm sistemli ya da yarı 
sistemli çabalarının tekinsiz ile başa çıkma, onu evcilleştirme ve tanıdıklaştırma 
gayreti olduğunu söylemiştir”(https://bit.ly/30qohpZ). Bu söylemden yola 
çıkarak, a/r/tografi yöntemi ile sistemli hale getirilen “yolculuk” da bir bakıma 
tekinsizlikle başa çıkma çabası sayılabilir. 

 

Görsel 7. Deniz Ay, Yolculuk Serisi, 
İsimsiz, Kağıt Üzerine Karışık teknik, 

32x32 cm, 2019

Görsel 8. Hieronymus Bosch, 
The Garden of Delights panel 2

Araştırmacının çalışmaları aynı zamanda üslup olarak Hieronymus Bosch’un 
resimlerine göndermelerde bulunur. Figürler eşsiz hayvanlarla dolu garip 
bir dünyada yaşamaktadır. Tıpkı Bosch’un resimlerinde olduğu gibi onun 
resimlerinde de de perspektif bulunmamaktadır. Figürler ve nesneler üst 
üste yığılı şekilde kurgulanmıştır. Perspektifin olmayışının bir diğer nedeni 
ise resimlerin kurgu bir evrende süregeliyor oluşudur. Bu evrende her şey 
mümkündür. Bu nedenle perspektife gerek yoktur. Bu dünya gerçek dünyadaki 
ufuk çizgisinden ve fizik yasalarından mahrumdur. Bunun yanında Bosch’un 
resimlerindeki bağlamından koparılmış nesne ve figürler gibi, araştırmacının 
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resimlerinde de bağlamının dışında betimlenen figür ve nesneler bulunmaktadır. 
Bir insan kuş kanatlarına sahip olabilmekte ve bir insan başı vücudu olmaksızın 
var olabilmektedir.

Japon sanatçı Tetsuya Ishida, kaygı, yabancılaşma, depresyon, Japon 
toplumunun ekonomik zorluklar sonucu yaşadığı belirsizlik gibi konuları 
işlemektedir. Araştırmacının çalışmaları konu bakımından (kaygı, belirsizlik, 
depresyon vb.) Ishida’nın işleri ile benzerlik gösterse de bu konular bağlamsal 
yönden farklıdır. Ishida bu kavramaları toplumsal bağlamda ele alırken, 
araştırmacı kişisel bağlamıyla ele almaktadır. Bunun yanında Ishida’nın 
yapıtlarında, içinde bulunduğu toplumun ekonomik zorlukları oldukça sık 
konu edilmektedir. Araştırmacıda ise daha içe dönük yaşantılar üzerinde 
durulmaktadır. Hem araştırmacı hem de Ishida hibrit formlar betimleseler de bu 
betimlemeler biçim ve içerik açısından farklılık göstermektedir. Ishida, hibrit 
formlarında daha çok insan ve makine, bina vb. parçaları bir araya getirmektedir. 
Araştırmacıda ise bu hibrit formlar daha çok doğadaki nesneler(ağaç, kaya, taş 
vb.) ve hayvanlar ile insan parçalarının birleşiminden meydana gelmektedir. 
Ishida’da olduğu gibi endüstrileşmeye ve insanın makineleşmesine bir eleştiri 
sunmaz. Hem Ishida hem de araştırmacı, çalışmalarında gerçeküstücü ögeler 
kullanmaktadırlar. Ancak Ishida’nın gerçeküstü resimleri oldukça detaylı ve 
gerçekçi biçimde betimlenirken, araştırmacının çalışmalarında daha az detay 
bulunur ve hiperreal görüntüler yakalama çabası yoktur. 

İngiliz sanatçı Siris Hill de yapıtlarını anksiyete, panik atak gibi kavramlar 
üzerinden üretmektedir. Bu yönü ile araştırmacının çalışmaları ile kavramsal 
yönden benzerlik gösterse de bir noktada Hill’in yapıtlarından ayrılır. Hill 
yapıtları aracılığı ile benzer şekilde psikolojik bozukluklar yaşayan insanlara 
yardım etme amacı gütmektedir. Onun yapıtları, psikolojik bozukluklarla 
mücadele eden bir kişinin yaşamının nasıl bir yaşam olduğunu gözler önüne 
sermeye çalışırken, bir yandan da benzer süreçlerden geçen insanlara yardım 
etmeyi hedeflemektedir. Siris Hill’in aksine araştırmacının çalışmaları tamamen 
kendine dönük ve bireyseldir. Hill sanat yapıtları üzerinden ilk önce kendi 
deneyimleri ile ilgili anlatımlarda bulunur ve bununla birlikte kendine yardım 
eder. Bu kendine yardım, başkalarına yardım isteği ile bütünleşir ve devam eder. 
Araştırmacı ise sanat çalışmaları üzerinden kendi anlamını yaratmaya çalışır. 

Araştırmacının çalışmaları Kanadalı sanatçı Alexandra Levasseur’ün 
yapıtlarındaki gibi çoklu teorilerden yola çıkarak yaratılmaktadır. Ve anlam 
bulma endişesi taşıması bakımından Levasseur ile ortaklık taşımaktadır. 
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Bununla birlikte tıpkı Levasseur’ün yapıtlarında betimlediği kadın figürleri 
ile duyguları aktarmaya çalışması gibi, araştırmacı da figür betimlemeleri 
ile kaygı, korku, belirsizlik, dehşet, hüzün gibi birçok duyguyu izleyiciye 
sunmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda hem Levasseur’ün yapıtlarında hem 
de araştırmacının çalışmalarında kaygı, hüzün, kendine dönük düşünme, 
zamanın geçiciliği gibi ortak kavramlar üzerinde durulduğu görülmektedir. 
Tüm bunlara ek olarak Levasseur ve araştırmacı, çalışmaları ile benzer bir 
hedefe odaklanmışlardır: Onların amacı çalışmaları ile kendilerini ve çevrelerini 
anlamak ve bir anlam bulmaktır.

Görsel 9. Deniz Ay, Yolculuk Serisi, İsimsiz,  
Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 19x19cm, 2020

Bu çalışmada uyuyormuş gibi görünen bir figür betimlenmektedir. 
Kompozisyonun tam ortasında yer alan figür ellerini birleştirerek başının altına 
koymaktadır. Figür, saç mı yoksa ağaç dalları mı olduğu belli olmayan bir 
örtünün içinde yer almaktadır. Etrafı ise ağaç dalları, yapraklar ve çiçeklerle 
kaplıdır. Figürün yarı açık gözleri ve ağzı, bu figürün uyuyor mu yoksa ölmüş 
mü olduğuna dair bir ipucu vermez. Bununla birlikte figürü kaplayan okr-
kahverengi örtü, figürün saçları mıdır, ölmüş bir bedeni içine alan toprak mıdır, 
yoksa bu örtü figürü saran ve köşeye sıkıştıran ağaç dalları mıdır belirsizdir. 
Bu belirsizlik, tekinsizliği ve kaygıyı yaratmaktadır. Yine figürün bulunduğu 
mekan belirsiz ve dolayısıyla zamansızdır. Kompozisyonda renkler yoluyla da 
tekinsizliğe, kaygıya ve varoluşa göndermeler yapılmaktadır. Figürün mavi, 
kırmızı ve kahverengi kullanılarak boyanmış bedeni, kısmen çamurlaşmış 
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bu renkler ile ölümlülüğe göndermelerde bulunur. Figürün canlılığına dair 
herhangi bir belirti yokken, ölmüş olduğunu gösteren net işaretler de yoktur. 
Bu figür uyumakta olan bir insanın betimlemesi de olabilir, ölmüş bir insanın 
artık çürümeye başlayan bedeninin tasviri de olabilir. Bu belirsizlik araştırmacı 
tarafından bilinçli bir şekilde yapılmıştır ve bu yolla tekinsiz bir ortam, tekinsiz 
bir figür oluşturulur. Figür, ölümlü oluşumuzla ve varoluşumuzun eninde sonunda 
ölümle son bulacağı gerçeği ile izleyiciyi rahatsız edici şekilde yüzleştirir. Ölen 
bir bedenin çürümesindeki iğrençlik, bizi ölümle, mutlak sonumuzla ve başımıza 
gelecek şeyle yüzleştirir. Bu çürüme halini kabul etmek kolay değildir. Bu sarsıcı 
gerçekle yüz yüze kalmak kişide kaygıyı, bir dehşet halini ve tekinsizliği yaratır. 
Sarı, okr ve kahverengi hayatın karanlık ve kasvetli yönlerini temsil etmektedir. 
Bununla birlikte sarı-kahverengi-okr renkleri, toprağa göndermelerde bulunur. 
Toprak, kendi kültürümüz doğrultusunda bedenimizin gideceği son yerdir. 
Bedenin yolculuğu toprakla birlikte yeni bir yola evrilir. Ve ruhumuzun evi olan 
bedenimiz tamamen çürüyene kadar yolculuk devam eder. Ancak toprak, hem 
yaşamı hem de ölümü kabul eder. Ölümlü bedenlerimizin gideceği bir yolculuğa 
ev sahipliği yapacak olan toprak, aynı zamanda doğadaki yaşam için de ev sahibi 
ve bu yaşamın sürdürücülerinden biridir. Bu iki zıt durum toprağa tekinsiz bir 
nitelik kazandırır. Toprak rengi bu örtü, figürün saçı da olabilir, araştırmacının 
kaygılarının temsillerinden biri olan ağaç kökleri ya da ölü bir bedenin ev sahibi 
de olabilir. Toprağa göndermelerde bulunan bu imge, hem ölüm ve yaşamla hem 
de tekinsizlik ve varoluşumuzun sonlu yapısıyla doğrudan bağlantılıdır. 

Görsel 10. Deniz Ay, Yolculuk Serisi, İsimsiz,  
Kağıt Üzerine Sulu Boya, 15x27cm, 2020
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Beyaz bir zemin üzerine yerleştirilmiş bu figür, başının üzerindeki şapkavari 
yapı ile peribacalarına benzemektedir. Ancak figürün burnunun, gözünün ve 
ağzının olması onu cansız bir yapı görüntüsünden uzaklaştırmaktadır. Profilden 
betimlenmiş figürün boş göz yuvaları ve açık ağzı bu hibrit figürün canlı mı 
yoksa ölmüş mü olduğunu muğlaklaştırarak figürü tekinsizleştirmektedir. Bunun 
yanında beyaz zemin üzerinde konumlanmış figürün zeminden ve arka plandan 
bağımsız oluşu çalışmayı mekansızlaştırarak tekinsizlik hissi yaratılmaktadır. 
Figürün alt kısmında yer alan, ağaç dalları mı yoksa bir hayvanın pençeleri mi 
olduğu belli olmayan betimlemeler de figürü hibritleştirerek tekinsizlik hissini 
doğurmaktadır. Bu hibrit figür bir yanı ile Hieronymus Bosch’un hibrit figürlerine 
benzemektedir. Figürün boş güzeleri ve açık ağzı Munch’ın yapıtlarındaki kaygılı 
ama donuk bakan figürlere göndermede bulunmaktadır. Ağzı açılmış figür panik 
halinde midir, bağırmakta mıdır yoksa şaşırmış mıdır bilinmemektedir. Figürün 
açık ağzı Bacon’ın figürlerine göndermede bulunmaktadır.  

3. Sonuç ve Değerlendirme
“Varoluşçular, felsefelerinde varoluş sorunu ile ilgilenirken bireyin kendini 
gerçeklik içinde özgürce varedebilmesi için yöntemler önerirler. Buna göre; 
yaratma etkinliğinin ölçüsü insanın dışarıdaki “şeyler”le kurduğu bağ ölçüsünce 
belirlenir. Bu süreçte insanda hiçlik, korku, kaygı ve bunaltı gibi duygular belirir. 
Çünkü bu dönem bireyin neden–sonuç ilişkilerini yoğun olarak sorguladığı, 
tinsel ve nesnel bağlamda etkin olduğu bir süreçtir”(Yener, 2006, s. 1). Buradan 
yola çıkan araştırmacı, kendi varoluşunun anlamını aramamın yolunun sanattan 
geçtiğine inanmaktadır ve sanatı ve kaygıyı yol gösterici olarak kabul etmektedir.

Bu bağlamda yolculuk “ben”i (araştırmacı/sanatçı) kaygıdan, tekinsizlik 
hissinden ya da bunun gibi olumsuz duygulardan kurtarmaz ama anlamlı bir 
hayat yaşamaya yardımcı olabilir. Hockney ve Gayford’a göre: “Resimler her 
daim ‘dünyayı temsil etmenin, aynı zamanda onu anlamanın ve araştırmanın bir 
yolu olagelmiştir”(Öztürkler, 2019: 2; Hockney ve Gayford, 2017, s. 19). Bu 
görüşe katılmakla birlikte araştırmacı da hem sanatı hem de yazıyı bu amaçla 
kullanmayı seçer. Tüm bu süreçleri ise a/r/togtafi ile sistemli hale getirilerek 
bir araştırma oluşturulur. Bu nedenle a/r/tografi yalnızca bir araştırma yöntemi 
değil, aynı zamanda kişinin farkındalıkla yaşadığı, sanat ve yazı yolu ile anlamı 
sürekli olarak yarattığı ve dönüştürdüğü, aynı zamanda deneyimden öğrenilecek 
çok şeyin olduğunu ortaya koyan bir hayat biçimi, hayat araştırmasıdır. 
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Araştırmanın uygulama bölümünde araştırmacının yaşam deneyimlerinden 
yola çıkarak kendine dönük düşünme ve anlam oluşturma süreçlerine, aynı 
zamanda tüm bu süreçler içindeki deneyimlerine odaklanarak bir a/r/tografi 
araştırması yapılandırılmıştır. Bu doğrultuda “Yolculuk Serisi” kapsamında 
oluşturulan sanat yapıtları açıklanırken, bu sanat yapıtlarının ilişki halinde 
olduğu kavramlar, sanatçılar ve kuramlar da açıklanmıştır. Uygulama bölümü 
yapılandırılırken hiyerarşik bir sıra izlenmemiştir. Bunun yerine a/r/tografi 
araştırma yönteminde çok önemli bir yere sahip olan rizomatik yöntem işe 
koşulmuştur. Rizomatik yöntem ile ilişkiselliği ön plana alan bir araştırma yapısı 
oluşturulmuştur.

Araştırmacının sanat üretim süreçlerinde yaşadığı kişisel deneyimlerin 
seri üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Bu çerçevede a/r/tografinin, araştırmacının 
süreç içindeki kişisel değişimlerinden etkilenen bir araştırma olduğu ortaya 
çıkmıştır. 

Uygulama bölümünde yolculuk serisi ile ilgili genel bilgiler ve açıklamalar 
verildikten sonra seri ile bağlantılı olan tekinsizlik, kaygı ve varoluş kavramları 
hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. İlk açıklanan kavram tekinsizlik 
olmuştur. 

Tekinsizlik kavramının “kaygı” ile çok yakın ilişkide bulunduğu 
saptanmış ve ikinci kavram olarak kaygı kavramı seçilmiştir. Bu doğrultuda 
kaygı kavramının psikolojik ve felsefi bağlamları incelenmiştir. Ardından kaygı 
kavramı ile çalışan sanatçılara örnek oluşturabilecek sanatçılara yer verilmiştir. 

Süreç içerisinde araştırmacının varoluş kavramına yönelmesi üzerine, 
üçüncü kavram olarak varoluş kavramı seçilmiştir. Varoluş kavramı felsefi 
ve psikolojik bağlamları ile ele alındıktan sonra, bu doğrultuda işler üreten 
bir sanatçının yapıtına yer verilmiştir. Yapılan uygulamalar ile kavramsal 
olarak oluşturulan çerçeve sürekli ilişkilendirilerek bütünlüklü bir araştırma 
yapılandırılmıştır. Uygulamalar betimsel olarak açıklanmış, ardından da 
kavramsal olarak ilişkilendirildikleri noktalar belirtilmiştir. Bunun yanında 
kavramsal çerçeve içerisinde yer alan örnek sanatçıların yapıtları ile 
araştırmacının yapıtları, kavramsal ve biçimsel açıdan benzerlik ve farklılıkları 
bağlamında karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda a/r/tografi araştırmalarında 
önemli olan ilişkisellik, rizomatik düşünce, kişisel/kendine dönük düşünme, 
süreç odaklı, yaşayan bir sorgulama süreci gerçekleştirme, kişisel deneyim 
ve yönelimleri araştırmaya dahil edebilme olanaklarının gerçekleştirildiği 
saptanmıştır. 
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A/r/tografinin üç kimlikli yapısı bu araştırma örneğinde dolaylı olarak 
işe koşulmuştur. Sanatçı (artist) kimliği, araştırmacının uygulamalarını 
gerçekleştirdiği ve uygulamalarını analiz ettiği bölümde ağırlıklı olarak işe 
koşulmuştur. Araştırmacı (researcher) kimliği, tüm araştırma boyunca işe 
koşulan bir kimlik olmuştur. Araştırmacı bu kimlik ile tüm uygulama bölümünü 
yapılandırmıştır. Son olarak öğretmen-öğrenen (teacher) kimliği daha çok 
informal bağlamda bir pedagojik süreci tanımlamaktadır. Burada araştırmacı, 
kendi uygulaması bağlamında öğrenen konumundadır. Ama aynı zamanda 
araştırmacı araştırmanın tüm süreçlerini gerçekleştiren kişi olduğu için bir nevi 
kendi kendinin öğreteni durumundadır. 

Bu uygulama bölümü ile öznel bir a/r/tografi araştırmasının nasıl 
yapılandırılabileceği örneklenmiştir. Araştırmada kesin bir sonuç elde 
edilmemiştir. Yalnızca süreç analiz edilmiştir. Bu a/r/tografinin süreç temelli 
yapısına uyumlu bir durum olarak görülmüştür. Türkiye’deki alan yazında a/r/
tografi araştırma yöntemi kullanılarak yapılandırılan araştırmalar oldukça sınırlı 
sayıdadır. Bu nedenle bu uygulama bölümü, alan yazına bir a/r/tografi örneği 
sunarak katkı sağlamıştır.

Uygulama bölümünde kavramsal incelemeler yapılırken nitel araştırma 
yöntemlerinden literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Böylelikle ihtiyaç 
halinde a/r/tografi araştırmasına nitel yöntemlerin de dahil edilebileceği 
saptanmıştır. Uygulama bölümünde başlıklar halinde yöntem, amaç, literatür 
taraması ve sonuç bölümleri yer almamaktadır. Ancak tüm bunlar cümleler 
halinde açık bir biçimde belirtilmiştir. Bu doğrultuda standart araştırmalardaki 
başlıklar halinde sunma gibi sınırlılıklar olmamasına rağmen araştırmanın nasıl 
yapılandırıldığı, amaçları, yöntemleri vb. çok açık bir biçimde ifade edilmiştir. 
Böylece a/r/tografinin daha belirsiz bir araştırma yapısı içerse de, kendi içinde 
bütünlüklü bir araştırma yöntemi olduğu görülmüştür. Araştırmada kesin ve 
değişmez bir sonuca varılmamıştır. Bunun yerine sürecin analizi odak noktası 
olmuştur. Böylece araştırmanın yaşayan bir süreç olduğu, sürekli bir değişim 
halinde olduğu belirlenmiştir.

 Uygulanabilirlik bağlamında, a/r/tografi araştırmasının, kuram ve 
uygulamayı bütünlüklü bir halde sunmaya imkan verdiği, bu yönü ile sanat 
alanında yapılan araştırmalar için uygun olduğu çıkarımı yapılmıştır. 
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1. Giriş

tarıh boyunca kıtaplar okunmuş, yakılmış,  
yasaklanmış, koleksiyonlara dâhil edilmiş, yüceltilmiş veya 
aşağılanmıştır.  Günümüz sanatında, özellikle de 1970’lerden sonra, 

kitaplar, sanatçılar için tuvale veya heykel malzemesine dönüşerek, değiştirilmiş 
kitaplara, kitap-objelere, kolajlara, heykellere, enstalasyonlara hayat verir.

“Altered Book”, yani “Değiştirilmiş kitap”, yeni görsel sanat ürününe 
dönüştürülmüş, daha önce var olan fiziksel bir kitaptır (Brazelton, 2004).  
Harrison’a göre her tür kitap kullanıla bilinir ve çizim, boyama, kolaj, yazı, 
asamblaj veya farklı tekniklerin kombinasyonu uygulana bilinir (Harrison, 
2002). Değiştirilmiş kitap çok basit bir şekilde, sayfalara sadece metin veya çizim 
ilave ederek de oluşturula bilinir, ya da karmaşık bir heykele veya enstalasyona 
dönüştürüle bilinir. Sanat galerileri ve fuarlar, müzeler, koleksiyonlar ve sanal 
ortamlardaki işlemler sayesinde değiştirilmiş kitaplar sanat piyasasında yerini 
bulabilirler.

“Kitap, sanat nesnesi olarak (tekrar) anlamlandırılarak seyirciyle, objenin 
yeni sanat formunun fiziksel özellikleri aracılıyla çoklu sembolik ve metaforik 
mesajları içeren diyaloga girer. Bu açıdan değiştirilmiş kitap, Postmodern 
sanat temelli araştırmaların sanatsal bir yöntemi olarak kullanımını haklı 
çıkarmaktadır” (Chilton, 2013).

Değiştirilmiş, ya da müdahale edilmiş kitabı oluşturmak ve seyretmek, 
görsel olduğu kadar, duyusal (dokunmaya dayalı), fiziksel bir tecrübedir; aynı 
zamanda duygusal ve psikolojik bazı tecrübeleri de yanına getirir ve/veya bazı 
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kavramların üzerinde de düşündürebilir. Böyle bir kitapla baş başa kalmak 
estetik bir tecrübedir, ama bir sağaltım veya katarsisle de sonuçlanabilir. Özel 
veya toplumu ilgilendiren sorunlar, kültür ve çevreyle ilgili konular metaforik 
bir dille ifade bulabilir. İçi sabit ve değişmez olarak görülen kitap objesi, yazarın 
düşüncesinden farklı bir düşünceyle değişime uğratılarak, ilavelerle veya 
eksiltmelerle bir isyan, özgürlük ya da fikir beyan etme hareketine dönüşebilir.

2.  Değiştirilmiş kitaplara yapılan müdahale türleri
“Değiştirilmiş kitaplar” son dönemde popüler olmasına rağmen, aslında insanlık 
tarihinde kitapların ilk yazılmaya başlamasından bu yana uygulanmıştır. Sanat 
alanında birçok farklı teknik boy gösterdiği günümüzde, gittikçe daha çok 
sanatçının bu yönde eğilim gösterdiğini görüyoruz (Chilton,2007). Özellikle 
karışık tekniği ifade olarak tercih eden sanatçılar, kitapların sayfalarına veya 
kapaklarına çizim veya boya uygulamayı, metin üzerinde oynamayı, kolaj, 
kesme, yırtma, dikme, kil, plastik veya metalle müdahale etmeyi, deri, kumaş, 
tel gibi materyalleri eklemeyi, kitapların içine oyuklar açmayı veya sayfalardan 
sahneler oluşturmayı, tek kitapla yetinmeyi veya bir çok kitap kullanarak dev 
enstalasyonlar oluşturmayı seçebilirler. Kitap bir nesne olarak kolay taşınabilinen 
ve genellikle kolay ulaşılabilen fiziksel bir objedir. Ev kütüphanesinden 
seçilebilinir, eski ders kitapları ve ansiklopediler veya bulunmuş ya da atık 
kitaplar da kullanılabilinir. Genellikle kitabın değerli olmamasına dikkat edilir.

Kitapla çalışmaktaki en heyecan verici nokta, müdahalelerin herhangi 
bir sınırlandırıcı kuralın olmamasıdır. Bir sanatçı güncel bir politik konuyu 
irdelemeyi seçebilir, bir başkası felsefi bir kavrama kendi çözümünü sunmayı 
teklif edebilir, bir diğeri ise esprili yaklaşım seçebilir. Her ne şekilde olursa 
olsun, sonuçta hem fiziksel obje olarak, hem de ona yüklenen anlam olarak 
türün tek örneği olan bir eser ortaya çıkar.

3.  Müdahalenin ilham kaynakları
Sanatçıların çıkış noktası çok faklı olabilir. Biri kitap metnin içeriğinden etkilenip, 
kendi bakış açısını yansıtmak amacıyla, eksilterek veya eklemeler yaparak 
metnin belli kısımlarını farklı şekillerde düzenleyebilir ve yapılandırılmış metni 
görsel olarak sunabilir. Başka bir durumda kitabın kapağı bir kompozisyon, 
renk veya doku olarak ilham olabilir, ya da kitabın başlığı, sanatçıyı bir kavram 
üzerindeki düşüncelerinin ifade etmesine sebep olabilir. Bazen kitabın içindeki 
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görseller sanatçıya yeni bir kurgu fikrini verebilir. Kitabın sadece bir üç boyutlu 
obje olması da sanatçı için çıkış noktası olabilir, içeriğinden tamamen bağımsız 
bir sanat objesine dönüştürülebilir.

Bazı sanatçılar tek kitap üzerinde çalışırken, bazıları tek kütlede 
birleştirdikleri birkaç kitaptan oluşan daha büyük bir üç boyutlu sanatsal obje 
üretirler. Kitabı büyük bir enstalasyonun içinde tekrar eden bir yapı taşı olarak 
gören sanatçılar ise, ölçek olarak elle tutulan kitaptan, insan boyunu kat kat aşan 
boyuta getirmeyi tercih edebilirler.

4.  Okuyucu- izleyici dönüşümü
Kitap ve sanat, doğaları gereği interaktiftirler, yani karşılıklı etki- tepki 
gerektirirler. Kitap birçok seviyede dönüt gerektiren bir objedir. Kapaktan 
başlayarak dokunma, içine bakma, sayfaları açma, metni anlama ve varsa 
görsellerine anlam verme isteği ile başlayan süreç, okuyucuyu kitabın içeriğine 
dâhil etme ve yazıyla sabitlenmiş kurguyu kendince yeniden düzenlemeye kadar 
devam eder. 

Hafıza, tecrübe ve hayalleri harekete geçirir, kâğıdın dokusu ve kokusu 
ise anılarda kalıcı iz bırakır. Diğer taraftan kitaplara uygulanan birçok sanatsal 
teknik de interaktif davranış gerektirir - pencereler açmak, cepler ve zarflar 
eklemek, akordeon eklemeler yapmak gibi. Doğal davranış olarak algıladığımız 
kitabı tutma veya kapağına dokunma, sayfaları kıvırma gibi hareketler, kitabın 
çok farklı ve beklenmedik bir şey halini aldıktan sonra, dayanılmaz güçlü bir 
dokunma isteğine dönüşür.

5.  Değiştirilmiş kitapların çağdaş sanat ortamındaki yeri
Birçok uluslararası sergilerde ve müze koleksiyonlarında eseri bulunan bazı 
sanatçıların değiştirilmiş kitap örneklerini incelerken, yapıtlarına yükledikleri 
anlamları, düşünce yapılarını, hayat ve sanatla ilgili duruşlarını da araştırarak, 
bu tür çalışmaların çağdaş sanatın içindeki yeri ile ilgili bazı fikirler edinebiliriz. 

Karışık teknik üzerinde iki kitabı bulunan New York’lu sanatçı Seth 
Apter’e göre, kitaplar en samimi sanat eseridir. Sayfaları çevirdikçe okur ve 
kitap bütünleşir ve kitaplar gizemini açmak için dokunulmayı talep ederler. 

Sanatçının değiştirilmiş kitapları, kendi gerçek hayatını anlatan “anlamlı 
ve anlamlı olmayan” parçalar içerir ve okuyucusundan sayfaları çevirmesini, 
ceplerde saklanan gizli hazineleri keşfetmesini bekler. Sanatta son dönemlerde 
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sıkça kullanılan merak ettirip şaşırtma ve sanatçının özel hayatını paylaşma 
taktikleri başarıyla kullanıldığını görüyoruz.

Şekil 1. Seth Apter, For Your Eyes Only, 2012, mixed media, 6.25"x4", detail

Texas’lı sanatçı Cara Barer kitapların kırılgan ve geçici doğasıyla ilgili sorular 
sorar. Artık kütüphanelere gitmeyen, akıllı cihazlarından her şeye ulaşan yeni 
nesiller, bilgi taşıyan fi ziksel birer obje olan kitaplar yerine sıfır-bir kodlama 
sayesinde, sanal bilgi evreninde gezinirler. Sanatçı kitapları önce heykellere, 
daha sonra fotoğraf sayesinde birer güzellik objesine dönüştürür. Estetiği 
nostaljik bir zaman tünelinde, geçmişin hafızasında arayan Barer, teknolojiye 
karşı değil, fakat kitapların güzel kayıtlarının kaybından endişe duyar.

Şekil 2. Cara Barer, Lilac, 2013, 36"x36" ed./9
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Heather Beardsley, 19.yy sonu ile 20.yy başına ait eski Avrupa yol haritaların 
üzerine güncel Göç Hareketlerini işlemiş, Birinci Dünya Savaşında zirve yapan 
Avrupa nasyonalizminin yaralarını metaforla tekrar deşmeyi seçmiştir. 

Çağdaş sanatın yeni ifade araçlarından haritalama stratejisini kullanan 
Beardsley, izleyicisini tarih içinde farklı dönemleri arasındaki yolculuğa 
çıkarırken, insanlık, etik, tahammül, ötekileştirme, yersizyurtsuzlaşma gibi 
güncel kavramlar üzerinde düşünmesini teşvik eder.

Şekil 3. Heather Beardsley, Refugee Atlas 2016, detail, 
2016, embroidery and cutwork in driving atlas, 11"x10"x.5"

Sanatçı Doug Beube dijital dönemin içinde kitapların birer metin bloktan, 
arkeoloji eserinden veya parçalanarak incelemeye tabi olan kadavradan farklı 
olmadığını, kitapları delerek, keserek, çizerek ve dikerek geometrik parçalara 
ayrıştırdığını ve soyut ile anlatımcı formların arasında bir şeye dönüştürdüğünü 
ifade eder. Yazarın orijinal anlatımını bozarak, izleyiciyi düz okumadan 
vazgeçirip, keşfedilesi bir üç boyutlu formun seyrine geçiş yaptırır.
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Şekil.4. Doug Beube, Fallen Borders, 2014, 
Altered Atlas, collage, 12 ½ x" 11 ½" x 11 ½"

Jamie B. Hannigan kitapların içeriğine dayanarak, sadece orada anlatılan 
hikâyeyi ve sadece kitabın sayfalarından oluşturmayı seçer. Kişisel olarak 
zevk aldığı hikâyelerle çalışmayı tercih ettiğini ve izleyicilerin de bu zevki 
paylaşmalarını beklediğini söyler. Kitabın fi ziksel sayfalarını yapı malzemesine 
dönüştürerek, metniyle ifade edilen hayalleri yansıtmacı bir yöntem seçerek 
gerçekliğe büründürür.

Şekil 5. Jamie Hannigan, Harry Potter and the 
Sorcerer›s Stone, 2015, paper, 14"x11"x14.5"
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Dijital sanatlar alanında çalışan Amerikalı Profesör Kevin H. Jones, 
haberlerden tesadüfi  seçilen ifadeleri kitap kapağına monte edilen ekrana 
yansıtırken, kitabın başlığı ile oluşan anlamlı eşleşmelere dikkat çekmeyi 
hedefl emiş. Bu çalışmada çağdaş sanat yöntemlerinden juxtaposition (yan 
yana ya da üst üste gelme) stratejisinin çarpıcı bir kullanımını görebiliriz. 
Okuma ile seyretmeyi aynı anda izleyiciye sunan sanatçı, güncel haberleri 
iki farklı kanaldan izleyene sunarken, pekiştirmeyi ve kafa karıştırmayı da 
eşzamanlı yansıtmış oluyor.

Şekil 6. Kevin H. Jones, Problems of American Democracy, Modifi ed book with 
lemmons, LED screen, microcontroller, 7"x10" 2003

Chris Maddox jeopolitik sınırlar ve insanların uzam ve bilgi algılarındaki 
bariyerler üzerinde geliştirdiği bazı projeleri vardır.  Bulunmuş kitapların orijinal 
içeriğinin bir kısmını koruyarak, gündelik eşyadan sanata dönüştüklerinde,  
kutsal objeler statüsüne evrimleşme süreçlerini hatırlatır. Böylece grotesk ile 
yüce,  gündelik ile güzellik abidesi, seri üretim ile orijinal el ürünü arasındaki 
zıtlığı vurgulamaya çalışır.
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Şekil 7. Christopher Kit Maddox,  America, Alien Nation, 
detail, 2017, erasure and mixed media in found book

Seramik, ahşap heykel ve mozaik sanatlarında uzmanlaşmış olan David Stabley, 
kitapları farklı malzeme ve tekniklerle bir araya getirmeyi tercih eder. İnsan yüzünün 
soyutlanması ile hayali, form ve yüzey araştırmalara dayalı seramik çalışmalarını 
birleştirmek için, atık kitaplarının sunduğu olanaklardan heyecan duyar. 

Kitapları kıl testere ile 3 boyutlu formlara dönüştürürken, kendine 
içinden geldiği gibi davranmaya izin verir, “çünkü zaten insanların içinde 
saklı birçok hikâye ve tecrübe dışarı çıkmayı bekler”. Yani kitabın içeriği veya 
başlığına odaklanmaktan ziyade, onu üç boyutlu obje olarak kullanır ve kendi 
tecrübelerinin içindeki bilginin vücut bulması için kitabın formunu dönüştürür.

Şekil 8. David Stabley, Stories, 2017, books, collage,glass breads, 
acrylics, mesh, 14"x21"x12"
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Kavramsal sanatçı olarak kendini tanıtan Lisa Kokin, din, tarih, ilkyardım, iş 
hayatı ve sosyopolitik ideoloji ile ilgili kitapların metinlerini kombine eder ve 
değiştirir.  Metinden bir kısım çıkarınca veya iş ile din konulu metinleri yan 
yana getirince, kelimelerin tesadüfen oluşturduğu yeni anlamların şaşırtıcı 
etkisi sanatçıyı keyifl endirir. Kitapların orijinal metinleri insanları oldukları 
yerde tutmak için yazılmışken, onlarla oynamak Kokin’in espriyle eleştirel bir 
yaklaşım sergilemesine olanak verir.

 

Şekil 9. Lisa Kokin, Kampf, detail

 

Şekil 10. Lisa Kokin, That 
Two-Edged Bliss

Şekil 11. Lisa Kokin, Edged That 
Two- Bliss - detail

Şekil 12. Lisa Kokin, Sew not in anger
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Brian Dettmer cerrahi titizlikle kayıp tarihin formatlarını yeniden oluşturur ve 
fi ziksel dünyanın formlarına beklenmedik ve yeni roller verir. Basılı medyanın 
kitap, harita ve benzeri temsilcilerinin içeriklerini kendince yorumlayan 
Dettmer, rolleri yeniden dağıtarak anlamları değiştirmeyi, gizli potansiyelleri 
geliştirmeyi amaçlar. 

Mevcut malzemeyle işbirliğine giren sanatçı, tek tek sayfaları inceler ve 
ilk yaratıcılarının tam da koydukları yerlerde kalan kitabın iç elemanlarını, bu 
sefer aralarında meydana gelen farklı yeni ilişkilerle gün yüzüne çıkarır.

Şekil 13. Brian Dettmer, Spellage, 2020, hardcover book, 
acrylic varnish, epoxy putty, acrylic, wood, 35x16x5"
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Şekil 14. Wagnalls Wheel, 2010, Altered Set of Encyclopedias, 
9"x 20 ½" x 20½" - image Courtesy of the Artict and Toomey Tourell Fine Art

Almanya’da yaşayan sanatçı Ines Seidel, araştırmalarını değiştirilmiş kitaplar, 
heykeller, fotoğrafl ar ve desenlerde yansıtır. Ona göre anlatılabilinen ile 
isimsizin arasındaki sınırlar, tüm duyularımızla algılanmaya davet çıkarırlar. 
«Aynı hikayeleri defalarca aynı şekilde anlatan bu kitap, kelimeleri işaretlerle 
değiştirmek istiyor" diyen sanatçı, sanat eserine dönüştürdüğü kitapla empati 
kurmaya çalışıyor.

Şekil 15. İnes Seidel, Gesticul ating Book, 
Collage: Paper on Paper 16.5" x 14.6" x 0.8"
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Büyük ölçekli kitap enstalasyonlarından Alicia Martin’in “Biografias” 
isimli çalışması örnek olarak verilebilir.  Madrid, Hague, Cordoba, Linz ve 
Valencia’da sergilenen çalışma 5000’den fazla atık kitabın tel örgüsünden bir 
yapı içine yerleştirilmiştir. 

Ölçek değiştiği anda, uzam ve mekân algımızın da değişmesiyle, tek bir 
kitabın bir obje ve belli bir amacı olan bir nesneden, yapı elemanı kitap olan ve 
birçok kitaptan oluşan bir olguya ani bir sıçrama yapılmış olur. Okurken kitabın 
içeriğine dâhil edilen okuyucu, bu sefer kitapların fiziksel etkisi altında kalan bir 
seyirciye dönüşür.

Şekil 16. Alicia Martin, Biogrfias instalation

Çağdaş sanatın stratejileri arasında yer alan, alışılagelmiş ölçekleri zıt yönde 
değiştirerek, izleyiciyi şaşırtma, algısını altüst etme ve ilgisini yakalama 
yöntemi, günümüzde sıkça kullanılır. 

Kağıt sanatçısı ve illüstratör Isobelle Ouzman, 2012 yılından bu yana sert kapaklı 
hikaye kitaplarını üç boyutlu yeni hikayelere dönüştürüyor. Sanatçı, bir kitabın 
sayfalarını incelikle kesmek, siyah mürekkep ve sulu boya ile renklendirmek ve 
masalsı bir ortama dönüştürmek için genellikle iki- üç ay gerektiğini ifade eder. 
Anıtsal boyutları manipüle eden Alicia Martin’in tersine,  Isobelle Ouzman’ın 
çalışmaları arasında çok küçük boyutlu kitaplar yer alır. 
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Şekil 17. Isobelle Ouzman, miniature altered book

6.  Sonuç
Kitaplara müdahale edilme süreci, hayatımızın tecrübelerle değişime 
uğramasının mecazı olarak da algılanabilinir. Çocukluk tecrübeleri, kültürel 
etkiler ve ruhumuzun yansıması, bıraktığımız izler anlamında hayat kitabımızın 
içeriği olarak varsayılırsa, gündelik nesneden sanatsal objeye dönüştürülen 
kitaplar da bunun daha kısa bir zaman diliminde fi ziksel bir problem çözme 
veya fi kir beyan etme süreci olarak düşünebilinir. Bu yönüyle kitap değiştirme 
yaklaşımı, sanat terapisi uygulamaları arasında da önemli bir yer almaktadır. 
Kitap sayfaları zaten kelimeler, semboller, çizimler veya farklı imajlarla dolu 
olduklarından, beyaz tuval veya beyaz sayfa korkusuna da fırsat verilmemiş 
olur. 

Bir kitaba müdahale eden sanatçı, zaten sembolik anlamlarla dolu olan bir 
şeyi değiştirmiş olur.  Kitap sembolik olarak; bilgi, aydınlanma, eğitim, bilgelik, 
vahiy, evrensel veya kişisel bilgiyi içeriyor olabilir.  Eski tozlu kitaplar birinin 
hayatını, ya da unutulmuş kadim bilgileri saklıyor olabilir. Bir kitabı açmak veya 
kapatmak, birinin hayatını açma veya kapatma anlamını taşıyabilir. Kitaplar 
toplumların hafızasını, kültürlerini ve bilgeliğini nesillere taşır. Bu açıdan, 
değiştirilmiş kitaplar bu kaynakları özel yöntemlerle hem kişiselleştirilmiş, hem 
de kültürün farklı bir dönemini yansıtmış olurlar. 

Çocukken kitaplara çizilmemesini gerektiren kural, bir ölçüde çekince 
yaratabilirken, diğer yandan kurallara kafa tutmanın heyecanı, kitaplara 
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müdahale etme sürecinde farklı bir özgürlük verir.  Sanatçı yazarın otoritesine, 
kitabın nesne olarak gerçekliğine ve alışılagelmiş davranışlara aynı anda karşı 
çıkmış olur.  Dış gerçekliğe başkaldıran sanatçı, sanatsal form oluştururken, 
içten de değişimlere uğramış olur. Asla tekrar edilemez bir sürecin sonucu 
olarak biricik, benzeri olmayan bir sanat objesi meydana getirilmiş olur. 
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1. Giriş

Çağdaş sanatın, şİmdİ üretİlen anlamından  
ziyade geçmişin konvansiyonel biçimlerinden sıyrılarak başkaca bir 
sanatsal uygulama üslubuna evrilmiş kendi çizgisini oluşturmaya  
başlayan ayrı bir sanatsal organizasyonu tarif ettiğini söylenebiliriz. 

Güncel sanatın güzelden ziyade konseptin, hazdan ziyade fikrin ön planda olduğu 
kendi dünyası içinde etliye sütlüye karışmadan steril işleyen sanat biçiminden 
artık yaşamın ta kendisi olduğu düşüncesiyle işlerlik kazandığı bir alana doğru 
geçtiği görülebilir. Köksal’ın (2017) ifade ettiği gibi “Bugün çağdaş sanat, her 
şeyi aracı ve konusu olarak alabiliyor. Çağdaş sanatçının üretim olanakları da 
sonsuz ve açık uçlu. Heterojen aktörlerin birbiriyle ilişkide olduğu ağa dâhil 
olan sanatçı, bu ağdan üretimine uygun ne varsa onu çekip çıkarıyor; bir araya 
getiriyor ve sanat olarak var ediyor” (URL 1). Artık çağdaş sanat her muhtelif yol 
ve donanımın uygulanabildiği bir sahaya dönüşmüş durumdadır.

Çağdaş sanatı kronolojik olarak tam bir zaman dilimini işaret ederek 
tarihlendirebilmek, ortak bir başlangıç ya da olgunluk dönemi olarak bir tarihinden 
bahsetmek oldukça güçtür. Ülkeler bazında bakıldığında ise bu durum daha da 
güçtür. Ancak çağdaş sanat içinde bulunulan zamana bir gönderide bulunmaktan 
ziyade moderne karşı tavır ya da küreselleşmeye dair işaretleri barındırdığı 
gözle görünürdür. Bu bağlamda bakıldığında ise bir takım olay örgesinin yeni 
bir sanat olgusunu hazırladığı söylenebilir. Özgür’ün (2020) dediği gibi ‘‘Artık 
kopuş anı 1989’dur. Çünkü 1989 soğuk savaş yıllarının bittiği, Berlin Duvarı’nın 
yıkılmasıyla Rusya’daki komünist bloğun çöküşüne ve ekonomik sistemin vahşi 
_________________
* Bu çalışma Rahşan Akarsu’nun Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde 2017 
yılında tamamladığı “Çağdaş Sanatta Fetiş Nesne Kullanımının Anlatım Gücüne Etkisi ve 
Karşılaştırmalı İncelemesi” adlı yüksek lisans tezinden dönüştürülmüştür.
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kapitalizme evrildiği bir kırılma noktasına işaret eder. Küreselleşme denilen bu 
dönemin ardından çağdaş sanat da şu veya bu şekilde küreseldir.’’(s. 62). Esasen 
çağdaş sanatın, sanat patronlarının söz birliği etmişlercesine, fikir birliğine 
varılmış ortak bir tanımının olmadığı görünmektedir. Bu nedenle ortak ve tek 
bir tanımını yapmak da olanaksızdır. 

Ancak çağdaş sanatın daha kaliteli bir yaşam alanı olarak sosyo-kültürel 
problemlerin çözümünde toplumsal mesuliyet üstlendiği aşikârdır.   Özgür’ün de 
belirttiği gibi her yöne çekilebilecek bir esneklik kazanmışken çağdaş sanattan 
bekleyeceğimiz en acil hareket… ‘ilericilik’ veya ‘sınır ötesi’ deneyimler olduğu 
gerçeği ağırlık kazanıyor. Zira bireysel kopmalara ve toplumsal yarılmalara 
karşı bizi bir arada tutabilecek bu alanda her türlü sınıfsal kompleksimizden 
ve bireysel ihtiraslarımızdan nasıl kurtulabileceğimizi yeniden sorgulamamız 
gerekiyor. Müşterek bir varoluşun koşulları burada yatıyor (2020, s.68-69). 
Yani bu durumda beşeriyetin mevcudiyetine yönelik küresel mevzuların masaya 
yatırılarak ortak bir çözüm aranabileceği yer olarak çağdaş sanatın işaret 
edildiğini söyleyebiliriz.

Çağdaş sanatın problemlerinden ve çözüm aradığı noktalardan 
bahsetmişken, çağdaş sanatın dilinden de bahsetmek gerekir. Konunun 
başında da bahsettiğimiz üzere her şey onun konsepti olabileceği gibi konsepti 
taşıyabilecek sınırsız malzeme seçeneği ve üretim biçimi ile hayal sınırlarını 
zorlayan bir olanağı da sunmaktadır. Karaçalı, “çağdaş sanat için bir düşünme 
formudur. Bu form, düşüncenin görselleşmesi süreçlerinde anlamı kuran, 
taşıyan, gösteren malzeme bağlamın da kendini inşa eder. Farklı malzemelerin 
farklı kodlarla sunulduğu bu düşünsel alan, sanatçılar bazında çeşitli bağımsız 
sistemlerin katmanları üzerine kurulu farklı stillere uzanır’’ der (2018, s. 32). 

Çağdaş sanatta nesne, önce tüm oluşturulma nedeniyle ona yüklenen tüm 
görevlerinden azledilerek sanatta kendisi için düşünülmüş yeni olgunun aracısı 
haline getirilir. Tamda bu noktada nesnenin sadece kullanılan nesne de değil, 
sanatta kendi tarihi içinde çağdaş olana doğru değişim geçirdiği söylenebilir. 
Çağdaş sanatı tanımak sanat nesnesini de tanımak açısından aydınlatıcı olacaktır. 
Çağdaş sanat platformunda endam gösteren sanat pratiklerini incelemek sanatı 
o yöne iten düşünüş biçimlerini ve semptomlarını ortaya çıkaracaktır. Çağdaş
sanatta nesne bağlamında gelenekselin dışına çıkabilmenin yeni üretim
biçimlerine olanak verdiği ve sanat merkezli eleştirilerin devamlılığını sağladığı
da görülür.
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Sanatta gerçek nesne kullanımı bağlamında geleneksel olana karşı 
yeni oluşum 1900 yılların başında Picasso (Resim 1) ve Braque ile kendini 
hissettirmeye başlamıştır ki bilimsel altyapısı olan sentetik kübizm ile bu 
gerçekleştirilmiştir. ‘‘Sanat ilk kez doğa dışı ve hazır nesnelerden kaynaklanmıştır. 
Empresyonizmden sonra Kübizm ile sanat bir düşünme etkinliği halini alırken 
doğayı görmeye dayalı anlayış yerini doğayı düşünmeye, yorumlamaya, yeniden 
ve farklı malzemeler ile kurgulamaya bırakmıştır’’  (Sevim ve Boz, 2011, s.114).

Resim 1. Pablo Picasso. 1912. Bambu Sandalyeli Ölü doğa. 
Tuval Üzerine Yağlıboya, Muşamba, Kolaj. 30x38 cm.

Avangard hareketin nesneyi amaç olmaktan çıkarıp geçmişin dinamiklerini 
eleştiren bunu da nesne ile kurguladığı anlam üzerinden yapan bir şekle evrildiği 
görülmektedir ki gücünü de bu noktadan alır. Sanatı bu noktaya getiren ilk ve 
etkili olgu ise M. Duchamp’ın bu bağlamda ilgili çalışmalarıdır. Bu sayede 
Duchamp’ın tercih ettiği fabrika ürünü kullanım nesnesinin yani bir Pisuvar’ın 
sanat nesnesi olabildiğini görmüş olduk. Pisuvar (Resim 2) çalışmasında -tercih 
nesne- eski görev ve yetkilerinden azledilerek yeni bir statü edinir. Ürün sergi 
mekânlarında arzı endam ederken artık eskiden kopmuş, yeni bir bağlam 
içerisinde farklı anlamlara sahip kışkırtıcı yeni bir şeye dönüşmüştür. Pisuvar 
Gürleşen İlkyaz’ın ifadesinde olduğu gibi ‘‘Sanatın biricikliğine, sanatta aura 
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ve öznelliğe karşı bir sonlandırma girişimi olmuştur. Pisuvar,  imzanın yapıttan 
önde olduğu piyasa belirlenimleri ile alay ederken sanatçı eliyle üretimi temsilen 
bireysel yaratıcılığı da masaya yatırır’’(İlkyaz, 2013, s. 31-32).  Duchamp’ın, 
Pisuvar ile sanat, sanatçı, seyirci, sanat kurumu gibi kavramları tekrar eleştiriye 
açtığı ve bu kavramlar üzerinde düşünmeye ittiği görülmektedir.

Resim 2. Marcel Duchamp, Çeşme, 1917. 

M. Duchamp Hazır-Nesne ile gündelik yaşamın kullanım nesnesini yararcı 
işlevinden kurtarıp başka bir dizge içine yani bir kurgu içine yerleştirir. Fikrin 
kendini kolay açık etmediği ve izleyeni üzerinde uğraşa davet eden, seyirciyi 
zorlayan yeni bir sanatsal dildir bu. Böylece sanat yapıtı üzerinde ki geleneksel 
tüm yapı dağılırken (sergi, teknik, oluşumu… vb.) kavram sanat yapıtının 
odağına yerleştirilerek, sanat nesnesi fikrin taşıyıcısı haline gelir. Sanatın çağdaş 
sanatla birlikte kullandığı yeni dil şaşırtıcı varyasyonlarını birlikte içermektedir. 
Bununla birlikte sanatın, sanatçının, seyircinin de statüsü değişti denilebilir. 
Sanatçı fikir insanı haline gelirken seyircide yeni bir algı sisteminin içine dâhil 
edilmiştir.

Kısıtlı bir malzeme ile plastik yapıyı güzelleştirmek için el işçiliği 
sergilemek zorunda olan sanatçı için avangard açılımın anlamı, sınırsız 
bir nesne (malzeme) listesi üzerinden daha geniş bir anlatım olanaklarının 
kapılarını araladığını söyleyebiliriz. Artık sanatın ifade biçimi nesne üzerinden 
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işlemektedir. 1900’lerin başında gündelik yaşam nesnelerinin sanatın anlatım 
dili içerisinde yerini bulması ile sanat nesnesi düşüncenin taşıyıcısı olarak her 
türden malzeme olarak her türlü sanat yapıtında boy gösterebilecektir.

Modernizmin içinde sanatın başlayan dönüşümü çağdaş sanatın içinde 
yerini alan yeni anti eğilimlerin ilham kaynağı olduğu görülür. Bunlar; 
body art, performans, kavramsal sanat, land art, eylem sanatı, enstalasyon, 
yoksul sanat, video art, fotoğraf art, dijital art şeklinde çoğalan vb. sanatta 
ifade bulmaya çalışan fikrin taşıyıcısı olabilecek yeni ve bir çok farklı sanat 
dilini oluşturmaya başlarlar. Değişen sanat nesnesi ile sanatın çatısının, sanat 
eyleminin, kavramın hızlı keskin bir yol almasını sağladığı söylenebilir ki 
sanatçıya sınırsız sayıda nesnenin sınırsız olanak sağlaması sanatı, eylem 
dinamizmine sokar. 

2. Amaç, Yöntem ve Sınırlılık
Araştırmanın amacı çağdaş sanat yapıtlarında fetiş nesne olgusunun tarihsel 
süreçte çağdaş sanat yapıtlarıyla ilişkisini ortaya koymaktır. Bu araştırmanın 
verileri betimsel yaklaşımla ele alınarak alanyazın (literatür)dan elde edilmiştir. 
Araştırmanın bulgularının elde edilmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

İçerik analizi “sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik 
bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir yaklaşımdır (Tavşancıl 
ve Aslan, 2001). ohen, Manion ve Morrison (2007)’a göre içerik analizi, 
eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi 
ve belirtilmesi işlemi olarak da tanımlanmaktadır. Sosyal bilimler alanında 
sıklıkla kullanılan içerik analizi, belirli kurallara dayalı kodlamalarla kitap, 
kitap bölümü, mektup, tarihsel dokümanlar, gazete başlıkları ve yazıları gibi 
bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği 
sistematik, yinelenebilir bir teknik olarak tanımlanabilir.” (Sert, G., Kurtoğlu, 
M ve diğerleri, 2012, S. 352-353).

Araştırma 1970 sonrasından günümüze kadar gelen çağdaş sanat 
pratiklerinde fetiş nesne kavramıyla kesişen ve bir sanat tavrı olarak öne çıkan 
fetiş nesne olgusunun ilişkili olduğu diğer kavramsal bağlamları inceler.

3. Bulgular ve Yorumlar: Çağdaş Sanatta Fetiş
Çağdaş sanatta, sanat yapıtı küresel platformda meydana getirilmektedir. Bu 
belirleme sosyolog Ali Akay’ın “sanat sosyolojidir” şeklindeki ifadesinde 
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görülebilir. O sanatçıyı daha çok kitlelerin temsilcisi gibi tek bir bireyden 
oluşmuş çokluk olarak gördüğünü ifade etmektedir (2010, s. 12). Çağdaş 
sanat bağlamında üretim yapan sanatçılar geçidinde içselleştirdiği, dikkat 
çekmek istediği, parmak bastığı, problem olarak gördüğü ya da daha görünür 
olmasını istediği her şey için fikir üretip nesne üzerinden kurgulayabildiği, 
kendini tarih sayfasına yazdırmış bir dolu örnek görmekteyiz. Örneğin 
feminizmin, doğa, çevre, teknoloji cinsellik ve kültür… vb. üzerine 
çalışılmış yüzlerce konuyu içerdiği de gözden kaçmamaktadır. Çağdaş sanatın 
ilgilendiği temalarla küresel bir dönemi imlediği aşikârdır. Çağdaş Sanat 
zaman olarak şimdiyi işaret eden bir kavram değildir. Filozof John 
Rajchman’ın da dediği gibi ‘‘çağdaş sanat şu ya da bu şekilde 
‘küresel’dir’’ (2013, s.30) 

Fetiş fikir; meta fetişizmi, dinsel fetişizm ve cinsel fetişizm olmak üzere 
üç kategoride yer almaktadır. Bahsi geçen kategorilerden biri çağdaş sanat ve 
meta fetişizmi olunca küreselliğe ve kapitalizme değinilmesi gerekir ki konu 
uzmanı Ekonomist Clare McAndew; “Çağdaş sanat piyasası bir uluslararası 
finansal ticaret platformuna evrilmiştir.” ifadesinde çağdaş sanat yapıtları için 
kurulmuş bir piyasa, sermaye alanı olduğu bilgisini paylaşır (Artun, 2012, s. 
147). Bu durumda kapitalizmin çağdaş sanat yapıtına iki farklı konumda yer 
vererek onu fetiş nesne statüsüne yükselttiğini söyleyebiliriz. İlkini sanat yapıtı 
için bir sanat pazarı kurup onun içerisinde diğer sıradan dolaşım nesneleri gibi 
ona da mübadele değeri vererek, ikincisini ise sistemin kendine karşı 
koyabilme üstünlüğünü onun elinden almayarak eleştirel yaklaşımına izin 
vermesiyle yapmaktadır. Sistem sanata ait bir özgürlük alanı varmış gibi 
davranarak yine kendi güdümünde varlık göstermesine göz yummaktadır. 

Kapitalist sistem hayatın her noktasında kendini göstermektedir. 
Yaşam alanında kapitalizmin varlığının hissedilmediği alan kalmamış gibi 
görünmektedir. Her şey o sistem içerisinde ürün muamelesi görür. 
Mübadele değeri vardır ve el değiştirebilir. Kitleleri oluşturan bireyler 
kapital sistemin olmazsa olmazı olan tüketim kültüründe üretici, tüketici ya da 
aracı olarak hatta bu konu hakkında bilgisi olmadan düzenin bir parçası haline 
gelmektedir. Hem de görevini iyi yapan bir parçası.

Tüketim, 21. Yüzyılda önceki dönemlerden daha etkin bir biçimde 
beşeriyetin en önemli gereğidir. Kitlelerin iktisadi temelini oluşturduğu için 
toplumbilimsel alanda kayda değer bir platform edinmiştir. Tüketim, kapitalist 
sistemin kendisini sürdürmesi için üretimin hem gayesini hem de nihai 
sonucunu oluşturur bu nedenle en önemli dişlisidir. 
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Sosyo-ekonomik düzende bireyler arz talep pazarının kurulduğu 
platformların içine düzenin aracısı olan düzenekler ile çekilmektedirler. Birey 
özgür hareket alanında yaşadığını sanırken düzen onları aslında bu işe hizmet 
ettirmektedir. Kapitalizm kitleleri yakalamak adına her yöntemi kullanmaya 
çalışmaktadır. Kitlelerce ürünlerin değer kazanması adına toplum kültürü sanayi 
platformuna evrilmiştir. Güncel yaşam sahasında bireyler göz alıcı mükemmel 
temiz fetişlerle doldurulmuş görsellerce çevrelenmiş durumdadır. Altında yatan 
nedene bakacak olursak düzenin çarkının dönmesi için sunulan şey istensin 
gayesi taşımaktadır. Tüketim nesneleri Ne kadar çok tüketirsen o oranda 
mutlusun! şeklinde aidiyet duygusu edinme, kendini daha çok güvende hissetme, 
haz ve mutlu olabilme mesajını içinde taşır. Sistem kitle iletişim araçlarını 
da kendi düzenine uydurmuştur. Toplum psikolojisi üzerinde tüm bu kendini 
iyi hissetme, arzu ve haz, kendini gerçekleştirme gibi duygusal etki yaratma 
bağlamında medyadan üst seviyede faydalanır. Erinç kitle iletişim araçlarının 
bilgi vermek gayesi dışında  “kamuoyunu doğru ya da yanlış, ama belli bir yöne 
kanalize edebilen toplumları kendi doğrusu, kendi çıkarı yönüne çekebilen bir 
araçtır” ifadesinde bu durumu vurgulamaktadır (2008, s.147). Gazete, radyo, 
televizyon, internet siteleri, sosyal medya vs.. biçiminde kitle iletişim araçları 
çoğaltılabilir. İlgili medya araçları, malı piyasaya sunmak ve satışını yapmakla 
görevlidirler. Bu aygıtlar üzerinde fetişleştirilmiş nesneler ya da sergilenmesi 
ile fetişleşen nesneler yer alır. Schroeder  “Haz vaat etmektedir, ama sonuçta 
bir fetiş, bireyde doyumu hiçbir zaman sağlayamamakta, ya da sağladığı doyum 
geçici olmaktadır” der (Schroeder, 2002, s.160).

Kültürlerarası platformda etimolojik ve antropolojik çerçeveden fetişin 
kaynağının karışık ve anlaşılması zor bir geçmişe dayandığı aşikârdır. Tüm 
bu ilgiler bütününde fetiş fikri bilinmezlik barındırmasına karşın onu tuhaf ve 
kıymetli yapan şey kuramsal kaygıya yol açarak esrarengiz bir hale bürümesidir 
(Pietz, 1985, s. 5). Ayrıca fetiş ilginç olarak tüm gözleri üzerine çekmesi, tüketimi 
güdülemesi, teorik anlamda düşündürtebilmesi mahiyetinde kapitalist sistemin 
kalbini oluşturmaktadır. Bu bağlamda fetiş nesneler görsel alanda önemlidir.

Fetiş üstte belirtildiği üzere kapitalist sistemde tüketim kültürü bağlamında 
yeni kitle kültürü yaratmak adına arz-talep oluşturarak tüketimi artırmaktır.  
Yine aynı bağlamda görevinin üretimi güdülemek olduğu söylenebilir ki 
toplumbilimsel anlamda fetiş, üretim tüketim karşılıklı hareket döngüsü üzerine 
çözüm üretmek inceleme yapmak adına faydalıdır. Kitle kültüründe görsel 
kültür oluşumunu ve çağdaş platformların hepsini sanatta dâhil kavramak için 
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önemli bir tutunma noktası oluşturmaktadır (Tadeu da Silva; Allegro; Brasil, 
2000, s. 31). Bu perspektiften değerlendirildiğinde çağdaş sanat içerisinde 
döngü, Pazar, sosyal yapı ve kültür psikolojisi üzerine bir incelemede de etken 
olduğu söylenebilir.

İnsan algılayan ve duyumlarını yargılayabilen bir varlıktır. Gördüğü 
nesnedeki estetik değeri bir amaç olmadan görebilen ve değerlendirebilen bir 
yapıya sahiptir. Estetik algı ile görsel dünyayı özgürce değerlendirebilen insan 
tüm diğer varlıklardan ayrılır. Örneğin kuşlar, yuvalarını yaparken bazı renkli 
taşlarla süsleyebilirler çünkü eşlerini bulurken bu dikkat çekici olabilir, yuva 
estetik olsa da pratik bir amaca yönelik olduğudur. Bu örnekteki durumla 
karşılaştırılınca insan tasarım yapma yöneyle diğer varlıklardan ayrılmaktadır. 
Kant’ da bu şekilde bir ayrım yapmış, ‘‘insanı diğer yaratıklardan ayırmakla 
kalmamış sanatı da bağımsız hale getirmiştir. Çünkü kavramsal ve bilişsel olarak 
kanıtlanamayan bu ‘güzel’ değerlendirmesi sanatın ya da sanatsal etkinliğin 
tamamen 'özgür bir etkinlik' olduğunu vurgulamaktadır. Böylece, Aydınlanma 
ile birlikte sanatın varlığı için herhangi bir işlevsel meşrulaştırmaya gerek 
olmadığı ortaya konulmuştur’’  (Erzen, 2006, s. 23-24).

Sanat eserinin gayesi sadece kendi varlığıdır.  Bundan başka da bir şeyin 
güdümünde değildir. İnsanın diğer yaratılmışlardan farkı üstte de bahsedildiği 
üzere pratik bir algı hükmünde değil,  estetik bir algı ortamında imgesel 
tasarım ortaya koyabilmesindedir. Ancak modernizm ile sanat eserindeki 
ruhun yok olduğu kapitalist sitemdeki fabrika ürünlerinin seri üretime kaymış 
olması ve ilgili süreçle birlikte meta fetişizm kavramının da her yere sirayet 
etmiş olmasıdır. Toplumsal alanda sanat yapıtı yeni çoğaltım teknikleri ile 
kendi varlığının dışına yani yeni işletimsel olana doğru evrilen bir ürün haline 
gelmiştir. Çağdaş sanatla birlikte nesnede görülen yeni bir tür değerlenme, 
üretim tekniğinin değişmesiyle birlikte nesneden pazar düzeninin oyuncularına 
kaymıştır. Bunlar galeri, müzayede evleri, müzeler, bienaller, fuarlar, küratörler, 
alıcılar, satıcılar... vb. şeklinde çoğaltılabilir. Sanat bağımsız değildir, sanatçıda 
bağımsız değildir. Artık birçok faktör sanatçıyı kuşatmış gibi görünmektedir. 
Sanat nesnesini de anlamak için kapitalist sistemin üretim tüketim döngüsünün 
şartlarına eğilmek gerekir. Sanat eserinde takdir edilen estetik güzellik, herhangi 
bir şeyin baskısına maruz kalmayan menfaat gütmeyen alınan zevkten ibaretken, 
çağdaş sanatla birlikte sanat yapıtını para, piyasa gibi olgulardan bağımsızmış 
gibi düşünmek güç görünmektedir. Bağıl güdümle hareket eden çağdaş sanat 
yapıtında özerklikten otonomluktan bahsetmek zordur.
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Bu bağlamda iktidar sahiplerinin güdümünde ilerleyen sanatta sanatçının 
yerinin de belirsizleştiği söylenebilir. Buna rağmen tavrını yine sistemin ona 
verdiği özgür alanda eleştirel yönde kullanarak çağdaş sanatta düşünüre 
evrilen sanatçı, sanat yapıtını düşünce/kavramın taşıyıcısına dönüştürürken 
nesneyi de sıradan olmaktan alıkoyarak bir fikrin aracısı haline getirmiştir. 
‘‘Sanat var olduğu günden bu güne sürekli değişen ama hiçbir zaman yok 
olmayan özne-nesne ilişkisi içinde gelişimini sürdürmüştür” (Satır ve 
Kayserili, 2013, s. 123).

Tüm bu söylediklerimizden yola çıkarak, çağdaş sanatta fetişin ele 
alınışının fikrin taşıyıcısı olarak sanat yapıtının tamamı ya da sadece konu/
tema da bulunabileceğini anlamış bulunmaktayız. Çağdaş sanatla kapitalizmin 
yapıt ile kurduğu ilk ilişkide yaygın bir şekilde meta fetişizmi görülmektedir. 
Bunun yanında çağdaş sanat yapıtlarında cinsel fetiş ya da dini fetişizminde 
varlık gösterdiği ya da sadece tema/konu olarak da fetiş fikrini içerebildiği 
anlaşılmaktadır.

Tunalı konuya ilişkin; “Sanat yapıtının varlık tarzı komplekstir.” 
demektedir. Sanat yapıtının  “gerçek nesne” ve “anlamdan” oluştuğunu ve 
sadece biri ile temsil edilemeyeceğinden ancak iki kısmın tümüne  “sanat 
yapıtı” denilebileceğini ifade eder (2005, s. 74).  Sadece fiziki yapıya, 
nesneye bakacak olursak Mant (2014)  “Resim Sanatında Nesne” başlıklı 
makalesinde nesneyi şöyle tarif eder; “Düşünme, algılama, sezme ve tasarlama 
aracılığıyla var olan ve varlığını gösteren her şey nesnedir. Sanatta ise insan 
ve insanla ilişkisi olan her şey nesne olabilmektedir” (s. 113), Felsefeci yazar 
Hançerlioğlu (1993); “Öznenin dışında olan ve onun bilmesine konu olan” 
(s. 274), Edebiyatçı Barthes (2006); ise “düşünen özneye göre düşünülen, 
görülmeyi bekleyen şey” olarak tanımlarken (s. 193). Cevizci (2011) 
için nesne; “öznenin karşıt kutbunda bulunan, özelliklerin taşıyıcısı olan 
varlık”tır (s. 316).Yani Cevizci için nesne fiziki bir maddenin tarifidir. Varlık 
gösterdiğimiz bu dünyada nesne, beş duyu organı ile algılanabilecek varlık 
tanımından bahsedilse de nesne farklı disiplinlerde başkaca çeşit anlam ve 
tariflerde de kullanılabilmektedir.

Tunalı (2005); konuya ilişkin  “Nesnelerde kavradığımız ve yaşadığımız 
şey nesnenin kendisi değil, nesneye yüklediğimiz kendi duygularımızdır” der 
(s. 41). Kastedilen duyguların oluşumunda kendi yüklediğimiz anlamlarında 
katkısı olduğunu ileri sürmektedir. Tunalı’nın perspektifi ile konuyu bir 
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daha değerlendirecek olursak Lacan nesneyi, öznede bıraktığı tahribata göre 
tarifler; “Onun yokluğu öznede bugün var, yarın yok izlenimini oluşturarak, 
onu yokluğun korkularıyla emzirir” biçiminde tanımlar (Başer, 2010, s. 140).  
Yani nesne denilen şey özne için başta beş duyu organı ile meme, dışkı ya da 
cinsel organ gibi algılanabilen gerçek bir şey iken öznenin bunlardan birini 
ya da birkaçını yitirmesi halinin öznede daha soyut eğilimlere yol açabileceği 
bir durumdan bahsetmektedir; Arzu. Birey yaşamı boyunca kendinde arzuyu 
meydana getirecek kazanımlar ya da kayıplar yaşayabilir. Öznede meydana 
gelen değişim nesnenin onda gitmesi ile başlayarak yeni istek ve eğilimlere yol 
açacaktır.

Öznede travma oluşturabilen sıradan bir nesne, peki nasıl olurda bir 
sanat nesnesi statüsüne yükselebilir? Cevabı ise çok basit nesne, sıradan 
bir özne tarafından değil de bir sanatçı tarafından konumlandırılmasından 
kaynaklanmaktadır. Eğitimci Ersoy sanatçıyı; “İnsan zihninin en derin 
tabakalarında yer alan, kendine özgü içgüdüsel yaşamı eşsiz yeteneğin ona 
verdiği güçle maddeye dökebilen kişiye sanatçı denir. Sanatçı görünmeyen bu 
hayalleri derinlemesine işleyip bir etkinlik kazandırarak görünür biçimler haline 
sokar” şeklinde tanımlamaktadır (Ersoy,2002, s. 9). 

Peki, fetiş nesne nedir? İnsanın var olduğu ilk çağdan günümüze nesneleri 
işlevi haricinde ona başka anlamlar yükleyerek kullanmış oldukları söylenebilir. 
İlk çağda mağara duvarlarına işledikleri resimler zamanla insanlığın gösterdiği 
alet kullanma yeteneği ve buna bağlı olarak yeni alet icat etme ve ilerletme 
medeniyeti beraberinde o nesneleri değiştirmiş geliştirmiş ama insanlığın 
o nesnelere anlam yükleme çabasını değişmemiştir.  Örneğin insanlığın 
başlangıcında bıçak, resim ve heykel sonrasında ateş, kaşık, tekerlek, hayvanla 
taşıma araçları değişen yaşam biçimleri, gelişen ilkel teknoloji ile ilerleyen 
uygarlık; motorlu araçlar, barut silah vb. nesneler gibi tarih boyunca değişmiş 
ama o nesnelere işlevi dışında anlam yükleme çabası değişmemiştir. Ancak 
aralarında kaideyi bozmaya istisnai nesnelerde söz konusudur. Çağlar boyunca 
değişmeyen ve günümüzde de fetiş kabul edilen aşağıdaki resimde örnek 
nesnelerden birini görüyoruz (Resim 3).
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Resim 3. Fetiş Nesne Olarak Mask. 

‘‘Fetiş nesnesi, popüler tahayyülü etkileyip ele geçirerek işlevini yerine getirir’’ 
(Erdem ve Ergül, 2014, s. 248) ve  “doğaüstü güçlerin olduğuna inanılır” 
(Erdem ve Ergül, 2014, s. 116). Bahsedilen bu nesneler sıradan nesne olmayıp 
olağanüstü yeteneklere sahiptirler. Artun’a (2005) göre ise, “büyü, yapma şey, 
etkileyici güç” anlamları da taşımaktadır (s. 100). “Uğurlu olduğuna inanılan 
nesneler kadar, ters etkiye sahip lanetli fetiş nesneler de vardır. Doğal olarak 
bulunan ve anlamlandırılan nesneler kadar, özel biçimlendirilmiş nesneler de 
fetiş nesne olarak adlandırılabilir” (Sözen ve Tanyeli, 1996, s. 83).

Ellen (2017) fetiş fikrini Marks ve Freud’yen bir uygulama alanında ve 
ortak bir sembol sitemi içerisinde dizgelerin bir parçası olarak incelemeyi 
önerir. Özetle fetişin kategorize edildiği son ürün ilgili ürünlerin yürüttükleri 
görev açısında net olmadığı için tasvir edilemez. Ancak üç şekilde ortaya 
konulabilirler. Animasyon,  antropomorfizasyon ve somutlaştırmadır. Canlı 
olmayan bir varlığa canlılık bahşetme tanrısal ya da insanı niteliklere bürümek 
söz konusudur. Nesneye ait vasıf yeni bir ifade de kendini gösterir. Ürününü 
doğaüstü özelliğine aitmiş gibi yeni bir karakteri ‘fetişizasyon’ ortaya çıkarır. 
(s. 213-214).

Fetiş fikri metafor uygulamalarında çağdaş sanatçılar açısından anlatımda 
önemli bir güç ve mecaz/metafor yaratmak adına da yüksek etkiye sahiptir. 
Metafor/mecaz tüm bilimsel otoritelerin üzerinde edebiyatta kullanılabilir ancak 



ÇAĞDAŞ SANAT GÜNDEMİ 121

görsel sanatlarda da kendine ifade biçimleri bulmaktadır. Bir şeyin başka bir 
şekilde ifade edilmesidir.   Farklı cinsin birbiri ile olan basit mukayesenden daha 
öte bir olguya işaret etmektedir. Ürünlerin aynı ve ayrı niteliklerinin dolaylı 
ilişkisinde gizlenir (Marshall, 2010, s. 17).

4. Dini Fetişizm
Fetiş çok eskilere dayalı kalıplaşmış bir kavramdır. Dilbilimsel ve tarihsel 
bağlamda kelimenin köklerine inen en bilindik ve kapsamlı çalışmayı Pietz 
(1985) yapmıştır.  Kavramın tarihsel olarak çok eski zamanlara kadar geçmişine 
gider. Fetiş hem tarihsel hem de dilbilimsel belirsizlik taşır. Pietz yaptığı 
araştırma da feitiao, feitigo, feitiço, factitius, fetisso yakın anlamlı olduğuna ya 
da kelimenin köklerinde var olduğuna inandığı terimlerden de bahseder. Fetiş 
büyü ve yapma şey anlamına gelen Portekizce feitiço kelimesinde türemiştir. 
Afrika yerlilerinin koruyucu totemlerine bu ismi kullandıkları bilinmektedir. 
Çapraz bir Afrika kültüründen ortaya çıktığı ifade edilen kelimenin aslında yerli 
halkın imal edilen ve aileyi kötü olan doğaüstü güçlere karşı korumaya yönelik 
nesnelerin işlevidir bahsedilen (S. 5-17) 

Resim 4. Duran Figür. Ahşap, Karışık Ortam. Kongo.  
The  Museum  Of   Prımıtıve Art.  New York 



122 ÇAĞDAŞ SANAT VE FETİŞ NESNE

Sanatın ilk var olduğu günden bugüne dönüşümünü, George Thomson, Georg 
Lukacs gibi marksist filozofların eleştirel yaklaşımı üzerinden çağdaş biçimde 
sürdüren Fischer önemli güncel bir düşünürdür. İlk insanın yaptığı aletlerle 
dünyaya etki yapabildiğini öğrendikçe tecrübe edinen düşünebilen varlığını 
ortaya koyuyor ve nesne üzerine başkaca düşünme biçimleri geliştiriyor 
olmasından ‘‘nesneleri kavrayıp denetleme, işaretler, imgeler sözcükler yoluyla 
toplumsal eylemler, olaylar başlatma gücünü elde edince dildeki büyü gücünün 
sınırsız olduğu sanısına kapıldı. Ortada olmayıp da yalnızca beyinde var olan 
düşünceleri öngören istencin (iradenin) gücüyle büyülenerek bu gücün ister 
istemez istence çok geniş, sınırsız olanaklar sağlayacağını çıkardı. Alet yapma 
büyüsü sonunda büyüye sonsuz olanaklar yükleme çabasına dönüştü’’ der 
(Fischer, 2005, s. 35). 

Yani ilkel insanın hayatta kalma çabası için iradesi ile üstün güç atfettiği 
nesne,  günümüzde bir sanat nesnesi olarak değerlendirilirken gerçekleştirildiği 
dönem ise insanoğlunun hayatta kalma çabası için kullanabildiği bir üründü. Bu 
bağlamda fetiş nesnelerin insanoğlunun yaşama müdahalesini keşfettiği nesneler 
ile yaşamında yer edinmeye başladığı düşünülebilir ki fetiş nesnenin güncel 
tanımı gözden geçirildiğinde bu düşüncemizin yanlış olduğu da söylenemez. 
Örneğin fetiş nesne; ilkel topluluklarda fetişin, içinde büyüsel gücün ya da cinin 
bulunduğuna inanılan tas, boynuz, pençe, post, deri, bez parçası, figür (Resim 4) 
vb. gibi objeler olduğuna işaret etmektedir. Fetiş, “büyü, yapma şey, etkileyici 
güç” manasına da gelmektedir (Artun, 2005, s. 100). Fetiş nesnenin diğer bir 
sözlük tanımı ise; “İlkel topluluklarda kişiler koruyucu niteliğine ve uğuruna 
inandıkları bu özel biçimlendirilmiş nesneler” olarak ifade edilmektedir (Sözen 
ve Tanyeli, 1996, s. 83). Fetiş nesnelerden ‘‘yararlanmak amacıyla yapılan çeşitli 
pratiklere “fetişizm” denir (Artun, 2005, s. 100).  Fetişist ise, fetiş nesnedeki 
üstün gücün varlığına inanarak ondaki üstün gücü yönlendiren kişiye denir. 
Üstün gücün atfedildiği nesne, yukarda bahsedildiği üzere tas, boynuz, pençe, 
post, deri, bez parçası, figür vb. nesneler olabilmektedir ki üstün gücü harekete 
geçiren ise fetişistin gücün varlığına olan inancıdır. Amaç ise fetiş nesne ile 
gücün harekete geçirilmesi yoluyla olması istenenin dileğin gerçekleştirilmesini 
sağlamaktır. 

Örneğin; Batı Afrika’nın dışında, en çok Kuzey Asya’ da görülen bu 
inanca göre bazı fetişler, hastaların iyileşmesine yardım ederlerken bazıları 
da kötülük getirirler. En ünlü fetişler çivili fetişlerdir. Farklı malzemelerden 
yapılan bir figürün her yanına çivi çakılır. Fetişlerin üzerine çivi çakılması 
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farklı biçimlerde yorumlanmaktadır. Hastanın neresi ağrıyorsa fetişin orasına 
çivi çakarak benzeşmeye dayalı analoji büyüsü uygulama; fetişin içindeki cine 
ondan istenileni hatırlatma (Resim 5) gibi (Örnek, 1988, s. 46). 

Resim 5. Kongo: Fetiş, karışık teknik, 18.-19. yüzyıl, Musee du Louvre, Paris. 

Olmasını istediği bir dileği olan kişi o dönemlerde, fetişin gücüne olan 
inancının tam ve itaatkâr olması gerekiyordu. Fetiş nesnesinde gücün varlığını 
sürdürebilmesi için büyü yapmakla görevli şamanın bazı dönemlerde fetişe kan 
akıtması, kanı akıtılan kurbanın parçalarının eklenmesi gerekirdi. Fetiş figürün 
gücünü artırmak için üzerine eklenen parçaları da görmek mümkündür. Fetiş 
figüre bu ek nesneler ön arka gövde, bacak arası ya da kafasına bağlandığı 
görülmektedir. Bağlanan nesneler figürden istenen dileğin niteliği ile de 
alakalıdır. Fetiş kim ve niçin oluşturulmuş ise hatırlatması amacıyla o kişinin 
küçük eşyaları da yerleştirilebilmektedir. Burada çivi, fetişin içindeki gücü 
uyandıran, yapması istenilen şeyi hatırlatan bir görev üstlenmektedir.  Çivi 
vb. gibi figüre eklenen parçalar figürün sırtına ya da karnına rahip tarafından 
oymacıya sipariş verilerek alınan figür üzerine dini törenle yerleştirilerek aktive 
edilirdi. Bu nesneler iyi ya da kötü görevler ile görevlendirilebiliyordu. Doğal 
felaketten korunmak, koruyucu edinmek, uzun ömürlü olmak, güçlü olmak, 
avlanma gücünü artırmak için lider olmak gibi dileklerin gerçek olması adına 
tüy, kabuklu canlılar, diş, gemi çanı, köpek figür gibi nesneler de yanına konurdu. 
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Fetiş kelimesine ses olarak en yakın söyleniş biçimini olan ‘fetichisme’ 
1757 tarihli Charles de Brosses tarafından yazılmış metinde görmek mümkün. 
Kelime zamanla sadece primitif halkların dini eylemlerini tanımlamakla 
kalmamış çağdaş toplum düşünürleri tarafından günümüzde kullanılır olması 
sağlanmıştır. 

Sosyal antropolojinin ortaya koyduğu kadarıyla fetiş figürlerin kullanımını 
anlamak için, günümüzde hâlâ varlığını sürdürmekte olan benzer ilkel 
kabilelerin araştırılması büyük önem taşımaktadır. Alan uzmanları tarafından 
ilkel insanların psikolojisiyle, nevrotiklerin psikolojisi arasında çok sayıda ortak 
nokta olduğuna da işaret edilir (Freud, 1995, s. 55). İlkel kabilelerin incelenmesi 
aydınlatıcı olabildiği gibi, nevrotiklerin psikolojisi üzerinden yapılacak bir 
araştırma da aydınlatıcı olabilir.

5. Meta Fetişizmi
Karl Heinrich Marx (1818-1883) Almanya doğumlu, hukuk ve felsefe üzerine 
eğitim almış reformist, gazeteci, iktisatçı, toplum bilimci, tarihçi, politika 
kuramcısı gibi geniş bir çalışma sahası olan önemli bir düşünürdür. Politik 
metinleri üzerine ailesi ile Almanya’dan uzaklaşmak zorunda kalmış ancak 
durmamış fikirlerini yazmaya yaymaya devam etmiştir. En bilinen önemli 
eserleri ‘Das Kapital’ ve ‘The Communist Manifesto’ dur. Das Kapital 1867-
1883 yılları arasında Friedrich Engels ile işbirliği içinde yazdığı önemli bir 
analiz içerir. Analiz, malların ve oluşturduğu sosyal ilişkilerin bir incelemesi 
olup toplumsal iktisat üzerine öngörülerde bulunmaktadır. 

Das Kapital’in Cilt I’in birinci bölüm dördüncü kısmında  “Metaların 
Fetişizmi ve Bunun Sırrı” başlığı altında metanın ne olduğunu ve fetiş 
özelliklerine nasıl eriştiğine dair bir anlatım içermektedir. Analizlerini meta 
üzerinden yapan Marks toplumun, üretim-tüketim ve arz-talep eğrisi üzerinden 
kapitalist ekonomi bağlamında sosyo-kültürel tahlilini yapmaktadır. 

Kapitalist toplumların özelliği bütün eşyaların kapital karşılığı olması ve 
bundan dolayı el değiştirebilirligi mevzubahistir. Bu bağlamda eşyalar, kullanım 
yani ihtiyacı giderme niteliğinin dışına çıkarak, değişime uğrayacak ve kullanım 
nesnesi, değişim nesnesi olacaktır. 

Meta, Kapital’in ilk sayfasında, “her şeyden önce, taşıdığı özelliklerle şu 
ya da bu türden insan ihtiyaçlarını gideren dışsal bir nesne,  bir şey” olarak 
tanımlanmaktadır (Marx, 2003, s.45).  Meta fetişizmi ise “Emek ürünlerine, meta 
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olarak üretildikleri anda yapışıveren ve bu nedenle meta üretiminden ayrılması 
olanaksız olan şey” olarak tanımlamaktadır (Marx, 2003, s. 77). Ayrıca Marks 
meta fetişizmine konu olan nesnenin üreticisinin elinden çıktıktan sonra 
yabancılaşmasından ve insansızlaşmasına hatta kendi başına canlı bir varlık gibi 
davranmasına da dikkat çeker.

Bu bağlamda oluşan yeni fikirde kapitalist toplumda, nesne; pazarda 
görücüyle buluştuğunda insan üretimi olan bir nesne olmaktan ziyade insansız 
başka bir şey olma yolunda ilerlemiştir, evrilmiştir. Üretim tüketim odaklı 
yaklaşım sergileyen toplumun bireyleri pazarda nesneye sadece kullanım 
değeri bağlamında değil değişim değeri bağlamında da görürler. Marks tüketim 
toplumundaki bireylerin nesneye değişim değeri meta ile ilişkilendirmektedir.  
Marks’ta ki meta fetişizmi, Benjamin de “fantazmagorya” terimi ile emsal 
düşünülebilir ki bahsi geçen fantazmagorya yani aldatıcı görüntü pazara çıkan 
nesnenin üzerini örten bir perde görevi görür. İlgili nesne, değişim değeri 
beraberinde sembolik bir değer de kazanmıştır. Yüce ve üstün bir varlığa 
dönüşen bu nesneler, görünmeyen bir şeyle insanı boyunduruğu altına alarak 
yönetmeye başlayacaktır ki işte bu hususta nesnenin “fantazmagorya”sından 
söz etmek mümkündür.  Tamda bu noktada olayın altında yatan sebep nesnenin 
fetiş niteliğinden dolayı olmaktadır (Buck-Morss, 2010, s. 100).

Buradan anlaşılacağı üzere kapitalist ekonomide toplum, nesnelerin fetiş 
niteliği kullanılarak tüketime yönlendirilmektedirler. Bu bağlamda anamalcı 
bir sistem çarkı içerisinde bireyler kendi ürünü olan nesnenin yönetimi altına 
girebilir. Nesne bireylerin güçsüz ve zayıf yönlerini kullanarak hatta onları 
eksik olduklarına dahi inandırarak hatta defalarca tekrarlayarak nesnelerin fetiş 
niteliğinden değil de kendilerinden kaynaklandığına inandırarak yapar.  Sistem 
piyasada arz talep oluşturmak için bireylerin tüm zaaflarını ve eksikliklerini 
kullanır. Tamda bu noktada aynı anda birçok kişiye kolay ve aktif ulaşabilen bir 
aracı kullanır, medya. Medya metayı kışkırtıcı, cazip, etkileyici, alınası, sahip 
olunası öyle bir şeye dönüştürür ki gücü karşısında etkilenmemek mümkün 
görünmemektedir. Zaten meta tüketim kültürünü hareketlendirirken izlediği 
yol onun fetiş nitelik kazanmasına hatta daha da güçlenmesine yol açacaktır ki 
‘‘reklamın amacı, ürünü tanınır kılmaktır’’ (Arnheim, 2009, s. 166).

Nesne sadece bilinen bir şey olmanın dışında tüketimi kültürünün ona 
gösterdiği teknik ve ulaşılarla insan psikolojisinde başka tezahürleri ortaya 
çıkararak tahakküm kurmasına sebep olmaktadır. “Medya, reklamlar ve 
tüketim kültürü yaratırken emtiaların fetiş karakterinden yararlanır” (Yaylagül, 
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2006, s. 306). W. Benjamin (1892-1940), “Pasajlar”da meta, aldatıcı niteliği 
sergilenirken fetiş nesnede sembolik değerini kazanır der (Buck-Morss, 2010, 
s. 101).

Sonuçta tüketim kültürünün nesnesi, fetiş özellikleri ile istenir hale 
gelip pazarını yükselterek pazar payını da artırmaktadır. Rağbet edilir olması 
TV, dergi… vb. gibi tüm medyada ya da yüzünü gösterdiği her mecrada cazip 
birer fetiş nesnelere dönüştürmektedir. Nesnenin cezbedici olması onun 
fetiş göstergesidir. Cazip kılan sembolik her özellik bireyde nesneye olan 
eğilimini artıracak her kategoride değer alabilecektir. Bunlar; mevki, şeref, 
ün, ihtişam, görkem, itibar, rağbet görme, prestij sahibi, güç, seksi olmak 
ve sevilmek gibi sıralanabilir. Ürün alıcısı ile ilk karşılaştığı noktada meta 
fetişizmi kendisini arzı endam ettiği söylenebilir. Nesne alıcısı için sahip 
olmadığı ama gelecekte sahip olacağı özellikler üzerinden oynayarak hatta 
daha ileri gidip bu duruma inandırarak tüketicisinin onu terk edemeyeceği 
bir pozisyon üzerinden ilerleyecektir. Ürün görünen fiziksel mevcudiyetinin 
ötesini işaret ederek alıcının hayal dünyasını ele geçirerek alıkoyduğu 
tüketicisinde başka bir şeye dönüşerek onu ele geçirmektedir. Kısacası ‘al 
sende böylesi muhteşem bir varlık ol’ demeye getirdiği sembolik prestijin 
bulaşıcı olduğuna inandırmaktadır. Tüketiciye sattığı nesnenin sembolik 
niteliğini ile ulaşarak tüketimin nedeni olmaktadır. Metanın kullanım değeri 
ve değişim değeri arsanda elle tutulur bir bağ olmayabilir. Zizek “özneler 
arası ilişkilerden şeyler arasındaki ilişkilere kaymıştır” der (2008, s. 41). 
Burada ki ‘şey’ denilen olgu ise nesnelerin dolaşımda sembolize ettiği 
duruma atıfta bulunduğunu düşündürtmekte olup tüketici ve şey arasındaki 
arz-talepte ilişkisindeki maddi karşılığının da ilgili ‘şey’ler üzerinden 
belirlendiği söylenebilir. 

6. Cinsel Fetişizm
Bu alandaki fetiş fikri cinsellik üzerine olup psikanaliz disiplini ile ilgilidir. 
Fetişizm fikri toplumsal sahada erotik ikame nesneleridir ve farklı sosyal yapı 
ve alanların üzerinden karsımıza çıkmaktadır. 

Cinsel fetişizm “Arzu nesnesini ikame ederek tapan kişide cinsel arzu 
uyandıran her nesneye cinsel fetiş denir” (Erdem ve Ergül, 2014, s. 117). Konuya 
ilişkin birçok konu uzmanının kavrama ait ikame üzerinden ilerleyen tanımları 
da mevcuttur;
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Cinsel fetişizmi terimi ruhsal çökkünlük içerisinde ahlaki zayıflığı işaret 
eden mahiyette, seksüel bağlamında ilk kez kullanan Fransız psikolog Alfred 
Binet’tir. Binet “Fetişizm in Love” isimli 1987 tarihli araştırmasında fetişizmi; 
“Hoşlanılan kişinin belli bir niteliği ile alakalı ya da alakasız giyim ögesine 
duyulan saplantı derecesinde ilgi” olarak tanımlamıştır (Uçar, 2012, s. 30-31). 
Freud cinsel fetişizm üzerine ismi çok zikredilen bir nörologdur. Ancak Freud’da 
çalışmalarında Binet’in kavram üzerine tanımını kaynak almaktadır.

Cinsel fetişizm; “Normal cinsel nesnenin yerine onunla bir ilişkisi olan ama 
normal cinsel erek için tümüyle uygunsuz olan bir nesnenin geçtiği olgular” dır 
(Freud, 2002, s. 60). Freud ilgili ifadeleri ile kavrama olan yaklaşımını sergiler. 
Tanımı gereği cinsel gaye için bağlantılı ancak tamamiyetle uygun olmayan 
canlı ya da cansız vücut bölümlerini işaret eder. Tırnaklar saçlar bacaklar 
ayaklar göğüsler ağız vb olabildiği gibi ayakkabı çorap eldiven iç çamaşırı gibi 
nesnelerde fetiş nesne kategorisinde yer almaktadır. ‘‘Farklı Fetişlerin Göreceli 
Yaygınlığı’’ başlıklı makalede vücut bölümleri ile ilgili tercih kategorisine 
yönelik cinsel tercihler ‘‘ayaklar, vücut sıvıları (kan, idrar vb.), vücut büyüklüğü 
(obezite, uzun, kısa vb.), kas vücut modifikasyonları (döğmeler, delme vb.)’’ 
şeklinde ilk beş sırada belirtilmektedir (Scorolli, Ghirlanda, Enquist, Zattoni ve 
Jannini, 2007).

Yaşam alanında fetişizm tür ve sınıflandırmalarına bakacak olursak 
toplumbilimsel olarak bu şekilde sapması olan bireylerin oranı ve tercih ettiği 
nesneye göre türleri saptamak mümkün görünmektedir. Freud cinsel mahiyette 
normal davranış biçiminden uzaklaşmış bireylerin tüm bu davranış biçimlerinin 
kaynağını cinsel yaşamına dair özel durumlardan dolayı olduğunu ifade eder 
(Freud, 1995, s. 36).

Fetişizmin kökeninde varlığından sıkça sözedilen oedipus kompleksi; 
‘‘Sophocles’in Theban Üçlemesi, Oedipus Rex, Oedipus at Colonus ve 
Antigone’dan oluşur. Oedipus’un genogramı büyük ölçüde Theogony ve 
Sophocles’in Oedipus’un babası Laius ile başlayan aile çizgisini ayrıntılandırmayı 
seçtiği antik metinden izlenir ve Antigone’un hikâyesiyle sona erer. Freud’a göre 
Oidipus, projeksiyonla, kendi sorunlu bilinçdışının işkence ve çalkantılı erken 
çocukluk fantezilerine odaklanabildiği ve sonunda yükselen ve kutsal hale gelen 
psikolojisinin genel bir ilkesini çıkardığı zengin bir edebi jeolojik merkezdir’’ 
(Chandran, 2016). 

‘‘Oedipus Kompleksi’’ Erkek çocuğun benliğinde taşıdığı seksüel mahiyette 
babadan uzaklaşırken anneye bağlanması niteliğindedir. ‘‘Kastrasyon’’ hadım 
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manası taşır ‘‘Oedipus Kompleksi’’den dolayı çocukta iğdiş edileceğine yönelik 
korkunun ortaya çıkmasına denir (Hilav, 2008, s. 83).

‘‘Oedipus Kompleksi’’ ve ‘‘Kastrasyon’’nun arkasında şu şekilde bir 
hikâye mevcuttur. Erkek çocuk anne ve babasına karşı mücrimiyle kin ve gıpta 
eder. Babasından nefret ederken annesine yakın bağ oluşturur. Anneye karşı 
hissettiği sevgi ve arzu karşısında günahkâr ve suçluluk duyan erkek çocuk 
cezalandırılmaktan çok korkar. Arzu ve hislerini bastırma yönünde hareket eder. 
Kız çocuğunda ise olay kısmen değişik baş göstermekte olduğu iddia edilir. 
Erkek cinsel organına sahip olmadığının farkına varan hadım edildiği zannı ile 
hareket ederek ceza aldığını kanaat getirir. Bu yüzden kendisine bencil davranan 
anneden uzaklaşarak anne ile aynı şekilde babaya eksikliğinden kurtulmak adına 
yaklaşımı söz konusudur.

Cinsellikte kişisel yaşamda meydana gelen tecrübeler sonucu fetişizm 
vakasının meydana gelmesi ya da nesnesini belirlenmesi söz konusudur. Nesne 
seçiminde kat edilen yollarda çocukluk dönemi için nesne seçimi var ancak 
nesne edinme yoktur. Tercih edilen ancak edinilmeyen bir durum söz konusudur 
(2-5yaş). Ancak ergenlikte nesne edinme burada kendini gösterebilmektedir. 
Freud’un fetiş tarifindeki gibi fallusun yerine konulan bir düşüncedir; başka 
durumlarda fetiş nesnenin yerine konan sembolik karakterde bir düşünce 
çağrışımıdır (Freud; 2006, s. 38-39).  Henry Havelock Ellis (1859–1939) tıp 
doktoru olup en önemli cinsel yaşam bilimcilerinden biridir. Ellis, “erotik 
sembolizm” dereceli puanlama anahtarında, cinsel sapmaları ve fetişleri sadece 
yaygın heteroseksüel pratiğin varyasyonları olarak tanımlar’’ (Oosterhuis, 2012, 
s.133–155)   

7.  Sonuç ve Değerlendirme
Marks metalar üzerinden giderek nesnenin toplumsal sahada üreticisi olan 
insana diğer nesneler ile iletişime geçtiği anda yabancılaşarak canlandığından 
bahseder. Nesnenin toplumsal yapı içerisinde kazandığı yeni kimlikleri tüketim 
kültürünün toplum hayatına değdiği noktalara bakarak geniş sosyokültürel 
analizler sunmaktadır.

Freud Marks’taki gibi tüketim kültürü ile değişim nesnelerinin kösnül 
nitelik taşıması bir takım işaretler ile sunulması üzerine nesnelerin çok daha 
kişisel ikame anlamlar taşımasına yormaktadır. Bunun bir tür sapkın davranış 
olabileceği gibi normal davranış içerisinde fetişin belirebileceği fikri de vardır. 
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İkame olması bağlamında primitiflerde görülen nesneye değer atfetme ve inanma 
eylemi çeşitlerini günümüzde değişim nesnelerinde ve cinsel fetiş nesnelerde de 
görmek mümkündür. Çağdaş görsel platformda sunum çok önemli hale gelmiştir. 
Tüketim toplumunda piyasaya sürülen nesneler kullanım değeri dışında değişim 
değerinden kaynaklanan ve yapılan sunumları ile birtakım sembollerinde 
taşıyıcısı haline gelmektedirler. Bunlar cinsellik, iletişim, etkileşim, kendini 
gerçekleştirme gibi olasılıkların şimdi olmasa da ileride gerçekleşeceği ihtimali 
üzerinden yapılmaktadır. 

Yaratılan nesne, endüstri kültürü ile sembolik bir takım durumların 
taşıyıcısı olmuştur. Çağdaş sanatta fetişin taşıdığı tüm bu potansiyellerden 
faydalanmaktadır.
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1. Giriş

Çağdaş sanatta sanat yapıtı fıkır üzerıne  
kurulu yeni bir dizgenin taşıdığı anlamı ifade etse de bu kadar da basit 
değildir. Sanat yapıtı sanatçının çok özel biçimlendirme dünyasında  
toplumsal ve kişisel durumların yansımasını içerir. Bu nedenle sanat 

yapıtı çok yönlü bir anlam analizi içerir. Görsel analiz için kullanılan yöntemlerin 
bir bölümü hareketli görsellere odaklanırken bir kısmı da hareketsiz görsellere 
odaklanmaktadır. İlgili görsel analiz yöntemlerinin bir kısmı kanıtlanabilir 
gözleme dayalı iken diğer bir bölümü de kanıt peşinde olmayan tartışma ortamı 
yaratmak için kullanılabilmektedir. Bu bağlamda bilinçli oluşturulmuş görsel 
çözümleme tekniği içeresinde kullanılan göstergebilimsel yaklaşım felsefi ve 
psikanaliz üzerine temellendirilmiştir. Psikanaliz bilinçaltına ait kabul edilirliği 
yüksek, tarafsız, özgün değerlendirme niteliği taşıyan, ispat edilebilir olmayan 
ancak kabul edilebilirlik çerçevesinde güvenilir yaklaşımlar içerir. Her türlü 
görsel içerik analizinde kullanılabilir özelliğe sahiptir. 

Göstergebilimsel imaj analiz yöntemi, görsel alanda çok tercih edilen, 
orijinalliğinden ödün vermeden ve bağımsız yaklaşım sergileyebilen etkin 
ve geçerli metotlar kullanır.  Kanıt göstermesi sistematik olması niteliğinden 
kullanılmaktadır. Dış ve iç uyaranların bilinçaltında meydana getirdikleri 
üzerine yoğunlaşır. Göstegebilimsel yöntem, sosyal yaşam alanında beliren 
görseller ve o ortama ait taşıdığı anlam üzerinde analizler sunar. Her iki görsel 
çözümleme aracı incelemelerin inanılabilirliği konusunda yaslanılabilir bilgiyi 
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elle tutulur hale getirmektedirler. Felsefi yaklaşım içerik analizinde konuyu 
ispat gerektirmeyen platformlarda yine de olası ihtimaller üzerine düşünmeye 
çağırdığı için kullanımı faydalı görülmüştür. Çağdaş sanatçılardan Ana 
Mendieta, Guy Bourdin, Mary Kelly, Mert Alaş, Popovy Kızkardeşler, Serkan 
Özkaya, Taner Ceylan’ın birer adet sanat yapıtı fetiş fikir üzerine bahsedilen 
göstergebilimsel analiz bağlamında incelenmiştir.

2.  Sanatçılar
2.1. Ana Mendieta (1948-1985)

Ana Mendieta 1948 Küba doğumlu sanatçıdır. Siyasetle iç içe olan aile 
büyüklerinin politik eylemleri sonucunda Küba’dan gönderilmek durumunda 
kalmıştır. Ana (12) ve kardeşi Raquelin (15) ebeveynleri tarafından ‘ABD 
hükümeti’ vasıtası ile Amerika’ya gönderilmiştir.  Sanatçı 1985 New York 
City’de yaşamını yitirmiş, yaşamı süresince sanatla iç içe kendini bulmaya, 
ifade etmeye çalıştığı söylenebilir (Cabanas  1999).

Resim 1. Ana Mendieta, İsimsiz (Fetiş Serisi, Iowa), 1977
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Heykeltıraş, ressam, fotoğrafçı olan Mendieta’nın feminist sanat, vücut 
sanatı, arazi sanatı ve performans gibi tekniklerde de sanatsal üretimde bulunduğu 
görülmektedir ki Balkır (2018) ‘‘Ana Mendieta’nın yarattığı imgeler yeryüzü ve 
ruh arasında ilişkileri sorgularken, sevgi, ölüm ve yeniden doğuş ile ilgili hayati 
sorularla yüzleşir. İlk başlardaki yenilikçi ve provokatif performanslarının 
yerini sonraları sembolik ve geçici işlere bırakmış olsa da, Mendieta beden, 
zaman, boşluk, doğa ve onların arasındaki ilişkisel bağları her zaman sanatının 
ana malzemesi yapmıştır’’ der (s. 251). 

Mendieta’nın çalışmaları doğaya küçük el atmalar şeklinde görülür. En 
bilindik çalışmaları kaynaklarda da sıkça bahsedildiği üzere 1970-1985 yılları 
arasında Iowa ve Meksika’da gerçekleştirdiği Silueta ve Fetiş Serisidir. Resim 
1’de Mendieta’nın yaptığı 1977 tarihli Fetiş serisinden bir parça olup resimde 
de görüldüğü üzere toprakta gömülü beden, onun sınırı etrafında dönen içi su 
dolu bir hendek ve bedenin 
üzerinde dikili ağaç parçaları 
görülmektedir. İlkel dönem 
ayinlerini çağrıştırdığı da 
söylenebilir.

Antmen, Mendieta’nın 
çalışmalarını ‘‘toprak 
taş kum yaprak ateş 
barut gibi malzemeler 
kullanarak doğada kendi 
bedeninin izini bıraktığı 
performanslar doğayı kadın 
bedeninin doğurganlığı ile 
özdeşleştiren bir yandan da 
feminist bir boyut taşıyan 
çalışmalardır’’ şeklinde 
özetlemektedir (Antmen, 
2010, s. 255).

1977 tarihli İsimsiz 
(Fetiş Serisinden) adlı 
Resim 2’de görünen yapıtını 
sanatçı; kum, kan vb. 
materyal ile ‘‘Iowa City’deki 

Resim 2. Ana Mendieta, İsimsiz (Fetiş Dizisinden), 
50,8 x 33,6 cm. 1977.
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Old Man’s Creek’te’’ gerçekleştirmiş. Sılva’nın Mendieta’nın ( Resim 2) işini 
başka bir çalışma serisi olan Siluetler çalışmasıyla karşılaştırıldığında ‘‘Bize 
Taş Devri'nden kalma Tanrıça heykellerini hatırlıyor, bu bedeni bir ibadet 
nesnesi konumuna getirirken kadın bedenine ve benliğe manevi bir değer 
atfettiği görülüyor’’ şeklindeki ifadesiyle ilkel dönem fetiş anlayışının 
varlığının altını çizmektedir (Silva, 2018). 

Mendieta’nın kendisi ilgili sanat yapıtlarının altında yatan sebebi kendi 
cümleleri ile ‘‘Manzara ile kadın bedeni arasında (kendi siluetime göre) bir 
diyalog yürütüyorum. Bunun, ergenlik dönemimde memleketimden (Küba) 
koparılmamın doğrudan bir sonucu olduğuna inanıyorum. Rahimden (doğadan) 
atılmış olma duygusu beni şaşkına çevirdi. Sanatım, beni evrenle birleştiren 
bağları yeniden kurma şeklimdir. Anne rahmine bir dönüş. Yeryüzü / beden 
heykellerimle yeryüzü ile bütün oluyorum… Doğanın bir uzantısı oluyorum ve 
doğa bedenimin uzantısı oluyor. Dünyayla bağlarımı yeniden sağlamaya yönelik 
bu saplantılı eylem, gerçekten de ilkel inançların yeniden canlandırılmasıdır… 
Her yerde var olan bir kadın gücünde, rahim içinde kuşatılmış olmanın sonraki 
görüntüsü, varlığa olan susuzluğumun bir tezahürüdür’’ şeklinde ifade eder 
(Antmen, 2008, s. 307). 

Tablo 1. Ana Mendieta, ‘‘ İsimsiz (Fetiş Serisi, Iowa)’’ (1977), 
Sanat Uygulaması Karma (Karışık) Yöntem ile Analizi.

(Ana 
Mendieta)

Göstergesel
Bakış

Nesne İşaret Anlam

Ana Mendieta, 
‘‘ İsimsiz 
(Fetiş Serisi, 
Iowa)’’ (1977) 
(Resim 2) adlı 
sanat yapıtında 
kül, kum, kan 
malzeme olarak 
yer almaktadır.

İnsan siluetinde bir 
varlık yerde gömülü 
gibi görünmektedir. 
Üzerinde kan ile 
belirlenmiş bir 
takım semboller yer 
almaktadır.

Kişiselleştirilmiş bir 
ritüelin parçası olma 
durumu söz konusudur.

Psikanalitik
Bakış

‘‘İsimsiz (Fetiş Serisi, Iowa)’’ (1977) adlı sanat yapıtı dâhil, Balkır 
(2018) Ana Mendieta’nın işleri için ‘‘Mendieta’nın görünür kıldığı 
boşluk sürgün olmanın verdiği acı ve parçalanmışlık hissini dünyaya 
ait olma, onunla bütünleşme ile iyileştirmeye çalışan bir çabanın 
sonucudur... Mendieta kendi bedeni ile içselleştirir. Kimliği, belleği
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ve tarihi ile bedeni aracılığıyla bağ kurar. Mendieta’nın taşınabilir 
evi bedenidir’’ yorumunu yapar (2018: 251). Mendieta’nın sürgün 
olma ile yaşadığı duygusal sarsıntıyı dünyanın bir parçası olarak 
atlatmaya çalıştığından ve yapıtlarında iyileşmek adına gösterdiği 
saplantılı bir dizi eylemin, ilkel yaşam inançlarındaki fetişler gibi 
yeniden canlanması olarak göründüğünden bahsetmektedir. İlkel 
dönem inanç sisteminde fetiş, bir nesne olup inanmayı gerektiren bir 
dizi eylemdir denilebilir. İlkel düşünce sisteminde fetişin doğaüstü 
güce sahip olduğuna inanılır. Bir ihtiyaca yönelik oluşturulmuş 
nesnelerin istenileni yaparak insanların üzerine iyiliğin düşmesi 
beklenilirdi. Sanatçı benzer diyaloğu yapıtları üzerinden 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Felsefi
Bakış

Sanatçının çocukluğuna ait vatanından kopma yeni bir ülkeye uyum 
sağlama ile ilgili kendine ilişkin durumun doğa kendi bedeni 
arasında bir iletişim kurma biçiminde sanat yapıtına yansıması 
olarak görülmektedir. Doğa ile anne rahminde olmayı benzeşik bir 
diyalog şeklinde geliştiren sanatçı, sanat eylemlerinde kendisini 
doğanın rahmine koyarak yeryüzü ile kopan yok olan ilişkisini antik 
dönem ritüelleri yoluyla yeniden kazanmaktadır. Kendi bedenini 
üzerinden ortaya çıkardığı çalışmaların zamanla yok oluşu biçiminde 
ki yaratımı ile çalışmalardan kalan negatif boşluklar varlığının altını 
çizerken yokluğunu da işaret etmektedir.   İzleyeni varlık-yokluk 
üzerine sorumsama yaptırtması yansıra ilkel dönem defin eylemine 
şahit olarak bir dizi ritüelin parçası haline getirdiği de söylenebilir.

2.2. Guy Bourdin (1928-1991)

Guy Bourdin 1928 Fransa doğumlu ünlü moda fotoğraf sanatçısıdır. 20. 
yy’ın ikinci yarısı bir diğer önemli ismi modanın Çağdaş fotoğrafçısı Guy 
Bourdin’di. Bourdin çektiği fotoğraflar üzerinde Man Ray ve Magritte’in 
eserlerinin sürrealisttik etkisi görülmektedir. Ayrıca sanatçı Vogue gibi önde 
giden modanın tanınmış mecraları içinde reklam kampanyalarını yürütmüştür.  
Guy Bourdin’in yaratımları renkli, siyah-beyaz etkileyici görsel hikâyeler 
sunabilen, sunumu yapılan üründen ziyade görsel kompozisyonun ifadesinde 
daha mühim olduğunu gösterebilen bir sanatçıdır. Gündelik yaşam içinde olan 
standart olayların bilinçaltını etkileyen ve fanteziye davet eden durumları ona 
ait geliştirdiği özel bir teknik yöntem ile çekimler yapabilen 1991’de hayatını 
kaybetmiş önemli bir sanatçıdır. Çalışmaları Victoria & Albert Müzesi, Tate, 
Moma, gibi birçok saygın müzede sergilenmiş, önemli birçok koleksiyonunda 
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parçası olmuştur (URL 1). Bourdin bilindik ticari reklam yöntemlerini bir 
kenara atan müphem ortamlar, yakışıksız anlatıları, sürreal albenili ressam 
gözü ile ulvi olanla sıradışı kavramları arasında anlatımcı renkçi kompozisyon 
yaklaşımları gösterir. 

Resim 3.  Guy Bourdin , ‘‘Charles Jourdan, Autumn 1979’’, 
1979 Fotoğraf, 88,9 X 116,8 cm.

‘‘Charles Jourdan, Autumn 1979’’ Resim 3’de ayakkabı fetiş bir nesnedir. 
Kullanıcısını hem fizyolojik hem de psikolojik olarak daha üstte bir duygu 
durumuna getirmektedir.  Yazar Braithwaite (2018) ‘‘Jourdan’ın ayakkabılarının 
Bourdin’in gizemli ve bazen de uğursuz fotoğrafik hikaye anlatma dünyasına 
dalmasını gözlemliyor. Bourdin’in stilistik ayakkabı yerleşimi, izleyicilerin 
hayal gücünü yakalayarak onları kadınlık, gizem ve erotizm hikayelerine 
çekiyor’’ ifadesi ile Bourdin’in nasıl bir dönüşümü gerçekleştirdiğini imler (s. 
205-216).
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Tablo 2. Guy Bourdin, ‘‘Charles Jourdan, Autumn 1979’’, 
Sanat Uygulaması Karma (Karışık) Yöntem ile Analizi.

(Guy 
Bourdin)

Göstergesel
Bakıs

Nesne İşaret Anlam

Guy Bourdin, ‘‘Charles 
Jourdan, Autumn 
1979’’ (Resim 3) isimli 
çalışmasında sarı renkli 
fon ve kırmızı renkli taban 
üzerinde siyah ayakkabı, 
tül çorap giymiş bir kadın 
figürünün, ön planda ki 
bacakları ile görülmektedir.

Sanatçının fotoğrafı 
kadın figüre 
kazandırdığı sıra 
dışı pozisyon ve 
fondaki renkçi 
yaklaşımı ile 
dikkat çekici hale 
getirmiştir.

İzleyicinin 
merakını 
ateşlemeye ve 
sarsmaya yönelik 
eylem ifade eder.

Psikanalitik
Bakıs

Guy Bourdin’un ‘‘Charles Jourdan, Autumn 1979’’ (Resim 3) 
moda fotoğrafında ayakkabı, tül çorap ve kadın bacakları gibi 
cinsel fetişizm kategorisinde değerlendirilebilen nesnelerin yer 
aldığı görülmektedir. Yapıt ilgili fetiş objelerle dikkat çekici hale 
getirilmiş bir fotoğraftır ki çekilen ‘ürün’ü rahatsız edici bir karede 
sahneleyerek tüketim, cinsiyet ve arzuya işaret eder. İzleyicinin 
merakını uyandırmaya çalışıldığı hissedilmektedir. Guy Bourdin, 
bir reklam ürününü fotoğrafın merkezinde değerlendirmeyerek 
resmi oluşturan kompozisyonun bir parçası muamelesi yapmaktadır 
ve tüketimi tetikleyen kösnül arzuya işaret eden yapıyı seksi bir 
hikâyenin içerisinde sunduğu görülmektedir. (URL 2).

Felsefi
Bakıs

Sanatçı sanat yapıtını erkek bakış açısıyla oluşturarak zevk alınası, 
hoşlanılası, cinsel haz duyulası duyumlar çerçevesinde kadın giyimini, 
erkek giyimine göre daha güvensiz bir alanda kurgulamaktadır. 
Sanat yapıtındaki tüm sıcak renklerin üzerinde: kadının duruş şekli, 
pozisyonundaki edepsizlik, ayrıca kadın figürün siyah giyim öğesinde 
güvenlik zafiyeti yaratılarak sunulması zevk alınası bir durum 
yarattığı da söylenebilir. Guy Bourdin, John Berger’in dediği gibi 
kadının kadına, erkeğin kadına bakışı üzerinden tüketimi olağanüstü 
şekilde kurgulayarak öneride bulunduğu da bir gerçektir.

İlgili fetiş objelerle dikkat çekici hale getirilen fotoğraf  izleyicinin 
merakını cezbederken birde öneride bulunduğu aşikârdır. İzleyende 
buna duyarsız kalamayacaktır. Çünkü “Medya, reklamlar ve tüketim 
kültürü yaratırken emtiaların fetiş karakterinden yararlanır. Ürünlerin 
sahip oldukları bir ihtiyacı giderme özelliğinin ötesinde bir anlam 
kazanır... cinsel cazibe ve çekicilik kazandırılacak büyülü bir nesneye 
dönüştürülebilmektedir.” (Yaylagül, 2006, s. 306). 
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2.3. Mary Kelly (1941)

Mary Kelly, 1941 Fort Dodge, Iowa doğumlu Amerikalı feminist, eğitimci 
ve kavramsal sanatçıdır. Enstalasyonları ile tanınan sanatçının büyük boyutlu 
çalışmalarının konusu cinsiyet, aidiyet vb. temadan oluşmaktadır. Sanatçı ilk 
dönem sanat eğitimini İtalya’da resim alanında gördükten sonra “altın çağ” olarak 
adlandırılan bir dönemde ise Beyrut’ta sanat öğretmenliği yapmıştır. Mastır için 
İngiltere’ye giden sanatçı feminist hareketin içinde etkin olarak yer almıştır. 
Ürettiği işler içerisinde, anne ve çocuk ilişkisi üzerine oluşturduğu Post-Partum 
Belgesi (Resim 4), (1973-79) 1976’da Londra Çağdaş Sanat Enstitüsü’nde ilk 
kez sergilendiğinde medyada sansasyona neden olmuştur. 1989’da New York’ta 
‘kadın ilişkileri ’ne odaklandığı İnterim ve 1990’larda savaş temasına eğildiği 
görülmektedir. Toplumsal hafıza konularını içeren işler üreten sanatçı birçok 
önemli çalışma süreci gerçekleştirdiği görülür. 2015’te Fahri Doktora unvanına 
layık görülmüştür. Çalışmalarını ve yaşamını Kaliforniya’da sürdüren sanatçı, 
Güney Kaliforniya Üniversitesi Roski Sanat ve Tasarım Okulu’nda Yargıç 
Widney Profesörüdür (URL 3).

Resim 4. Mary Kelly, Post-Partum Belgesi (Yelekler), 1973-79. 

Post-Partum Belgesi, Mary Kelly’nin 1973-79 yılları arasında gerçekleştirdiği 
doğumundan itibaren anne çocuk ilişkisinin görsel kayıtlarını içermektedir.  Bu 
çalışma da sanatçı annelik tecrübesinin psikolojik durumunun araştırmasını 
yapar (Antmen, 2008, s. 272). Post-Partum Belgesi, altı bölümden oluşan 
annelik deneyimi üzerine: günlük, kirletilmiş bebek bezleri ve Resim 4’deki 
bebek yelekleri de dâhil yüzotuzbeş civarında görsel belgeyi içermektedir ki 
ilgili bebek yelekleri bu altı bölümden sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Bütün bu çalışma sadece psikolojik inceleme anlamında değil ayrıca kavramsal 
sanat ve feminizm açısından da tarihte önemli bir yere sahip olduğu birçok 
kaynakta ifade edilmektedir.



ÇAĞDAŞ SANAT GÜNDEMİ 141

Tablo 3. Mary Kelly, “ Post-Partum Belgesi “, (1973-79),  
Sanat Uygulaması Karma (Karışık) Yöntem ile Analizi.

(Mary Kelly)

Göstergesel
Bakış

Nesne İşaret Anlam

Mary Kelly 
Post-Partum 
Belgesi, 
(1973-79) 
(Resim 4) bir 
bölümü olan 
sarı renkte 4 
adet yelek, 
cam çerçeve 
içerisinde yer 
almaktadır

4 ayrı cam çerçeve içerisine 
muntazam şekilde yerleştirilmiş 
sarı renkte bebek yeleği 
görülmektedir. Yeleklerin her 
birinin üzerinde en soldan en 
sağa doğru Subjectivity Axis I 
(öznelerarasılık ekseni) Eylül 1973, 
Subjectivity Axis II (öznelerarasılık 
ekseni) Ekim 1973, Subjectivity 
Axis III (öznelerarasılık ekseni) 
Kasım 1973, Subjectivity Axis 
IV (öznelerarasılık ekseni) Aralık 
1973 yazmaktadır.  

Anne çocuk 
ilişkisinin 
kapsamlı bir 
belgesidir.

Psikanalitik
Bakış

Kelly, Eylül 1976 tarihli bir basın duyurusunda “ Post-Partum 
Belgesi’’ için şöyle tarif eder: “Sanat nesnesi”ni, temelinde yatan 
bilinçdışı işleyişlere işaret etmek amacıyla açıkça bir fetiş nesnesi 
olarak kullanıyorum’’ der (Antmen, 2008, s.264).  Post-Partum 
Belgesi (1973-79) Mary Kelly ve oğlu ile ilişkisini gösteren birtakım 
nesnel deliller toplamıdır. Kelly, Freud ve Lacan yazıları üzerine 
okumalar yapmış teorilerden etkilenmiştir. Toplumdaki kadınlık 
durumuna dair araştırmalarında da kullandığı görülmektedir. Yani 
ataerkil bir toplumda kadınlık durumunu araştırmış, kadına verilen 
annelik görevinin biyolojik mi yoksa toplumsal dilsel bir olgu olup 
olmadığının araştırmasını yapmıştır. Kelly feminist bir yaklaşımla 
ataerkil toplum düzeninde kadın ve erkeğe yaklaşım biçiminin 
adaletsizliğini oedipus kompleksini kullanarak yapar. ‘‘Kelly’nin oğlu 
Oedipus öncesi bir dönemden sonra erkek olması nedeniyle ‘fallus’la 
olumlu bir ilişki kurar; Kelly ise cinsiyeti tarafından belirlenen 
‘yoksunluk’ durumuna geri döner’’ (Özüdoğru, 2010, s. 114)  
Aynı zamanda Post-Partum Belgesi kadınlık fetişizmi üzerine de bir 
araştırmadır. Kadın fetişizmi annenin çocuktan ayrılmayı reddetmek 
için çocuğa ait sakladığı çeşitli ikame nesnelerdir.

Felsefi
Bakış

Kadın fetişist oedipal dönemde, kadın bir çocuğa sahip olmakla 
eksikliğini erteleyerek bir fallusa sahip olabilecektir. Buradaki 
kadında iğdiş edilme korkusu için kadın sevdiği özellikle çocuklarını 
kaybetme şekline dönüşecek ve kadın bildiği olası
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ayrılık için çocuğa ait nesneleri biriktirerek farkı bilme anını 
ilgili hatıra nesneleri (fetiş nesneler) ile inkâr edecektir. Ancak 
Lacan’a göre bu nesneler ikame değil arzu nesneleridir ve feminist 
söylemde tam bunu kendisine hareket noktası olarak belirler ki 
Kelly kadın fetişizmi üzerine konuşmak değil toplumun kadına 
biyolojik geleneksel olarak öngörülen rollerden uzaklaşarak annelik 
rolünü kültürel ve psikolojik olarak yeniden sorgulamak için 
kullandığı söylenebilir (Antmen, 2008, s. 273).  

2.4. Mert Alaş (1971)

Mert Alaş 1971 Ankara doğumlu fotoğraf sanatçısıdır. Dünya çapında tanınmış 
Türk moda fotoğrafçısıdır. Annesi 1960’ların mankenlerinden babası ise THK 
pilotudur. Alaş 1993 senesinde dört aylığına dil öğrenmek için gittiği İngiltere’de  
‘‘Marcus Piggott’’ ile tanışır ve tabi bu onun için hayatının dönüm noktası olur. 
Mert Alaş, ‘‘Marcus Piggott’’ birlikte moda fotoğrafçılığı yapmak için ortak 
olurlar. Yaptıkları ilk iş ‘‘Dazed&Confused’’ için olur. Mert Alaş, Marcus Piggott 
günümüzde dünyaca bilindik en prestijli kurumlarından biri olan  ‘‘Art Partner’’ 
aracığı ile piyasaya sunulmaktadırlar. Dünyaca tanınmış, yüksek hayran kitlesine 
sahip şarkıcılarla çalışan Alaş ve Marcuss, yine alanında saygın dergi, marka ve 
kampanya çalışmaları ile kendilerinden sıkça bahsettirmektedirler. (URL 4).  

Resim 5. Mert ve Marcus tarafından fotoğraflanmış Keira Knightley, Nisan 2012.
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Tablo 4. Mert ve Marcus, ‘‘Keira Knightley’in Moda Fotoğrafları’’ (2012), Sanat 
Uygulaması Karma (Karışık) Yöntem ile Analizi.

(Mert Alaş)

Göstergesel
Bakış

Nesne İşaret Anlam

Mert ve Marcus’un 
‘‘Keira Knightley’in 
Moda Fotoğrafları’’ 
(Resim 5)’de 
ki fotoğrafında 
tanınmış bir kadın 
aktrist, deri siyah 
elbise, ceket, etek 
ve sigara nesneleri 
yer almaktadır.

‘‘Keira Knightley’in Moda 
Fotoğrafları’’ adlı sanat 
çalışmasında tanınmış bir 
kadın aktrist ve üzerinde 
deri siyah elbise, ceket, 
etek ve ağzında sigara ile 
kadrajda yer almaktadır. Keira 
Knightley ağzında ki sigara 
dik bakışlarıyla ona bakan 
seyirciye kendine duyduğu 
özgüveni sergilemektedir.

Tüketim 
olgusu adına 
toplumsal 
platform 
için çekicilik 
yaratılmıştır.

Psikanalitik
Bakış

‘‘Keira Knightley’in Moda Fotoğrafları’’  sanat uygulaması 
izleyene mesaj veren onda arzu oluşturan bir fotoğraftır. Cinsel 
fetiş nesneler ile yapmaktadır. Sigara, kadın figürü, deri giyim 
öğeleri ve siyah renk kullanışmış nesneler cinsel fetişizm ile 
ilgilidir.  Akademisyen Yaylagül ‘‘Bir sigara insanın ciğerlerini 
zehirleyen ve onun akciğer kanserine yakalanmasına neden olan 
bir zehir değil özgürlük bağımsızlık güç erkeklik göstergesi haline 
dönüştürebilmektedir. ...emtialarına bu fetiş karakteri medya 
endüstrisi açısından son derece işlevseldir’’ der (2006, s. 306). 
Teorik bir platformda sınıflandırıldığında bu ismi geçen her bir 
obje cinsel fetişimin bir çeşidi olduğu görülür. Keira Knightley 
seyirciye iletmek istediği düşünceyi; ağzındaki yanan sigarası, 
kendine özgüvenli duruşu-bakışı ve giyimiyle iletmektedir. Kadın 
vücudu ya da bölgeleri ve gözlerindeki çağrı ile izleyene tüketim 
mesajı ulaştırılmaktadır. Merih Taşkaya ‘‘Reklamlarda cinsellikle 
ilişkili söylemlerin işaret ettiği en sık rastlanan imaj “modern/
bakımlı/özgür” kategorisidir’’ der (2009, s.126). İlgili fotoğrafta 
da modern bakımlı ve özgüvenini gösterebilen Keira Knightley ile 
sunulmaktadır ya da Keira Knightley’in kendisi sunulmaktadır.

Felsefi
Bakış

Merih Taşkaya (2009) ‘‘Reklamlarda kullanılan cinsel söylemler 
aracılığı ile sunulan imajlar, izleyiciler/tüketiciler tarafından uygun 
değer bir şekilde anlaşılabilmesine yönelik olarak kodlanmışlardır’’ 
der. (s. 124) Mert ve Marcus, ‘‘Keira Knightley’in Moda 
Fotoğrafları’’ ile sunumu yapılmış kadın bedeni gibi fetiş nesne 
imgeleri ile erkek cinsel isteklerine göre dizayn edildiği 
görülmektedir.



144 ÇAĞDAŞ SANATTA FETİŞ NESNE ÇÖZÜMLEMELERİ 

Merih Taşkaya (2009) ‘‘Reklamlarda kullanılan cinsel söylemlerin 
işaret ettiği ‘cinsel çekicilik’ imajı… cinsel çekiciliğe sahip olmayı 
ilk sıraya koyan reklam mesajlarında, sevilebilir olmakla kastedilen 
şey…‘karşı cinsi etkileyebilmenin gücü’ olarak ifade bulur’’ (s.127). 
Bu fotoğrafla izleyen, kendisinde olmadığı düşündürtülen şeyin altı 
çizilerek ilgili nesneye sahip olabileceği yönünde fikir üretmesi ve 
bu noksanlığın giderilebileceğine yönelik eyleme geçmesi istenir. 
“Gerçek dünyanın basit imajlara dönüştüğü yerde, basit imajlar 
gerçek varlıklar ve hipnotik bir davranışın motivasyonları haline 
gelir” üzerine düşeni yapar (Debord, 1996, p. 17-18). 

2.5. Popovy Kızkardeşler (1982)

1982 Perm doğumlu ikiz Popovy Kızkardeşler Elena (Lena) ve Ekaterine 
(Katya)  Yekaterinburg Mimarlık ve Sanat Ural Devlet Akademisi’nde sanat ve 
moda tasarımı okumuş şimdilerde ise çalışma ve yaşamlarını St. Petersburg’da 
sürdürmektedirler (URL 5). Modaya ve oyuncak bebek sanatına olan güçlü 
eğilimlerini belli bir konsept çerçevesinde oluşturdukları çalışmalar ile 
sunmaktadırlar. Popovy Kızkardeşlerin küçük güve logolu, orijinal imzalı BJD 
(bilye eklemli Bebekler) bebekleri el yapımı olup oldukça da pahalıdırlar. Bu 
bebeklerden birine sahip olmak istendiği takdirde önceden sipariş verilmesi 
gerekmektedir. Popovy Kızkardeşler bir röportajlarında ‘‘Heykel becerilerimizi 
mükemmelleştirmek için edebiyat karakterleri ve portre bebekleriyle başladık ve 
sonra sonuçlar gerçekten iyi olunca eğlenmeye karar verdik. İlk koleksiyonumuz 
bir heyecan yarattı ve Moskova’daki International Doll Salon’da iki ödül 
kazandı. Bu anda kendimizi bulduğumuzu anladık.... Kostüm tasarımına olan 
tutkumuzu oyuncak bebek yapımı sanatıyla birleştirmek harika bir karardı’’ 
şeklinde kendilerini ifade etmektedirler (URL 6). 

Popovy Kızkardeşler 2004’den bugüne değin moda ile kendi güzellik 
biçemlerini anlatma olanağı bulmuşlardır. Doğa, tarih ve hatta birçok olgudan 
esinlenen Popovy Kızkardeşler hayal gücünün sınırlarını zorlayan öyküler 
üzerine orijinal bebekler üretmektedirler. 2012’de “Sisters” isimli bilye 
eklemli bebek (BJD) üretimine giren kardeşler üretimin her safhasını kendileri 
gerçekleştirmektedirler. Bunlar; Eskiz, kalıp alma, makyaj, vücut boyama, 
giyim öğeleri, ayakkabı, çanta, takı, peruklar... vb. Uzun yıllar bu alanda 
çalışıyor olmaları başkaca gereçler ile çalışma tecrübesi edinmelerini ve her 
türlü sanat pratiğinde uzmanlaşmalarını sağlamaktadır. Popovy Kızkardeşlerin 
BJD’lerinde bilinen en iyi özellikli kürk, Japonya kültürüne ait 17.-19. yy’lar 
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arasında üretilmiş ipek, mika gibi materyaller de yer aldığı görülür.  Bebekleri 
için kendilerinin gerçekleştirdikleri fotoğraf çekimlerini onlar için özel üretilmiş 
mobilyalar ile yapmaktadırlar (URL 7).    

Resim 6. Popovy Kızkardeşler, İç Giyim Koleksiyonu Parçası Oyuncak Bebekler, 
2020. 

Tablo 5. Popovy Kızkardeşler, ‘‘İç Giyim Koleksiyonu Parçası Oyuncak 
Bebekler’’ (2020), Sanat Uygulaması Karma (Karışık) Yöntem ile Analizi.

(Popovy 
Kızkardeşler

Göstergesel
Bakış

Nesne İşaret Anlam
Popovy 
Kızkardeşler’e ait 
 ‘‘İç Giyim 
Koleksiyonu Parçası 
Oyuncak Bebek 
(Resim 6)’da yer 
almaktadır. Saçları 
örülmüş ve makyajı 
yapılmış BJD 
bebeğin üzerinde 
alt-üst iç giyim, 
korse, jartiyer, 
siyah tül çorap, 
siyah bağcıklı 
topuklu ayakkabı 
ve bir mobilya yer 
almaktadır.

İç giyim kıyafetlerinin 
tamamı giydirilmiş, 
özenli yapılmış makyajı 
ve örgü saçı ile BJD 
bebeği,  moda çekimi 
gerçekleştirilen manken 
edasında bir mobilya 
üzerinde pozunu verirken 
görmekteyiz.  Mobilya 
üzerine oturtulmuş iki eli 
yerde bir ayağı yukarıda 
diğer ayağı mobilyanın 
hemen yanında bakışlarını 
objektiflere doğrultmuş 
gerçek bir insanmışçasına 
özgüven içerisinde 
görmekteyiz.

Her ayrıntısı 
sanatçıları 
tarafından 
düşünülmüş 
bebekler kendileri 
için özel üretilmiş 
giyim öğeleri, 
makyaj, saç 
ve aksesuarı 
ile çekici hale 
getirtilmiştirler. 
Ayrıca fotoğraf 
çekimi ve pozu 
ile de ikinci kere 
yine bebeklerin 
fetişleştirildiği 
görülmektedir.
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Psikanalitik
Bakış

Popovy Kızkardeşlerin 2004’den bugüne değin moda ile sanata olan 
düşkünlüklerini oyuncak bebekler üzerinde başarı ile 
gerçekleştirmektedirler. Sanatçıların güzellik anlayışı, oyuncak 
bebeklerdeki bireyselliklerin ön planda tutularak ve kusurlara yer 
verilmesi ile yapıldığı görülür. Bebeklerin hüzünlü, düşünceli ve 
gerçek bir yüz ifadesine sahip olmaları için çocuk yüzlerinden ilham 
alınarak oluşturulmuştur. Kırılgan narin yapılı bebek vücutları 'haute 
couture' kıyafet, 'femme fatale' topuklu abartılı ayakkabılarla oldukça 
çekici inşa edildiği söylenebilir. Kostümler hayvanlardan ilham 
alınarak yapılmaktadır çünkü sıradan olmayan güzellik peşinde olan 
kardeşlerin vahşi kişilik ve görünüşleri sevmelerinden kaynaklandığı 
söylenebilir. Vogue.com’un Arşiv Editörü Laird Borrelli-Persson 
‘‘Ekaterina ve Elena Popovy, fantezi, moda ve fetiş unsurlarını bir 
araya getiren hiper gerçek, hareketli bebekleri titizlikle işliyor’’ der 
(URL 8). 
Cinsel fetişizm “Normal cinsel nesnenin yerine, o nesneyle bir ilişkisi 
olan ama normal cinsel erek için tümüyle uygunsuz olan bir nesnenin 
geçtiği olgulardır” (Freud, 2002, s. 60). Freud’un ilgili tanımına göre; 
oyuncak bebek ilgili düşüncenin ikame nesne olarak nesnelleştiği yer 
olarak gösterilebilir. Birey ile oyuncak bebek arasındaki 
sapkın durumun belirmesi olarak da bakılabilir. Nottingham Trent 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Uluslararası Oyun Araştırma 
Birimi Direktörü Profesör Mark Griffiths ‘‘Oyuncak bebek, yaşayan 
ile yapay, insan ve simülasyon arasındaki sapkın alışverişi 
somutlaştırır. İnsanı boyun eğdirir ve onu fantastik dünyasına 
hapseder’’ der.  Edogawa Ranpo’nun “bebek aşkı” temalı metninde 
oyuncak bebek bir erkek karakterin sapkın arzularını yarı-dini bir aşk 
biçimine yükselterek hem açığa çıkarmak hem de gizlemek için bir 
fetiş işlevi gördüğünü de ifade eder (URL 9). 
Ancak Freud’a göre fetiş, sapkın bir davranış içinde olmayan normal 
insan hayatında da kendini gösterebilmektedir.

Felsefi
Bakış

Cezbedici tüm fetiş unsurları ile tahrik edici görünen bebeklerin 
tertemiz kıyafetli güzellikleri karşısında uzak duygulu narin 
kırılgan özgüvenli bakışlarındaki çekiciliğe kapılmamak mümkün 
görünmemektedir. Sebebi sanatçılarının moda fetiş öğelerini ince ince 
işlemelerinden kaynaklanmaktadır.

2.6. Serkan Özkaya (1973)

İstanbul 1973 doğumlu Serkan Özkaya, asıl- suret, arz-talep ilişkisi ve 
mülkiyetinde olmak gibi konsepler üzerine üretimde bulunan çağdaş sanatçıdır. 
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Bütün bir eğitim hayatını İstanbul’da Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde 
tamamladıktan sonra New York, İsveç, Berlin gibi şehirlerde sanat üzerine eğitim 
almaya ve çalışmalarını sürdürmeye devam ettirmiştir. Özkaya’nın eserleri New 
York, Kentucky, Amsterdam, St. Louis,  Berlin, Stockholm şehirlerinin önemli 
sanat mekânlarında izleyici ile buluşmuştur. Ayrıca İstanbul Bienali, Şanghay 
Bienali, White Box, Sparwasser HQ gibi önemli Bienallerde de boy göstermiş. 
Birçok akademik ve sanat kurumunda konuşmacı olarak birçok panele katılmış, 
ayrıca konusunda çalıştaylar organize etmiş önemli bir kavramsal sanatçıdır 
(URL 10).

Resim 7. Serkan Özkaya, A Sudden Gust of Wind, 2008,  
installation, Boots Contemporary Art Space, Missouri. 

Resim 8. “Esinti”, Metal Yerleştirme, 29x21 cm, 2008.
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Özkaya, 2008 de Milano Triennale Bovisa'da ve  St.Louis'de Boots Çağdaş 
Sanat Mekanı'nda sergilenen işi "A Sudden Gust of Wind" (Resim 7) isimli 
yerleştirmesinin sonraki bölümü olarak tasarlanan heykeli "Esinti"yi, seri 
olarak üretip Mudo Concept’te satışa arz etmiştir (URL 11).

Küratörlüğünü Demir ile Gediz’in yaptığı ‘Uyuyan ID’ sergisinin parçası 
olan “Esinti” (Resim 8) işi bir A4 kâğıdının rüzgârda bir köşesinin havalanmış 
şekilde tasvir eder. Metal üzerine boya materyal ile üretilmiş olduğu işi için 
Özkaya “şimdiye kadar gerçekleştirdiği en güzel heykel” olduğunu ifade eder 
(URL 12).

Özkaya sanatseverlere, "Esinti" yapıtını ilk aşamada 1000 adet Mudo 
Concept mağazasında 24,99 YTL’ye (KDV hariç) özel kutusu içerisindeki 
imzalı, her birine ait özgünlük sertifikalı satışa sunmuştur. Bu şekilde sanat 
yapıtının geleneksel satışının yapıldığı galeri, müze vb. mekânların yerine 
mağazada pazarlamıştır. Sanat işinin kutsallığını onu sınırlı sayıda üreterek değil 
çok sayıda kopyaların her birine orijinallik belgeleri düzenleyerek sağladığı 
görülür. Özkaya’nın işlerini alışılageldik yerler dışında da sergilemeyi tercih 
ettiği bilgiler arasındadır.  2000 yılından sonra birçok slaytlarını sokaktan geçen 
halkın zevkine sunmuştur (URL 13).

Tablo 6. Serkan Özkaya, “Esinti”, 2008,   
Sanat Uygulaması Karma (Karışık) Yöntem ile Analizi.

(Serkan 
Özkaya)

Göstergesel
Bakış

Nesne İşaret Anlam

Esinti”, Metal 
Yerleştirme, 29x21 
cm, 2008 (Resim 
8) A4 kâğıdının
metal üzerine
boya ile üretilmiş
heykelidir.

Esinti” 2008 (Resim 
8) Rüzgâr etkisi ile
bir köşesi havalanmış
gibi görünen
A4 kâğıdının
metal heykeli
görülmektedir.

Özgünlük biriciklik 
orijinallik, kopya benzer 
gibi galeri müze vb. 
mekânı ve kavramları 
üzerine izleyeni yeniden 
düşünmeye davet eden 
sanat işidir.

Psikanalitik
Bakış

Serkan Özkaya, “Esinti”yi ilk aşamada 1000 adet üretilerek Mudo 
Concept mağazasında 24,99 YTL (KDV hariç) satışa sunmuştur. 
Sanat yapıtını diğer tüm ürünlerin girdiği pazara değişim değeri ile 
boy göstermesi meta fetişizmi denilen olgunun gerçekleşmesidir. 
Marks, ‘Metaların Fetişizmi ve Bunun Sırrı’ başlıklı yazısında ifade 
etmektedir. Her üretilen yapıt diğer ürünler ile dolaşıma girdiği anda 
yani para ile alınıp satılabilir olmaları ile birlikte kullanım unsuru 
dışında başkaca bir değer kazandığını ve oluşan bu yeni duruma
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nesnelerin ‘değişim değeri’ denildiğini ifade etmektedir. İlgili yapıt 
o andan itibaren tasarımcısına ‘yabancılaşarak’ başkalaşma denilen 
bir olayın söz konusu nesnesi olur. Marks bu yeni duruma ‘Meta 
Fetişizmi’ der. (2003, s. 75-87)  Sanatçı meta fetişizmi olgusunu 
eserinde kullanmanın yanı sıra sanatseverlere yapıtını sanat eserine 
özgü olmayan bir mekânda da sunmaktadır. Özkaya bunlara ek 
olarak her bir sanat yapıtına özgünlük sertifikası düzenleyerek özgün 
olduğunu kanıtlayan sertifikaları imzalar. Özkaya bu şekilde “Esinti” 
üzerinden düşünülmesini istediği kavramların altını çizmiş olur. 
Çağdaş sanatta beklenen şaşırtıcılığı ve yeniliği verdiği söylenebilir.

Felsefi
Bakış

Sanatçı yapıtını meta fetişizmi nesnesi gibi ve çağdaş sanat yapıtı 
biçiminde organize etmesi mümkündür. “Esinti”yi ilk aşamada 
1000 adet üretilerek Mudo Concept mağazasında 24,99 YTL’ye 
satışa sunması alışıldık galeri müze vb. mekânı kavramları üzerine 
izleyeni yeniden düşünmeye sevk etmektedir. Yapıt bu bağlamda 
da özgünlük, biriciklik, orijinallik, kopya gibi kavramlar üzerine 
düşündürtmektedir. İzleyenleri alışıldık mekân dışında mekân 
kullanımı ile bilinen kavramlar üzenine tekrar düşünmeye sevk ettiği 
görülür. 

2.7. Taner Ceylan (1967)

‘‘Üretmekten, çalışmaktan başka bir şeyin işe yaramayacağını, her şeyin 
farkında olup, izleyip, üretme gücünü kaybetmemenin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bunun da en iyi direniş biçimi olduğunu görüyorum.”

Taner Ceylan

Taner Ceylan, 1967 Almanya doğumludur. 1986 – 1991 tarihleri arasında 
Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünü okumuş 
şimdilerde ise yaşamını İstanbul’da sürdüren sanatçıdır. Birçok grup ya da 
kişisel sergilerde hiperrealist çalışmaları ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmış 
önemli isimlerden birisidir. (URL 14).

Taner Ceylan’ın Defne Çağlar’a verdiği röportajında ‘‘ ben tekniğimi 
“duygusal gerçekçi” diye tarif ediyorum; çünkü fotoğrafta gördüğümü aynen 
resmetmiyor, mutlaka duygu ile değiştiriyor, üretim sürecinde duygusal bir 
süreçten geçiyorum resimle birlikte. Dolayısıyla bakan kişi boyayı görmemeli 
demem budur, aslolanın resmin duygusu olduğu, hatta resmin canlı bir varlık 
olduğu ve bunu bilerek temas kurulması gerektiği. İlk bakıldığında kırmızı 
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boyayı değil kanın görülmesi önemli benim için’’ şeklindeki söyleminde sanata 
yaklaşım biçimini ifade etmektedir (URL 15). 

Resim 9. Ruhani, Taner Ceylan, 180*200cm, TÜYB, 2008,  
Özel Koleksiyon. (Kaynak: https://bit.ly/2R5qSmh)

Tablo 7. Taner Ceylan, ‘‘Ruhani’’ 2008,  
Sanat Uygulaması Karma (Karışık) Yöntem ile Analizi.

(Taner 
Ceylan)

Göstergesel
Bakış

Nesne İşaret Anlam
Taner Ceylan’ın 
‘‘Ruhani’’ 2008, (Resim 
9) adlı çalışması tuval 
üzerine yağlı boya 
resim çalışmasıdır. 
Üzerinde flu bir boksör 
ve boksörün yüzünde 
çıplak ellerinde, 
resimde görünen
üst gövdede boynun 
belli noktalarında ve 
hatta havada kan 
görünmektedir.

Ringde boksörlerden sadece 
birinin profilinin göründüğü 
resim çalışmasında, 
boksörün rakibinden yediği 
yumruğun hemen sonrası 
gösterilmektedir. Aldığı 
yumruk darbesi sonucunda 
kanının ağzından havaya 
sıçrayış anı ve o esnada 
elleri yumruk halinde 
her an gelebilecek yeni 
darbelere hazır ya da 
saldırıya geçebilecekmiş gibi 
görünmektedir.

Ruhsallık, 
Duyguyu 
anlatmak söz 
konusudur.
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Psikanalitik
Bakış

Taner Ceylan, eşcinsel yaşama dair birtakım biçimleri sanatına 
yansıtırken biçime dair teknik başarının yanı sıra duyguların da 
görünür olmasını ister ve kendisini “Resimden beklentim, 
olabildiğince gerçekliği versin, güzelliğin gerçekliğini, benim 
gerçekliğimi versin. Hem görünen hem de mana gerçekliği olsun”  
şeklinde ifade etmektedir (Kantarcı, 2015, s.252). Zaten kendisini 
‘duygusal gerçekçi’ olarak tanımlayan Ceylan’ın ‘‘Ruhani’’ isimli 
çalışmasına dönecek olursak, gerçekliğin ve hakikatin ne olduğu ve 
neyin tezahürü olarak belirdiğini de görmek olasıdır.

‘‘Ruhani’’ aslında bir boks maçında çekilmiş fotoğrafın yağlıboya 
resmidir. Ancak resim fotoğrafın aynısı değildir. Sanatçının resme 
fotoğrafta olmayan yeni şeyler eklediği bilinmektedir ki Ceylan 
kendisi ile gerçekleştirilmiş röportajında da bundan bahseder. 
Resmedilen boksör, sanatçı tarafından yenilik olarak; boksörün 
bakışına getirilen ikircikli anlam, bakışmaların sertleştirilmesi, 
ellerinden boks eldiveninin çıkarılmış olması, başın öne daha çok 
eğdirilmesi ve bol miktarda kan ile daha çok ruhsal bir durumu 
imler gibi görünür. Ceylan ‘‘Ben orada figürün, bakışın ruhuyla çok 
ilgiliyim. Sabitlemeye çalıştığım durum ruhsal bir durum, duygusal 
bir durum’’ diyerek görünenin ötesini görmeye davet etmektedir 
(URL 16). Daha ince bir perspektiften bakacak olursak GSF 
Öğretim Üyesi Gülay Yaşayanlar ‘‘Ruhani’’de  ‘‘söz konusu edilen 
ten’de cisimselleşen katışıksız erotizm, ruhsallığın ötesinde bir 
tahakküm gösterisine dönüşmüştür. Dolayısıyla fetiş hale gelen şey; 
erotizm ve öldürme arzusuyla karışık gizemli bir dövüş alanıdır’’ 
der (URL 17). Psikanalizde fetişizm, herkes tarafından normal kabul 
edilen arzu nesneleri ve bu nesnelere karşı normal cinsel davranış 
biçimlerinden başka eğilimlere sahip olma durumu olarak 
değerlendirilir. Cinsel fetişizmde fetiş nesne ‘yer değiştirme’ 
düzeneği ile gerçekleşir  (Dant, 2019, s. 183). İlgili bağlamda dövüş 
alanı, gerçek-hakikat, beden-ruh, öldürme arzusu-erotizm gibi 
gösterilen ile gösterilmek istenen gibi kutupların üzerinde oturduğu 
yer olarak fetişleşmektedir. Fetiş düzlemde, sanatçı anlatmak 
istediği duygu durumunu nesnel bir gerçeklik üzerinden ilerleyerek 
anlatmaktadır. Sanatçının yapıtında var olan aşırı duygusal durum 
ise aslında cinsel coşkunun ortaya çıkışı olarak görülebilir ki yapıtta 
kullanılan erotik imge üretimi için yeğlenen metafor/mecaz 
doğaüstü anlam boyutu ile gösterilmektedir.
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Felsefi
Bakış

Sanatçının resim tekniği ile teması üzerinde görsel ilerleme biçimi, 
izleyen için bu kadar erotik bir alanda gözünü gezdirirken kendisini 
duygulu hakikatlerin içinde gizlilik ve suçluluk içinde hissetmemesi 
için iyi bir yöntem uygulaması diye düşünülebilir.

3. Sonuç
Fetiş fikir uzun geçmişi tarihsel bağlamı ile toplumsal hafızada kendisine iyi bir 
yer edinmiş oldukça bilindik bir kavramdır. Fetiş farklı disiplinlerde temelde 
ikame durumundan mütevellit gizemli niteliği ile tutunur. Muğlak görüntüsü 
teorik düşündürtmesi mahiyetinde ve nesne-insan ilişkileri analizinde nesnenin 
değerlenmesi bağlamında bir potansiyele sahiptir.  Oldukça bilinir bir kavram 
olması avantajından faydalanan sanatçı için fetiş fikri tüm anlam bilgisi üzerinden 
faydalanılabilir görünmektedir. Bağlamında incelenen isimlere baktığımızda 
ise;

Ana Mendieta, İsimsiz (Fetiş Serisi, Iowa)’’ (1977)  adlı çalışmasında 
(Resim 2) ilkel dönem insanlarının doğaüstü güçlerle ileti kurma biçimini 
andırmaktadır. Sanatçı ritüelin parçasıymışçasına, kendisinin geçmişi ile 
bağlarını, travmalarını, özlem duygusunu,  evsizliğini ve tüm yaralanmışlıklarını 
iyileştirmeye yönelik istekte bulunduğu nesneye yeniden güç atfederek ondan 
dilekte bulunma eylemi gibi görünmektedir.

Guy Bourdin, ‘‘Charles Jourdan, Autumn 1979’’ isimli çalışmasında  
(Resim 3) erotik mahiyette değerlenen nesneleri moda fotoğraflarında ilginç 
detaya yaklaşım fetiş nesnenin merak uyandırıcı ve rahatsız edici kompozisyon 
kurgusu ile arz talebe odaklı tüketim unsuru taşır.

Mary Kelly, “ Post-Partum Belgesi “, (1973-79) (Resim 4) sanat uygulaması 
ataerkil bir toplumda kadınlık durumunu araştırmış ve kadına verilen annelik 
görevinin biyolojik mi yoksa toplumsal dilsel bir olgu olup olmadığının 
incelemesinin bir parçasıdır.  Aynı iş kadınlık fetişizmi üzerine bir inceleme 
olup, annenin çocuğundan ayrılmayı reddetmek için çocuğa ait sakladığı çeşitli 
ikame nesneler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Mert Alaş ‘‘Keira Knightley’in Moda Fotoğrafları’’ (2012), (Resim 5) 
sanat uygulaması kösnül cinsel nesne üzerinden tüketim güdüşünün ortaya 
çıkartmak adına oluşturulmuş moda fotoğrafıdır. Gelecekteki kazanımlar ve 
kendini gerçekleştirme potansiyeli üzerinden ilerler.

Popovy Kızkardeşler ‘‘İç Giyim Koleksiyonu Parçası Oyuncak Bebekler’’ 
(2020), (Resim 6) sanat uygulaması kendilerine ait güzellik mefhumunu eğitim 
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aldıkları moda ve tasarım disiplinini çerçevesinde oyuncak bebek üzerinden 
anlatım olanağı buldukları aşikardır. Tüketim güdüsü üzerine odaklı olduğu da 
görülmektedir.

Serkan Özkaya, “Esinti”, 2008, adlı  (Resim 8) sanat yapıtının diğer tüm 
ürünlerin girdiği pazarda değişim değeri ile boy göstermesi meta fetişizmi 
denilen olgunun gerçekleşmesidir. Sanatçının sanat yapıtı odağına aldığı 
kavramlar üzerinedir. Örneğin; orijinal, kopya,  kutsal, sıradan gibi. Üzerine 
yeniden eğilmeyi gerektirir izleyen hareketi için gerçekleştirir.

Taner Ceylan, ‘‘Ruhani’’, sanat uygulaması (Resim 9) eşcinsel yaşama 
dair birtakım değerleri sanatına yansıtırken biçime dair teknik başarının yanı 
sıra duyguların da görünür olmasını istediği başarılı bir çalışmasıdır. Resim 
sahnesinde görülen duygu,  erotizm ve öldürme arzusuyla karışık gizemli bir 
dövüş alanı konu bağlamında fetiş haline getirilmiştir.

Fetiş nesnenin bahsedilen sanatçılara ait incelenen sanat yapıtlarında 
görüldüğü üzere çok zengin anlatım olanakları sunması yanında kişisel sosyal 
kültürel geniş çaplı okuma için elverişli söylemsel bir ortam sağlamaktadır. Tam 
da çağdaş sanatın istediği kavram üzerine yönelime uygunluğu da görülmektedir. 
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1. Giriş

tanımlamaları arasında bıçım üretme de olan  
sanat, düşünceyi biçim ile var ederek kendi iletişim yöntemini oluşturur. 
Doğada var olan biçimler, sanatçı tarafından düşünsel yolla yeniden 

tasarlanır ve bu tasarlama sürecinde sanatçının benliği o biçimin nihayete 
ermesinde oldukça büyük bir rol oynar. Biçimi bozulan ve doğadan soyutlanan 
nesneler kimi zaman tanınırlığını korurken kimi zaman daha önce var olmamış 
bir biçim ile nesnelleşirler. Sanatı “doğanın bir kopyası değil, aksine, sanatçının 
renk ve biçimlerle oluşturduğu, doğa ve nesnelerle ilgili olmayan, kendine özgü 
bir varlık” (Sezer, 1997:80) olarak tanımlayan Kandinsky, sanatçı, doğa ve 
biçim ilişkisini şöyle açıklar: “Doğa kendi biçimlerini kendi amaçları için, sanat 
da kendi biçimini kendi amaçları için yaratır” (Kandinsky, 1993:70).

Dolayısı ile izleyici olarak biçimin bozumu olarak algılanan olgu aslında 
yaratım sürecinin bir sonucu, sanatçının kendine has diline ve üslubuna ait bir 
ipucudur.  Sanat yapıtında var olanın nesnel gerçekliğinden, sanatçının öznel 
gerçekliğine dönüşen biçim aynı zamanda sanatçının var olana karşı duruşunu, 



ÇAĞDAŞ SANAT GÜNDEMİ 157

onu kontrol etme ve gerekirse değiştirme isteğini ve aslında var olanın 
yetersizliğine karşı tavrını göstermektedir.

Sanat tarihi açısından incelendiğinde, biçimbozumun maniyerizm ile 
ortaya çıkışı kabul görse de, çeşitli sebeplere dayanarak biçimin bozulması çok 
daha eskiye dayanmaktadır. İdealin sanat yoluyla aktarımı öncesinde de var 
olan biçimbozum, sanatçının yaratımında ve üretiminde kullandığı bir yöntem 
olmanın yanı sıra adeta kullandığı malzemelerden biri olmuştur. Sonraları doğada 
bulunan ve var olanın en ideal haliyle sanata dönüşme serüveni maniyerizm 
ile sekteye uğramış ve sanatçı en eski malzemelerinden biri olan biçimbozumu 
yeniden ele almıştır. Bir akımdan çok hareket özelliği taşıyan maniyerizmde;  
doğalın dışına yönelmedeki amaç, var olanın somut olarak betimlenmesine 
karşı gelmek değil, aktarımın içselleştirilme ihtiyacıdır. Hermann’a göre ise 
amaç; sanatçının kendi içselliğinden, düşleminden ve görüşlerinden yola çıkma 
çabasının vurgulanmasıdır (Hermann, 2004:18). Sanatçının bu ihtiyacının 
yanında, “gerçek sanat eseri bir yaratmadır, bunun için, tabiat bir tablonun 
çerçevesine nakledildiği zaman değişmiştir; tabiatın alanında bulunan şeyler, 
sanatın alanına geçerken aynı kalmamıştır, değişmiştir” (Müller, 1972:16).

Biçimbozum hem sanatçının hem de izleyicinin algısına dayalı bir 
süreçtir. Algı olgusunu etkileyen pek çok değişken vardır. Kültürel alt yapı, 
sosyo-ekonomik durum, yaşanılan, beslenilen çevre gibi değişkenler algının 
oluşmasında büyük rol oynamaktadır. Bu değişkenlerin de etkilediği ve başlı 
başına bir değişken olarak yorumlanabilecek psikoloji de algının oluşmasında 
önemli role sahiptir. Psikolojik bir süreç olarak da tanımlanabilecek olan algı; 
doğal ve yapay çevrede bulunan nesnelerin varoluş biçimlerinin yanı sıra, bireyin 
bu nesneleri beyninde depolama, anlamlandırma ve birbiri ile ilişkilendirme 
biçimi ile oluşur. Bireyin zihninde ideal ve olağan kavramlarının yer alma şekli, 
öğrenilmiş ve ezberletilmiş sosyal algılar, yaşanmış duygu ve olgular, tüm bu 
olguların birbiri ile bağlanış şekli; biçimsel algılama ve hatırlamayı da doğrudan 
etkilemektedir. Beynin biçimsel kalıplar halinde depoladığı bu veriler hem 
sanatçı hem de izleyicinin nesneye bakış açısında oldukça etkilidir.

Sevme ya da nefret etme gibi güçlü duygular ile zihinde kalıplaşmış 
olan nesnel algılar, sanatçının da izleyicinin de nesneye bakış açısını ve onu 
yorumlayışını büyük ölçüde etkiler. Sanatçı bu etkiyi bilinçli bir şekilde 
kullanarak kendi yaratım sürecini de şekillendirmiş olur. Sıradan bir nesneye dair 
genel kanı olumlu iken, sanatçı bu nesneyi biçimbozuma uğratarak abartabilir, 
soyutlayabilir, stilize edebilir ve algılanış biçimini yeni bir dille yorumlayarak 
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söylemini aktarmak için bir araca çevirebilir. Sanatçı biçimbozumu bir araç 
haline getirmiş olabileceği gibi, bilinçsiz ve sadece kendi algısı, dürtüleri 
nedeniyle kullanıyor da olabilir. O nesneyi görmek istediği gibi, oldurmak 
istediği gibi şekillendirebilir ya da kendi algısı dâhilinde o nesneyi zaten o 
şekilde duyumsuyor dahi olabilir.

Bu bağlamda biçimbozum; gerek doğal gerek yapay bir nesnellikten çıkmış 
olsun, ne amaçla meydana gelirse gelsin, sanatçının öznel bir tavır takınarak yeni 
bir nesnellik yaratmasında ve sanatsal bir biçime ulaşması için olağandan farklı 
bir ifadeye yönelmesinde araç haline gelmiştir. Biçimbozuma uğramış ya da 
gerçeklikten soyutlanmış imgelerin kimi zaman tanınırlığını koruyor olması ya da 
gerçeklikle bağının kopacak kadar ayrıştırılmış olması mümkündür. Her iki şekilde 
de bilinen imge, dış dünya gerçeğindeki biçimi ile aynı değildir artık. Bu şekilde 
biçimin sınırları sanatçı tarafından değiştirilmiş ve genişletilmiştir. Böylelikle sanatçı 
yaratıcılığını gösterme ve kendi etkin dilini (üslup) yaratmada özgürleşmiştir.

2. Biçimbozum
Biçimbozum sanatsal bir ifade aracı olmasından önce, doğada metamorfoz 
ve evrim ile kendine yer edinmiş olgulardan biridir. Sanatta da biçimbozum 
olarak genellenebilen ancak küçük farklar ile ayrışan stilizasyon, soyutlama, 
metamorfoz ve transformasyon gibi olguların da tanımlanma şekilleri bu 
sanatsal ifade aracını konumlandırmada önemli bir yere sahiptir. Biçim en 
basit tanımıyla “Bir şeyin şekli anlamına gelir” (Turani, 1998:23). Shahn’a 
göre ise biçim, içeriğin maddi bir varlığa dönüştürülmesi, başkaları tarafından 
görülecek şekilde betimlenmesidir. İçeriğin görünür şeklidir (Shahn, 1985). 
Hançerlioğlu; Shahn’ın bu tanımını bir nokta ileri taşıyarak biçimin içerikle 
olan bağını daha kuvvetle ilişkilendiren bir tanım yapmaktadır: “Oysa biçim, 
içeriğin dışında var olan bir şey değil, içeriğin bir ürünü ve parçasıdır” 
(Hançerlioğlu, 1996:175).

Bu bağlamda sanatçının biçimleri ele alırken ve yeniden yorumlarken 
kullandığı stilizasyon, metamorfoz, soyutlama ve transformasyon gibi 
yöntemler, içeriğin biçim üzerinden dışa vurumu ve izleyiciye aktarımında 
büyük rol oynamaktadır. Sanatçının yaratma sürecinde ortaya koyduğu tüm 
çaba, biçim üzerinedir ancak salt biçim değildir. Zihninde oluşan imgeleri, 
içerikle bütünleştirmesi ve bunu biçime aktarması, onu somutlaştırması 
gerekmektedir. Bu nedenledir ki içeriği biçimlendirmek ve onu olabilecek en 



ÇAĞDAŞ SANAT GÜNDEMİ 159

estetik haliyle ortaya koyabilmek, sanatçının en sancılı sürecidir. Biçim ve 
anlamın birbirini tamamlaması ve bir bütün haline gelebilmesi için, sanatçı 
var olan, sıradan biçimlere anlam yükleyerek yeniden yaratmalı, o biçimleri 
sıradan anlamlarından uzaklaştırmalı ve tüm bunu yaparken özgün olmalı ve 
şaşırtmalıdır. Biçimbozum da, var olan anlamın yıkımı ve yeni yüklemeler 
ile izleyici üzerinde bu şaşkınlığı sağlama yollarının başında gelir. Elbette 
“Baudelaire, güzel her zaman şaşırtıcıdır, ancak şaşırtanın her zaman güzel 
olduğunu söylemek olası değildi der” (Timuçin, 2002:200).

Biçim kadar biçimbozum için de pek çok tanımlama vardır. Sözen ve Tanyeli 
biçimbozumu “sanat yapıtında yer alan ya da betilerin gönderme yaptıkları dış 
gerçeklik olarak tanınabilir kalmakla birlikte, biçimlerin doğada rastlanmayacak 
nitelikte değiştirilmesi olayı” (Sözen & Tanyeli, 1986) olarak tanımlarken; Turani, 
“Resimde ve heykelde model olarak alınan nesnenin görüntü biçimini, yapılan 
yoruma uygun hale getirme; biçimi bozma” (Turani, 1998:23) olarak tanımlar. 
Bu tanımlardaki anahtar kelimeler, biçimbozuma uğrayan nesnenin ‘tanınabilir’ 
kalması ve yapılan yoruma ‘uygun’ hale getirilmesidir. Bu noktada belirtmek 
gerekir ki; nesnenin sıradan anlam taşıyan biçimi her zaman tanınabilir (en 
azından ilk bakışta) kalmayabilir ve biçimin yeniden inşasında yoruma –içerikle 
olan ilişkisine, sanatçının öznel yaklaşımının nesneye aktarımı kilit rol oynar.

Biçimbozum süreci, aynı zamanda biçimin yeniden inşa edilebilmesi için 
bir yıkımı gerektirir. Bu konudaki düşüncelerini Picasso “Her yaratma edimi, 
ilk önce bir yıkma edimidir” (May, 2007:80) sözleriyle; Nietzsche ise “… ve 
yaratıcı olmanın ilk şartı olarak yıkıcı olmayı, değerleri yıkmayı öğütler. Bu 
bakımdan her başkaldırıda, var olan evrenin yerini tutacak bir evren kurma 
görür” (Küçükkurt, 2003:60) yorumuyla betimler. Bu bağlamda biçimbozum 
sanatçının öznel dünya yaratımında bilinçli/bilinçsiz ya da kasıtlı/kasıtsız olarak 
kendine her daim yer bulmaktadır. 

Biçimin yeniden inşası, salt seramik malzeme odaklı olarak ele alındığında 
ise; alışılagelmiş ve tanınan seramik biçim algısı kemikleşmiş bir yapıya sahip 
olduğundan sanat pratikleri içinde kendine farklı bir yer edinmektedir. Uzun yıllar 
ve çok geniş kitlelerce çanak, çömlek, vitrifiye, kullanım eşyalarının hammaddesi 
olarak görülen seramik, bir de zanaat malzemesi olarak ün yapmış olduğundan; 
sanatçıların bir ifade aracı olarak pişmiş toprağı tercih etmesi oldukça yenidir. 

Bu nedenledir ki, bir sanat üretim yöntemi olarak biçimbozumu seramik 
bağlamında değerlendirmek, diğer sanat disiplinlerinde ele alınan biçim odağına 
ek olarak, malzemenin izleyici üzerindeki algısı ile yeniden değerlendirilmelidir. 
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3.  Seramiğin Zanaattan Sanata Geçişinde Biçimbozumun 
Yeri

Sanayi Devrimi ile yerleşen ‘Modernizm’ anlayışı, zamanın gerisinde kalan 
tüm kültürel değerlerin yıkımı ve yeniden daha iyisinin yapılması gerekliliği; 
sanatçının biçimbozumu kullanım şeklini de etkilemiş, farklı bir yaratım dili 
olarak yeniden yapılanmasına neden olmuştur. Ortaya çıkan beğeni düzeni ve 
ona hizmet eden yenilikçi her fikrin talep gördüğü bu dönemde; gelenekselin 
dışında bir estetik algı oluşturulmuş, oluşturulan bu ‘modern’ estetik olgusu, 
geleneksel estetiğin ‘klasik’ tanımlamasına rakip haline getirilmiş ve onu 
değersiz kılmak için yapılandırılmıştır. Birbirine rakip hale getirilse de, her 
iki estetik olgu da sanayi ve kapitalizm ile ortak bir yola girmiş; salt estetik 
değer, maddi değere dönüştürülerek, etiketlenmiştir. Zaman içinde yapılan işin 
niteliğinden çok, moda olup olmadığı üstündeki etiketi ön plana çıkmış ve saygı 
görmüştür (Önal, 2015).

Bu yaklaşımın popülerleşmesi de, sanat üretiminin nedensel bağlamda 
yeniden yapılanmasına ve klasik sanat üretim dilinin farklı bir biçimde yeniden 
şekillenmesine yol açmıştır. Bu şekillenmenin erken döneminde, yaşanan bu 
sanayileşme, makineleşme ve bağlantılı olarak ortaya çıkan değersizleşmeye 
karşın;  Arts and Crafts Hareketi çıkmış (1880-1910) ve onu Art Nouveau (1896-
1925),  Art Deco (1920-1935) ve Bauhaus gibi akımlar takip etmiştir. 

Endüstri devrimi ile ortaya çıkmış olan sosyal, ahlaksal ve sanatsal 
karmaşaya bir karşı çıkış olarak ortaya çıkan Arts and Crafts akımı öncüsü 
William Morris; dönemin ucuz ve kötü seri üretim mallarının niteliksizliğine 
karşın el sanatlarını kullanarak, malzemeye saygılı, işlevsel objelerin estetik 
kaygı ile üretimi ve tasarımın işleve uygunluğu gibi kriterleri ön planda tutmuştur. 
Dönemin bir başka akımı Art Nouveau ise; kıvrımlı zarif ve bitkisel desenlerin 
ön plana çıktığı dekoratif süslemeleri ile sanayinin insan üzerinde olan etkisine 
başkaldırmıştır. Bu akım Arts and Crafts hareketinin devamı olarak görülse de 
aslında bir devamlılık değil, hareketin özelleşen bir kolu olarak yorumlanabilir. 
Art Deco akımında ise Gotik tarza yakın süslemelerin kullanımı Art Nouveau’dan 
farklı olarak bitkilerle değil, geometrik şekillerle kendini göstermiştir. Büyük 
Buhran ile birlikte etkisi azalan ve daha çok mimaride görülen Art Deco, sanayi 
ile gelen paslanmaz çelik, plastik ve krom kaplama gibi endüstriyel malzemelere 
yenik düşmüştür. Sanayileşme nedeniyle insandan ve el emeği ile üretimden 
uzaklaşan estetik anlayışa, zanaatı ön plana alarak karşı çıkan bu akımlar, 
sonraki nesillerde sanat ve endüstriyi birleştiren hareketlere öncü olmuşlardır. 
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Bauhaus ekolü, tasarım, sanat, mimari ve endüstriyi birleştirme olgusunun bu 
‘modernleşme’ sürecinde başarılı ve etkili kullanımına iyi bir örnektir. 

Modernleşme zorunluluğu sadece sanat ve üretimi değil aynı zamanda 
bireysel yaşamı ve yaşam standartlarını da etkilemiştir. “19. yüzyılın 
sonlarında, ‘Modern olmak’ terimi günlük literatüre girdi. Sanat ve kültür 
hayatı ile ilgilenmek modern olmanın bir koşulu olarak görülmeye başlandı. 
Bu da, büyük çapta sanatın, aristokrasi ve burjuvazinin tekelinden çıkması ile 
mümkün olabildi” (Çetin, 2008:18). Sosyo-ekonomik durum üzerindeki bu 
değişim, elbette yaşadığı döneme tanıklık etmek isteyen sanatçılar için de yeni 
bir dünyanın kapılarını açmıştır. 20. yüzyıl sanat anlayışının hızla değiştiği 
ve ekollerin etkisinde gelişen yenilikçi reformların ortaya çıkmaya başlaması, 
modern sanatın temellerini oluşturmuştur.

“19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında, sanatçıların asıl amacının 
değiştiği görülür. Bu tarihsel dönemde yaşanan sosyo-ekonomik değişimler, 
20. yüzyılın sanat alanını da belirleyen temel faktörlerden biri olacaktır. 
Artık sanatçılar, dış dünyayla ilişki kurmak, onu betimlemeye yönelik eserler 
vermekten çok, kişisel görme biçimlerini yansıtmaya çabalamaya başladılar” 
(Yağmur, 2007:17).

Görsel 1. ‘Vase: Women’, Pablo Picasso, 1948, 47x16x11cm
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Sanat, zanaat ve endüstrinin bu denli bir araya gelişi, bir zanaat malzemesi olan 
seramik için de yeni bir dönemin habercisi olmuştur. Bu süreçte seramik çağdaş 
sanat alanı içinde ilerleyeceği kendine ait bir kulvara sahip olacaktır. Bu yeni 
kulvara geçişte seramiğin 20. yüzyılın önde gelen ressam ve heykeltraşlarının 
yenilikçi reformlarında kullanmaya başladığı bir malzeme olması etkili olmuştur. 
Yalnızca Pablo Picasso’nun ürettiği 3000 üzerinde seramik olduğu ve dönemin 
sanat ortamında birçok sanatçının birbirinden etkilendiği düşünülecek olursa, 
seramik malzemenin ne denli etkin bir noktaya ulaştığı açıkça görülebilir. 

Görsel 2. ‘The Large Rooster’, Fernard Léger, 1952, Seramik Heykel, 27,9x49,5cm 

Miro, Chagall, Dali, Léger ve Matisse de seramiğin alternatif bir malzeme 
olduğunu ve geleneksel işlevci mantığının dışına çıkarak bir sanat malzemesi 
olabileceğini gösteren diğer sanatçılardan bazılarıdır. 
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Görsel 3. ‘Téte’, Miro ve Artigas, 1956, Seramik Heykel, 18cm 

Ayrıca; yukarıda bahsi geçen, sanayinin seri üretimi karşısında yok olma tehlikesi 
ile karşı karşıya kalan el sanatları kollarının bir araya gelerek başlattıkları 
Arts&Crafts ve devamında gerçekleşen ArtDeco, Art Nouveau, De Stijl ve 
Bauhaus gibi ekollerin benimsedikleri tasarım anlayışını, sanat pratiklerine 
yaklaştırmış olmaları da malzemenin hem zanaat, hem endüstriyel hem de 
sanatsal boyutlarını belirgin biçimde ortaya koymaya başlamıştır. Bu süreç; 
seramiğin, zanaattan bağımsız, 20. yüzyıl modern sanatı ile birlikte yeni bir 
sanatsal ifade aracı olmasında rol oynayacak olan ‘Studio Pottery’ anlayışının 
da temelini oluşturan süreç olmuştur.

“Değişen üretim - tüketim alışkanlıkları, kapitalist sistem ile toplumların 
ekonomik sınıflara bölünmesi ve yaşam kalitesindeki tekdüzelik, el sanat-
larının değer algısını olumsuz etkileyerek, modernist tekelcilik anlayışında 
seri üretim mantığı ile birbirinden farkı olmayan ucuz ve sanatsal değer 
açısından niteliksiz olan üretimlerin tercih edilmesi sonucunu doğurmuş-
tur. Bu darboğazdan kurtulma çabası içerisinde olan seramik üreticileri 
ve zanaatkârlar çözüm yolları geliştirmek için çabalamışlardır. Genel 
olarak el sanatlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için gerçekleştirilen 
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bu çalışmalar, seramiğin gelişim sürecinde ilk hareketlenmenin görüldüğü 
alan içi etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır” (Önal, 2015:23-24).  

Görsel 4. Bernard Leach, 1959, Tuz sırlı stoneware şişe-vazo, 40x18cm 

Bernard Leach’in uzakdoğu geleneksel seramik formlarını yüzeysel özgün 
dekorlama yöntemi ve modern sanat anlayışının ‘biriciklik /teklik’ kavramı 
içerisinde gözeterek sergilemesi; sıradan, klasik bir forma özgünlük atfetme 
çabası ile seramiği biçimsel olmasa da anlatımcı bir dille galerilerde sergileyerek 
değer kazandırması ilk adım sayılabilir.

“Seramiğin modern sanat içerisinde bir ifade aracı olmasında Bernard 
Howell Leach ekolü önemli bir yer tutmaktadır. Arts & Crafts ile başlayan, 
Bauhaus ile devam eden seramikteki yenilenme, Leach ile zanaattan san-
ata geçiş hareketinin başlangıcı olmuştur… Seramiğe olan bakış açısında 
farklılık yaratan bu ekol, seramiğin kullanım eşyası dışında, özgün ve 
tek olabileceği, bir sanat eseri olarak sergilenebilirliğini ortaya koyması 
açısından önem arz etmektedir.

Yapılan formlar geleneksel kalıpta olsa da, üzerlerindeki dekor ve pişirim 
sonucu oluşan rastlantısal etkiler ile tek ve özgün olmaları sağlanmak-
taydı. Bu bağlamda Arts & Crafts hareketi ile paralel bir anlayış gözükse 
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de, ortaya çıkan çalışmalar kullanım eşyası olarak görülmemekte, sanat 
objesi olarak sergilenmekteydi.”(Önal, 2015:36-37).  

Bernard Leach geleneksel üretim anlayışından hiç kopmasa da, seramiğe 
getirdiği düşünce reformu başka sanatçılar tarafından geliştirilerek günümüz 
modern seramik sanatının gelişmesine olanak sağlamıştır. Lucie Rie, Hans 
Coper gibi ‘Studio Pottery’ ekolünün öncüleri ise biçim bozma ile klasik 
seramik biçimleri olarak yer etmiş algıyı kırma noktasına taşımanın öncüleri 
olmuşlardır. Ortaya çıkan çalışmalar halen bir işlevselliği çağrıştırıyor olsa da, 
biçimler alışılagelmişin dışında ve estetik değeri işlevselliğinin önünde olmaya 
başlayan seramiklere dönüşmüşlerdir. 

Görsel 5. Hans Coper, 1970, Stoneware çalışmalar 

Ardıl işlevsellik veya Klasik - Modern Sentezci Yönelim olarak da 
adlandırabileceğimiz bu ekol, seramikte biçimbozum örneklerinin ilk olarak 
karşımıza çıktığı alandır.

“Klasik-Modern Sentezci yönelim; Klasik Seramik Sanatından hareket 
ederek, işlevsel, süslemeci mantığını ve biçimlerini kullanarak modern 
yorumlamalarla yeniden üretmedir. Klasik-Modern Sentezci yönelim; 
Klasik Seramik Sanatındaki çizgi, renk ve kompozisyonu zorlamadan, 
farklı bir ifadeyle, sistematiğine aykırı düşmeden, kullanıma yönelik 
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çalışmalar ortaya koymak ya da deforme ederek ve işlevi dışlayarak, 
biçime yeni görsel plastik bir içerik kazandıran çalışmalar ortaya koymak-
tadır” (Uludağ, 1998:37-38).

Ruth Duckworth, Peter Voulkos, John Mason, Rudy Autio, Ken Price, Jerry 
Rothman, Paul Soldner ve Robert Arneson gibi sanatçılar ise seramik malzeme 
bilgisi ve tecrübelerini çağdaş sanat pratikleri ile birleştirerek, o güne kadar 
gelmiş geleneksel seramik algısının dışında eserler ortaya koymuşlardır. 

Görsel 6. Ruth Duckworth, 1967, Porselen Plaka Heykel, 21x13cm 

“Avrupa’da önce Leach Okulu’ndan, sonra Bauhaus Ekolü’nden etkilenen 
sanatçılar, özgün üretimlerini geleneksel formlar üzerine şekillendirirken, 
Amerika’da Kaliforniya’lı Peter Voulkos, çağdaş seramik sanatının önünü 
açmıştır. Leach’in öğretilerinden ve dolayısıyla Uzakdoğu felsefesiyle 
şekillenen seramik formlarından tamamen arınmayı tercih eden Voulkos 
geleneksel form anlayışıyla seramiğin bağlantılarını kaldırmış, yaptığı 
çalışmalarda içinden geldiği gibi, anlık, enerjinin çamura yansıtıldığı eser-
ler üretmiştir” (İnal, 2006:104). 
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Görsel 7. ‘Spear Form’, John Mason, 1957, Seramik Heykel, 171x71x31cm 

Bu sanatçıların eserlerini seramik malzeme ve üretim yöntemleriyle ürettiklerini 
bilmeyen izleyiciler, eserleri çoğu zaman taş, mermer veya benzer bir malzeme 
ile üretilmiş heykel örnekleri olarak değerlendirmişlerdir. ‘Seramik Heykel’ 
kavramının da öncü sanatçıları olan bu isimler, resim ve heykeli ‘yüksek sanat’, 
seramiği ise zanaat olarak sınıflandıranların, sanatın sadece belirli disiplin 
alanlarına özgü olduğu tezlerini çürüterek, seramiğin kemikleşmiş form algısının 
da değişimini sağlamış ve zihinlerde de bir biçimbozum başlatmışlardır. Ancak 
21. yüzyıla gelindiğinde dahi, hem olağan biçim algısı hem de malzemenin 
alışılageldik kullanım yöntemlerinin uzun yıllar devam etmiş olması nedeniyle, 
izleyicide ve hatta kullanıcıda kemikleşmiş olan bu seramik ve zanaat/endüstri 
birlikteliği, oldukça yavaş bir şekilde değişmektedir.  

1960 sonrası seramik, sanatsal ifade aracı olarak kendi disiplini içerisinde 
gelişimini sürdürüp farklı yönelimlere evrilirken, çağdaş sanat alanında da 
günceli yansıtmaya başlamıştır. Dönemsel sanat akımları ve trendleri diğer 
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disiplinleri nasıl etkilemişse, seramik malzemeyi kullanan tüm sanatçıları da 
etkileyerek ‘Çağdaş Seramik Sanatı’ altında yenilikçi çalışmaların gelişeceği 
alanı ortaya çıkarmıştır. Postmodernist yaklaşımlar 20. Yüzyılın ikinci 
yarısı itibari ile çağdaş sanat alanındaki seramiklerde de kendini göstermeye 
başlamıştır.

Görsel 8. Mo Jupp, Figüratif Seramik Heykel, 8x15x31cm 

Postmodernist yaklaşımların bu denli hızlı bir şekilde yayılmasının en önemli 
nedenlerinden biri, savaş sonrası radikal sanat totalitarizmi ile ilişkilendirilen 
modernizme karşı bir tepki olarak ortaya çıkmış olmasıdır. II. Dünya Savaşı 
sonrası toplumsal ortamı ifade etmek için İngiliz tarihçi Arnold J. Toynbee 
tarafından ilk kez kullanılan “Postmodern” terimi sanat alanında da kısa sürede 
kabul görmüştür.

“Postmodernizm terim olarak, yeni dönem sanatçıların Modernizme 
duydukları tepkiden dolayı, yeni yaratılar getirme çabalarıdır. Bu terim 
özellikle 1960’ların ve 1970’lerin sonlarında, sanatçıların değişik stil 
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arayışlarıyla göze çarpmaktadır. O zamanlardan günümüze, sanattaki bu 
tepki ve değişim çabası devam etmiştir. Modernizmin yozlaşmasından 
ötürü ona duyulan bu başkaldırı, sürekli eskiyi örnek alma ve buna yeni 
yorumlamalar katma yönünde ilerletmiştir. Bunun plastik sanatlara geti-
risi de bir hayli kavrama yöneliktir” (Ovrick, 1998’den aktaran; Saydan, 
2009:2) 

1960 sonrası seramik de diğer sanat disiplinleri ile birlikte yeni üslup ve ekolleri 
yansıtmaya başlamıştır. Seramik; çağdaş sanat pratiğinde kendi içerisinde çoklu 
ifade yolları ile ortaya çıkan, farklı yönelimler kazanmıştır. 

Görsel 9. “Rasgeado” Peter Voulkos, 1956 

Seramik Heykeller, Figüratif Seramikler, Soyut – Özgün Form Yönelimi ile 
Organik – Plastik Yaklaşımlar, Konstrüktivist Seramikler, Anıtsal Seramikler ve 
Kent Mobilyaları, Rölyef ve Kabartmalar, İç ve Dış Mekan Enstalasyonları ve 
Minimalist yaklaşımlar bu yönelimlerden öne çıkan bazılarıdır.

Seramikte kavramın ve düşüncenin ön plana çıkarak zanaattan 
ayrılmasından hemen önce, alışılagelmiş biçim ve amacın dışına çıkma isteği 
ile biçimbozuma uğratılarak üretilmiş soyut formlar görülmüştür. Soyut-özgün 
form yönelimi ile organik-plastik yaklaşımlar olarak bilinen bu yönelimde, temel 
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sanat kıstaslarını baz alan ve görsel algıya hizmet eden, salt estetik kaygıyla 
üretilmiş çalışmalar yer almaktadır. 

Görsel 10. ‘Faces au Mur’, Olivier Strebelle, 1959, Seramik heykel, 98x102,5x23cm 

Peter Voulkos ile başlayan yenilenme ilk olarak Funk Art (Dehşet Sanatı) tavrının 
yaygınlaştığı, New York sanat ortamında bir grup seramik sanatçısının ortaya 
koymuş olduğu, aktivist bir tavırla kendini göstermiştir. Sonraları postmodern 
sanat akımları olarak anılacak ve çağdaş/güncel sanatın alt yapısını oluşturan; pop 
ve soyut sanat, Dadaizm, Sürrealizm gibi akımlardan esintiler taşıyan seramik 
çalışmaları ile ‘Bay Area’ grubunun üyeleri olan David Gilhooly ve Robert 
Arneson o dönemde ‘Funk’ (dehşet) olarak adlandırılan eserler üretmişlerdir. 
Soyut sanat anlayışına tepki olarak ortaya çıkan bu duruş, seramik sanatı için 
yeni bir yönelim olacak olan ‘Seramik Heykel’i oluşturmuş; pek çok sanatçı 
figüratif anlatım dili ile bu doğrultuda eserler ortaya koymaya başlamıştır.  

“Funk Sanatı Sergisi’yle Voulkos’u takip eden David Gilhooly ve Robert 
Arneson, karşı duruş ve dışarı vurma eğilimleri ile 1966’da ön plana çık-
mışlardır. Funk kelimesi o dönem çok popüler olan ‘Funky’den üretilm-
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iştir. Dadaizm ve sürrealizmin yanı sıra Pop Art’tan da etkilenmişlerdir. 
Arneson’un sanatsal tarihi de Dadacılarla büyük paralellikler gösteriyordu. 
1917’de New York Bağımsız Sanatçılar Derneği’ne Marcel Duchamp’ın 
gönderdiği ‘The Fountain’ (Çeşme) isimli R. Mutt imzalı pisuar da tıpkı 
Arneson’un gönderdiği ‘Funk John’ isimli eserde olduğu gibi yakışıksız 
bulunmuş ve refüze edilmişti. Bu karşı durma eğilimi seramik sanatında 
yeni bir ekol oluşturmuştur” (İnal, 2006:105). 

Görsel 11. ‘Funk John’, Robert Arneson, 1963, Sırlı seramik heykel, 92x71x51cm 

Hem biçimsel hem de kavramsal açıdan yenilenen ve geleneksel kabuğundan 
çıkan seramik, figüratif ve heykelsi tavrın yanı sıra, Konstrüktivizm etkisiyle 
boyutsal anlamda da gelişme ve büyüme göstermiştir. Özellikle 1980 sonrasında 
kamusal alana uyarlanan çağdaş sanat çalışmaları içerisinde çok sayıda seramik 
anıt heykel ve kent seramikleri yer almaya başlamıştır. Seramik enstalasyonlar 
ve minimalist çalışmalar da, bu sürecin parçalarından olmuştur. 
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Görsel 12. ‘Day’, Anthony Gormley, 1991, Seramik enstalasyon 

4. Sonuç
Yirmi birinci yüzyıl sanat pratikleri içinde seramiğin geldiği noktayı 
değerlendirmeden önce, bu yüzyıla ait sanat betimlemelerini net olarak ayırmak 
gerekmektedir. Bu bağlamda en çok karşılaşılan çağdaş, güncel, modern ve 
çağcıl sanat kavramlarıdır. Neredeyse her biri 21. Yüzyılda üretilmiş olan sanat 
nesnelerini tanımlamak için kullanılıyor olsa da, hem etimolojik hem de atfettiği 
değer olarak farklı anlamlar içermektedir. 

Görsel 13. ‘Three Piece Suite’, Rodney Harris, 2002, Seramik kent mobilyası 
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Çağdaş kelime olarak; “Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır” (TDK 
Güncel Türkçe Sözlük, 2021) anlamına gelmektedir. Genel olarak yüzyıllık bir 
dönemi kapsayan ‘çağ’ kökünden türeyen bu kelime, aynı zamanda bir yüzyıllık 
dönem içinde aynı alanda çalışmalar yapmış ve eserler üretmiş kişileri ortak 
paydada buluşturmak için de kullanılmaktadır. 

Dilimizde; İngilizcedeki ‘contemporary art’ kavramına karşılık olarak 
‘Çağdaş Sanat’ kullanılmaktadır. Ancak bu kavrama karşılık kullanılan bir diğer 
önerinin ‘güncel sanat’ olması, hem dil hem de anlamsal olarak bir karmaşa 
yaratmaktadır. Ayrıca ‘modern’ kelimesi ‘çağdaş’ ile anlamdaş, ‘çağcıl’ ise 
“günün konusu olan, şimdiki, bugünkü, aktüel” (TDK Güncel Türkçe Sözlük, 
2021) olarak tanımlanan ‘güncel’ kelimesi ile anlamdaştır. Sonuçta bu karmaşa 
daha da girift bir hale gelmektedir. 

İçinde bulunulan an, gün, döneme ithaf edilen tüm bu kavramları, sanat 
pratikleri içinde değerlendirirken de ortak noktalarının sadece aynı ‘an’a hizmet 
etmeleri gösterilebilir. Bu bağlamda modern ve çağdaş olgularını birbirinin 
anlamdaşı olarak kullanmak ve kendi dönemine ait tüm modernist (yenilikçi) 
yaklaşımları çağdaş olarak tanımlamak mümkündür. Bu nedenle Çağdaş 
Sanat ve Güncel Sanat kavramları birbirine benzer gözükse de farklı alanları 
betimlemede kullanılır.

Görsel 14. ‘The Porcelain Carpet’, Marek Cecula, 2002, Seramik enstalasyon 
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Çağdaş sanat, üretim yöntemi bazında ya da bir akım olarak incelenmesi güç 
bir olgudur. Bunun nedeni; üretilen sanat nesnelerinde önceliğin çevre, sağlık, 
teknoloji, ekonomi, kültürel değer vb. toplumsal bilince yönelik konulara 
verilmesi, fikrin öncelikli olması ve klasik estetik kaygının ikinci plana 
atılmasıdır. Ayrıca bir dönem modern sanat akımları altında yer aldığı iddia 
edilen; Sürrealizm, Dadaizm, Fütürizm, Kübizm gibi akımlar artık pek çok 
kaynakta çağdaş sanat akımları olarak geçmektedir. Yirmi birinci yüzyıl çağdaş 
sanat çatısı altında yer alan sanat nesnelerinin birçoğu, bu akımlardan gerek 
düşünsel gerek biçimsel anlamda etkilenerek gelişim göstermiştir. Ancak izleyici 
ile buluşan nihai eserler bu akımlardan bağımsız, yeni bir alanda –çağdaş sanat- 
değerlendirilmektedir. Buna ek olarak, yukarıda bahsi geçen kelime anlamları 
karmaşası nedeniyle, tüketilmek üzere üretilmiş olan ‘güncel sanat’ nesneleri de 
kimi zaman çağdaş sanat nesneleri olarak değerlendirilmektedir. 

Görsel 15. Alberto Bustos, 2013, Seramik heykel, 44x42x11cm 

Güncel (çağcıl) sanat ise; yine çağdaş sanat nesneleri gibi fikrin yüceltildiği 
ancak hızlı tüketilebilir, hem nitelik hem de fiziki olarak kalıcı olmayan bir alanı 
tanımlamaktadır. Ve hatta bu üretimlerin birçoğu, sanatçı tanımına uymayan 
entelektüeller tarafından yapılmaktadır. Kalıcılığı olmaması ya da ele aldığı 
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konuların hızlı kaybolan dönemlik olgular olması nedeniyle, ‘Piyasanın’ ikna 
olduğu/kabul ettiği her şey sanat sayılabilir. Bir finansör, destekçi ve etkin çevre 
(network) ile geçici de olsa çok ünlü bir sanatçı ve tasarımcı olabilmenin de 
mümkün olduğu bir alandır.

Tüm bu tanımlamalar; sanat nesnesi, üretim yöntemleri ve izleyiciye 
ulaşma amacı üzerinden ele alındığında ise; ortaya çıkan örnekler çok farklı 
alt metinlere ve hatta estetik değerlere sahiptirler. ‘Sanatçı’ kavramının 
sorgulanması ise bu alt metinler aracılığı ile yapılabilir. 

“Sanatçılık; toplumsal yaşantı içinde ya da  dışında, bireyin yeni bir şey 
yaratması  (yaratıcı kimliğe sahip olması),  bunu yaparken şaşırtıcı bireysel 
bir emek sunması (virtüözlük), ürettiklerinin, çağının tanığı olacak şekilde 
kalıcı olabilmesi, mevcut ‘tekniği’ başkalaştırma becerisi, ‘fikri’nin felsefi 
altyapısının gücü vb. gibi,  birlikteliği güç  niteliklerden oluşan bir kavram-
dır. Bunların, bir anlamda ‘deha’yı tanımladığı da düşünülünce, nelerin 
farklılaştığını daha iyi anlayabiliriz. Günümüz sanatı, günümüz insanının 
kolaylaştırılan hayatı ve teknolojinin formüle ettiği olanaklar sayesinde 
rastlantısal olandan uzaklaşarak yeniden biçimlenmiştir” (Göksay, 2013). 

Görsel 16. Pálma Babos, 2014, Porselen Form, 19,3x28,2x38cm 
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“Sanatın özel anlamından söz edebilmek için, bir sanat ürünü konu 
edildiğinde, ilk iş belleğimizde bir sacayak oluşturabilmektir” (Erinç, Sanat 
Psikolojisine Giriş, 2004:34). Bu bağlamda sanat nesnesinden söz edebilmek 
için, nesnenin öncelikli olarak yaratıcılık, farklılık ve yenilikçilik barındırması 
gerekmektedir. Bu nitelikleri sağlayan ise fikri, yaratıcılığı ve yeteneği ile 
tasarıya dönüştüren sanatçıdır.  Tüm bu koşullar sağlandığında bile eğer izleyici 
(alıcı) yoksa, sanat nesnesinden bahsedilemez. Erinç bu gereklilikleri ‘sanat 
olgusu sacayağı’ (bkz. Görsel 17) ile göstermektedir.

Görsel 17. Erinç’in Sanat Olgusu Sacayağı (Erinç, 1995:20)

Çağdaş sanat ve güncel sanat pratiklerinde bu sacayağın her biri, iyi ya 
da kötü yer almaktadır, ancak bu üçayak arasındaki bağı kurması gereken 
sanat sürecinin niteliği, bahsi geçen nesneyi bir sanat nesnesi yapmaktadır. 
Sanatçı tavrından bağımsız olarak üretim süreci; yaratıcılık, emek, zaman, 
estetik ve biçim kaygısı, teknik bilgi, malzeme bilgisi, fikrin beslendiği 
felsefi altyapı gibi olgularla tamamlanmalıdır. Bu olgular tüm sanat disiplini 
üretimlerinde aynı olmasına karşın, plastik sanatlarda biçim verilen malzeme 
ve malzemenin kendi gereklilikleri, ilgili sanat sürecini daha fazla bireysel 
emeğe (virtüözlük) muhtaç kılar. Bu ihtiyacı da sanatçı, becerisiyle somut bir 
nesneye dönüştürür. 
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Görsel 18. ‘Green Crescent’, Matthew Chambers, 2012, Stoneware, 32x32x19cm 

Özellikle üç boyutlu sanat üretiminde, malzemenin yapısal ve teknik kontrolü 
sanatçının malzemeyle olan ilişkisini farklı bir boyuta taşımaktadır. Burada 
bahsedilen, sanatçının malzemeye yaklaşımının yanı sıra, malzemenin 
sınırlılıklarının nihai biçime etkisidir. Çağdaş sanat pratikleri içinde seramik 
eserlerin değerlendirilmesi de bu gereklilikler üzerinden yapılmalıdır. 

Bir fikir ve tasarıma ek olarak, seramikte malzemenin forma dönüşmesinde 
fiziki yaratıcılık gerektirmesi, teknik detayların ise üretim sürecinde nihayete 
ulaşmak için elzem olması, malzemenin disipline baskın geldiği noktalardır. 
Başka disiplinlerde malzeme değişkenlik gösterse ve hatta hazır malzeme 
kullanılsa da, seramikte ana malzeme pişmiş toprak olmalıdır. Bu nedenle de 
sanatçının elinin malzemeye değmesi gerekliliği, çağdaş ya da geleneksel, 
özgün ya da tekrar üretim fark etmeksizin meşakkatli üretim sürecini ve sanatçı/
zanaatkâr zorunluluğunu mecbur kılmaktadır. 
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Görsel 19. ‘Underhung’, Ken Price, 1997, Seramik form, 59,7x54,6x40,6cm 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısı ile birlikte görünürlüğü pek çok alanda artan 
seramik eserler, disiplinlerarası çalışmalar ve yenilikçi yaklaşımlara da uyum 
sağlayarak gelişimini devam ettirmektedir.

Biçimbozum ile başlayan zanaattan ayrılış süreci sonucunda seramik; 
diğer disiplinlere paralellik gösteren ifade biçimleriyle ‘çağdaş sanat’ pratikleri 
içinde karşımıza çıkmaktadır. Seramik malzeme söz konusu olduğunda, 
biçimbozumun sadece bir anlatım dili olmadığı; yıkılması, bozulması ve 
yeniden yapılandırılması gereken normların sadece biçimleri kapsamadığı 
görülmektedir. Sanatçı o malzemeyi olağandan ve beklenenden farklı amaçlar 
için kullanmalı ve izleyicinin alışılageldik seramik algısıyla beklentisini de 
yıkmalı, onu şaşırtmalıdır. 
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Görsel 20. Przemysław Lasak, Stoneware Figürler,2008

Diğer disiplin sanatçılarının yeni malzeme arayışları ve seramikçilerin de 
farklı ifade arayışları ile yakın zamanda çağdaş sanat malzemeleri arasında yer 
alan pişmiş toprak; çok uzun süre kullanım eşyası ya da bezemeli bir zanaat 
ürünü olarak hafızalara yer etmiş olduğundan, burada yıkılması en zor olan 
izleyicinin algısıdır. Bir heykeltraşın klasik üretimde kullanmakta olduğu ağaç 
ya da mermer malzeme veyahut bir ressamın ana malzemesi olan yağlıboya ve 
tuval bezi nasıl günlük yaşam eşyalarının birer parçasıysa, pişmiş toprak da aynı 
şekilde değerlendirilmeli ve izleyici de beklentisini bu gerçeklikle yeniden inşa 
etmelidir. 

Seramik eserlerin çağdaş sanat pratikleri içinde, kaliteli bir biçimde 
yer almaya devam edebilmesi için; sanatçının çıkış noktası ne olursa 
olsun üretim sürecini layıkıyla tamamlaması beklenmelidir.  Çağdaş 
Seramikten bahsedebilmek için; sanatçının, malzemeyi yüksek beceri ile 
bütünleştirebilmesi, hem estetik kaygı hem de felsefi altyapı – yüce fikir- ile 
harmanlayabilmesi ve en önemlisi izleyicinin de bu eser ile bağ kurarken 
malzemeyi önyargısız, disiplinden bağımsız biçimde sanat beklentisi ile 
değerlendirmesi gerekmektedir. 
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