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I

ÖN SÖZ

İnsanoğlu var olduğundan beri yaşamı anlamlandırma peşindedir. Peki 
yaşam nasıl anlam kazanabilir? Yaşam, çok boyutlu olarak kendine her zaman 
ve her yerde şekil kazanmaktadır. Birincil derecede yaşamın gereksinimi insanın 
hayatta kalma refleksidir. Hayatta kalmayı başaran insan hayatı daha anlamlı 
ve verimli geçirmek için çeşitli yollar bulmaktadır. Bu yollardan bir tanesi de 
yaşamın en zirve noktası olan estetik hazların içerisinde barındığı sanattır. Sanat 
her asır kendini gerçekleştirdi, büyüdü ve gelişti. Her gelişim kendi içerisinde 
soru işaretleriyle, netliğiyle, tartışmasıyla birlikte yol aldı. Günümüz sanat 
dünyasında da sanat içeriğiyle ve yapısıyla kendini dile getirme ihtiyacını 
duymuştur. Sanatı var edenlerle sanat geçmişte olduğu gibi günümüzde devam 
etmekte ve gelecekte devam edecektir. Bu kitapta sanatın hem yapısal boyutu 
hem de sanat ile ilgili belirli yâda özel konularla ilgili bilgiler sunulmuştur. 
Kitabın akademik dünyaya fayda getirmesi dileğiyle….

Doç. Dr. Fahrettin GEÇEN

EDİTÖR
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B Ö L Ü M  I 

SANAT İLE PSİKOLOJİK  
TEDAVİ YÖNTEMİ1
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Yüksel GÖĞEBAKAN1 & Esranur KILINÇ2

1(Prof. Dr.) İnönü Üniversitesi, Resim Bölümü, Malatya,
e-mail: yüksel.gogebakan@inonu.edu.tr

ORCİD: 0000-0003-1144-1744

2(Arş. Gör.) İnönü Üniversitesi, Resim Bölümü, Malatya,
e-mail: esranur.kilinc@inonu.edu.tr

ORCİD: 0000-0001-8893-0816
1

1. Giriş 

Psikanaliz yöntemi, bireyin yaşadığı olayları sınırlama olmaksızın anlatarak 
rahatlamalarını ve aynı zamanda bilinçaltına itilenlerin gün yüzüne 
çıkmasını sağlayan, ruhsal anlamda bir inceleme sürecidir. Tedavi eden 

kişi, tedaviye gelen kişiyi dinleyerek bilinçaltı kalıntılarına ulaşmayı hedefler. 
Ve böylece danışman, danışanın yaşamında kendisini etkileyen fenomenler 
üzerine yoğunlaşır ve çözümleme sürecine adım atar.

Bu yöntem, hayatın birçok alanında ve kişinin seçimlerinde, bilinçaltı 
etkilerin ne derece önemli ve yönlendirici güce sahip olunduğu bilinci üzerine 
inşa edilmiştir. Bu bağlamda sanatçı ve sanat eseri arasındaki ilişki ele alınacak 
olunursa, sanatçının sanat eserine yansıttığı imgelerin, geçmiş yaşamındaki 
kalıcı birtakım etkilerinin getirisi sonucu oluştuğu savı öne sürülmektedir.

Psikanalizin çok kısa bir süre içinde etkileşime girdiği alanlardan biri de sanattır. 
Freud, Leonardo Da Vinci gibi başka sanatçılar üzerinde de teorilerini deneyerek 
psikanalize ivme kazandırmıştır (Saldıran, 2012). Freud sanat alanındaki ilk psikanaliz 

1 Bu çalışma, Prof. Dr. Yüksel Göğebakan’ın danışmanlığında yürütülen Arş. Gör. Esranur Kılınç’a 
ait “Özne-Nesne İlişkisi Bağlamında Psikodinamik Yaklaşımların İmgelem Yoluyla Gerçeküstü 
Resimsel Anlamlandırmaları” isimli yüksek lisans tezinin bir bölümünden üretilmiştir.
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yorumunu Leonardo’nun eserinde yer verdiği ifadelere yönelik yaparak sanatın bir 
tedavi aracı olarak kullanıldığı gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Sanatçının dış 
dünyaya yansıttığı sanat eserlerindeki imgelerin aslında o kişinin iç dünyasında ve 
bilinçaltında var olanı yaratım sürecine dâhil ettiği kanısına varılmaktadır.

Freud, nevrozu savunma mekanizmaları ve travmatik nevroz olarak ikiye 
ayırmıştır. Savunma mekanizmaları, bireyin geçmişteki yaşantısını engelleyen 
bir psikolojik kalkandır. Travmatik nevroz ise geçmiş yaşantının gelecekteki 
yaşantıya yansıyan etkisidir. Bireyin geçmiş yaşantısında deneyimlemesi 
gereken bir şeyi deneyimlememesinin yarattığı etki daha sonraki yaşlarda 
hissedilir ve bu durum birey için travmatik bir hale dönüşebilir.

2. Bir Tedavi Aracı Olarak Sanat

Freud’a göre, bir sanatçının, nevrotik materyalini bir sanat eserine
dönüştürebilmesi; ondaki nevrotikliğin patolojik seviyede olmadığını; yani 
nevrozunun hâlâ ego kontrolünde olduğunu gösterir. Sanatçının estetik becerisi, 
gizli arzularını şekillendirmesini sağladığı için, onu nevroza saplanmaktan 
kurtarır. Bu noktada başka bir soru ortaya çıkar: sanat eseri, nevrozdan garanti 
bir kurtuluş sağlıyorsa, nevrotik bireyleri sanat ile iyileştirmek mümkün değil 
midir? Bu sorudan hareketle sanatı psikanaliz alanında iyileştirici bir pratik 
olarak kullanan birçok uygulama türemiştir (Wollheim, 1975: s.2).

Freud bu anlatımıyla bireyin sanat eseri üretmesiyle nevrotiklikten kurtaracağını 
ve sanat eseri üretiminin psikanaliz alanında iyileştirici bir rolü olduğunu ifade 
etmektedir. Sanatın nevrotik hastalıklar için bir tedavi yöntemi olarak görülmesinin 
yanı sıra, bir grup insan da sanatın bir tür nevroz olduğu fikrini öne sürmüştür.

Psikoloji biliminin henüz gelişmediği dönemlerde sanatçının toplumdan 
ayrılan tarafını anlamlandıramadıkları noktada sanatçıyı hasta olarak görmeleri 
şu şekilde ifade edilmiştir:

Psikolojik kuramların önüne geçemedikleri eğilimlerden biri de sanatçıyı 
hasta ilan etmek. Normal düşkünü psikolojinin normalden sapmayı hasta 
görmesine karşı Rank, sanat olgusunu “psikolojinin ötesi” olarak kayda geçirdi. 
Psikolojinin ikiye indirgediği (normal ve nevrotik) tipler Rank’ın psikolojisinde 
üçe çıkıyor. Rank, sanatçıyı psikanalizin hasta yorumundan kurtarıp kendi 
başına yaratıcı bir tip olarak koyuyor ve en önemlisi de nevrotiğin bir yönü 
olacaksa bunun normale doğru aşma değil, sanatçıya (ya da yaratıcı tipe) doğru, 
yukarıya aşma olduğunu söylüyor (May, 1975: s.19).

Sanatın nevroz olduğu fikrini savunan Whinnie, sanatçının yaptığı işinden, 
toplumdaki pozisyonundan ve yaşam tarzından dolayı kendine özgü problemlerin 
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varolduğunu düşünmektedir. Kariyer olarak bir sanatçıda olduğu kadar iç dünyaya 
bağlı olmayan meslek gruplarında çalışanların aksine, sanatçıların duygusal 
varlığı, onların başarısının merkezini oluşturduğunu ifade eden Whinnie, sanatçı 
bireylerin çoğu zaman içinde bulunduğu yaşam ve kimlik mücadelesinin, sanat 
kariyeri ile özel hayatını entegre edememesinin kurbanı olduğunun farkına 
varmadığını belirtmiştir. Dolayısıyla bu durumun sanatçıya devamlı depresyon, 
huzursuzluk, yorgunluk, içe kapanma, düşmanca hisler, uyku ve cinsel veya 
bedensel rahatsızlıklar olarak yansıdığını söylemiştir (Whinnie, 1968: s. 400).

Sanatın bir tür nevroz olduğu fikrine ise en çok itiraz eden Freud olmuştur; 
“Büyük bir başarı öyküsünün söz konusu olduğu durumlarda, nevrozu ön plana 
almanın haksızlık olduğunu çok çabuk unutuyoruz.” Freud’a göre dehayı ve hastalığı, 
yani sanatı ve nevrozu, birbirinden ayrılamayacak iki şey olarak görmek; ancak 
hastalık ve nevroz kavramlarının yeniden değerlendirilmesiyle mümkün olabilir. Bir 
yazarı yazar yapan özellikler, başka bir insanda patolojik olarak yorumlanabilecekken, 
aynı özellikler yazarın yaratım sürecinde ona fayda sağlayabilirler. Her şeyden evvel 
nevrotik ve nevroz arasındaki farkı düşünmek gerekir (Saldıran, 2012).

Wollheim, Freud’a göre nevrozun kendine has bir yapıya sahip olduğunu, 
köklerinin geçmiş zamanda yattığını ve bu yüzden şimdiki zamanın ona etki 
etmeyeceğini belirterek nevrozun bir; arzular, inançlar, meyiller kümesi 
olduğunu ve nevrotik olmanın derecelerinin var olduğunu ifade etmiştir. 
“Freud, nevrotik olmayı derecelendirirken bireyin, nevrotik durumu yüzünden, 
aşk hayatında ve işinde yoksun kalıp kalmadığına bakmıştır” diyen Wollheim, 
Freud’un başka durumlarda, örneğin daha felsefî konuşmalarında; hepimizin 
nevrotik, hepimizin hasta olduğunu da  söylediğini vurgulamıştır. Bunun 
bizi önemli bir noktaya getirdiğini; nevroz durumunu oluşturan arzuların, 
inançların ve meyillerin hepimizde bulunduğunu iddia eden Wollheim, 
nevrozu oluşturmadıklarında, bir bir ele alındıklarında, her birinin kuvveti ve 
üzerimizdeki etkisinin farklı olacağını; nevroz durumunda çok daha kuvvetli 
olmalarının sebebinin; nevrozun, akıl gelişimini sekteye uğratabilecek bir yapıda 
olduğunu aktarmıştır. Wollheim, nevrotik insanın şimdiki zamanda takıldığını 
veya geçmişteki bir noktaya döndüğünü söyleyerek son olarak; Freud’un, sanatı 
incelerken eserin içeriğine veya içeriğinin bir parçasına odaklandığını, oradan da 
sanatçının aklındaki gizli bir arzunun, inancın veya arzu-inanç birleşiminin izini 
sürdüğünü belirtmektedir. Rüya ve semptom üzerine olan çalışmaları Freud’a; 
içeriği, içerikte gizli olanı anlamada kullanabileceği bir teşhis aleti sunduğunu 
ifade eden Wollheim, Freud’un da bu aletin çözüm sunabileceğini düşündüğü 
anlarda onu kullanmaktan kaçınmadığını söylemiştir (Wollheim, 1975: s.2).
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3. Sanat Eserleri Üzerinde Psikanaliz Yöntem Uygulamaları

Psikanaliz ile sanatı ortak paydada değerlendiren Freud, sanatçı bireylerin 
geçmiş veya çocukluk dönemlerinde deneyimledikleri baskın ve travmatik 
olayları bilincin gerisinde tutarak, ürettikleri sanat eserlerine bilinçsizce 
yanıttıklarını iddia ederek sanat eserlerini psikanaliz yöntemi ile incelemiştir. 
Sanat ve psikanaliz ikilisinin psikolojik tedaviye olan katkısı, üretilen sanat 
eserlerindeki imgelerin bilinçaltının bir yansıması düşüncesi ile incelemeler 
sırasında çeşitli bulgulara ulaşılması kaçınılmaz bir gerçektir. Sanat ve psikanalizi 
ortak paydada buluşturan bu yöntem günümüze kadar uzanmaktadır (Resim 1).

Freud’un ele aldığı ilk analizinin yayımlanmasıyla birlikte uyanan yankıların 
gittikçe büyüdüğünü ve Freud’un kuramlarının pek çok karşıt ve yandaş bulduğunu 
belirten Saldıran, günümüze dek incelenmeye ve yorumlanmaya devam edilen 
bu analizlerin güncelliklerinden bir şey kaybetmemiş olduğunu ifade etmektedir. 
Saldıran, Freud’un analizleriyle birlikte sanat ve psikanalizin etkileşime girmesinin, 
psikanalizde sanat ile tedavi imkânı üzerine de gelişmeler yaşanmasını sağladığını 
vurgulayarak, nevrotik rahatsızlıklara sahip bireylerin sanat uygulamalarıyla 
tedavi edilmeye çalışılması ve psikanaliz öğrencilerine zihinsel gelişimlerini 
teşvik etmek amacıyla sanat ödevleri verilmesinin bu etkileşimin bir sonucu 
olduğu savını öne sürmektedir. Saldıran, bu uygulamalarla sanatın zihin geliştirici 
yönlerinden faydalandığını; ayrıca eğitim alanında “görsel hafıza” gibi farklı 
öğretim modellerinin de ortaya çıktığını vurgulamıştır (Saldıran, 2012).

Resim 1. Sanat Psikoterapileri Derneği, “Sanat İle Tedavi”.

Hastanın, yarattığı sanatsal süreç; örneğin resmi hakkındaki yorumu, 
resimdeki unsurlarla ve terapistle olan ilişkisi, hem bilinçdışı çatışmaları 
hakkında ipuçları vererek psikopatoloji düzeyini değerlendirebilmeyi sağlar 
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hem de bilinçdışı çatışmaların farkındalığını arttırarak psikoterapötik bir süreci 
başlatır. Bu aynı zamanda, hasta ve terapist arasındaki ilişkiyi oluşturmaya 
yardımcı, taşıyıcı ve değiştirici bir araç olarak işlev görür. Bilinçdışındaki 
temel düşünce ve duygular, kelimeler yerine imajlar (görüntüler) olarak ortaya 
çıkar. Bu ürünler, doğası ne olursa olsun emosyonel bir katarsis sağlar ve 
hastanın korkularını, istek ve arzularını açığa vurmasına araç oluşturur. Resim 
aracılığıyla, hasta ve terapist arasında sembolik bir dil gelişir (Emiroğlu, 2018).

Emiroğlu, bu konuya konuşması bloke olan veya serbestçe kendini ifade 
etmekte zorlanan hastaların, çizim ya da boyama yoluyla, düşünce ve duygularını 
kelimelere aktarabileceği örneğini vererek geçmişteki birçok otoriteye göre sanatla 
tedavinin işlevi,  hastanın ürünlerini yorumlamakla değil, hastanın bilinçaltındaki 
fenomenleri sembolik bir yolla, anlamı olan çizimleri aracılığıyla kendisinin anlaması, 
keşfetmesi ve yeniden onarması ile ilgili olduğunu ifade etmiştir (Emiroğlu, 2018).

3.1.	Freud’un	Mona	Lisa	Örneklemi

Freud, sanatı tedavi yöntemi olarak görmüştür. Bu sebeple Leonardo’ya 
ilgi duymuş ve Leonardo’nun sanatını, yaşanılmış travmaya verilen bir yanıt 
olarak incelemiştir (Saldıran, 2012). Freud, Leonardo Da Vinci’nin sanatında 
yer verdiği imgeleri, üzerinde çalıştığı Psikanaliz Kuramı ile çözümlemeye 
çalışmıştır. Bu çözümlemede sanatçının hayatı göz önünde bulundurulmuştur.

 
Resim 2. Leonardo Da Vinci, “Mona Lisa”, Ahşap Üzerine  

Yağlı Boya, 77x53 cm, 1503-1506, Louvre Müzesi, Paris, Fransa.
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Freud, Mona Lisa (Resim 2)’nın yüzünde beliren tebessümün üzerinde çok 
fazla durmuş, psikanaliz yöntemi ile incelemelerde bulunmuştur. Bu çalışmadan 
yola çıkan Freud, Leonardo’nun hayatındaki anne nesnesine ulaşmış, annesiyle 
olan ilişkisinin yaratım sürecine ve sanat eserlerine ne denli etki ettiği konusunda 
düşünceler geliştirmiştir.

Resim 3. Leonardo Da Vinci, “Mona Lisa Detay”.

Bu gülümseme (Resim 3) birçok insan için birçok anlam ifade etmiş, ona 
her bakanın farklı yorumlamasına sebep olmuştur. Saldıran, Freud’un Mona 
Lisa’nın gülümsemesi üzerindeki görüşünü şu şekilde ifade etmiştir:

Freud, Mona Lisa’nın gülümsemesini Leonardo’nun takıldığı bir imge 
olarak görür. Sanatçı, yaşamının son yıllarında ürettiği çalışmalarında bu 
gizemli gülümsemeyi hep kullanmıştır; ancak belki de en etkilisi Mona Lisa’nın 
suratına yerleşmiş hâlidir. Freud’a göre bu gülümseme imgesi, çocukluğunda 
Leonardo’nun bilinçaltına yerleşmiş bir imgedir. Yaşamının olgunluk çağında bu 
imgeyle tekrar karşılaşmış ve bu karşılaşma ondaki hatırayı alevlendirmiştir. Bu 
derin etkilenmeyle son yıllarında büyük bir ilham kaynağına kavuşan Leonardo, 
imgeyi doyurmak istercesine peş peşe Bacchus (Resim 4) ve St. Anne (Resim 5) 
gibi eserler üretmeye başlamıştır; Mona Lisa da bu yeniden alevleniş döneminin 
eserlerinden biridir (Saldıran, 2012).
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Resim 4. Leonardo Da Vinci, “Bacchus”, Yağlı Boya,  
177x115 cm, 1510-1515, Louvre Müzesi, Paris, Fransa.

Resim 5. Leonardo Da Vinci, “Meryem ve Çocuk İsa Azize Anna ile”,  
Yağlı Boya, 168x112 cm, 1508, Louvre Müzesi, Paris, Fransa.

Kim olduğu insanlar tarafından tartışmalara sebep olan Mona Lisa eserinin 
yapımı  dört yıl sürmüştür. Freud’un üzerinde durduğu Mona Lisa’nın yüzünde 
beliren gülümsemesi, Leonardo’nun küçüklükten beri yanında yetiştiği ustası 
Andrea del Verrocchio’nun (1435-1488) sanatında (Resim 6) da rastlanılan bir 
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durumdur. Leonardo’nun birçok kadın figürüne yansıttığı gizemli tebessümlerin 
Verrocchio’nun etkisi olabileceğine de ihtimal verilmiştir.

Resim 6. Andrea del Verrocchio, “Tobias ve Angel”, 33x26cm, 1470-1475, London.

 Leonardo’nun, Verrocchio’nun sanatından etkilendiği için kendisinin 
kadın figürlerinde de Verrocchio’nun figürlerine benzer bir tebessümün olduğu 
düşünülmektedir. Freud, bu düşüncelerin aksine birçok eserinde olduğu gibi 
Mona Lisa’nın gülümseme ifadesini de sanatçının annesi ile bağdaştırmıştır. 
O, Leonardo’nun annesinden ilham alarak Mona Lisa eserini oluşturduğu 
kanısındadır. Leonardo’nun Mona Lisa’yı gördüğünde onun yüzünde beliren 
gülümsemesini öz annesiyle çağrıştırdığını düşünen Freud, Leonardo’nun 
bilinçaltına ittiği baskın duygularının etkisi ile bu gülümsemenin ona ilham 
vermiş olduğunu ve bu nedenle Mona Lisa’yı tablolaştırdığını savunmaktadır 
(Freud, 1999: s.22).

Freud, Leonardo’nun annesine erotik bir özlem duyduğunu düşünmüştür 
ve bu düşüncesini üzerinde çalıştığı çocuk cinselliği kuramı ile açıklamıştır. 
Leonardo’nun annesi, kocasının eksikliği sebebiyle çocuğuna yoğunlaşmış, 
aşırı sevgisiyle çocuğun zamanından erken olgunlaşmasına sebep olmuş ve 
Leonardo, emzirme döneminde aklına kazınan, bu kuvvetli anne imgesiyle 
yaşamış ve hayatı boyunca bu imgenin izlerini taşımıştı (Saldıran, 2012).

Freud, Leonardo’nun annesine olan erotik özlemini şu sebeplerle açığa 
çıkarmaktadır:
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Böylece tüm doyum bulmamış anneler gibi oğlunu kocasının yerine aldı 
ve oğlunun erotizminin fazla erken olgunlaşması, onun erilliğinin bir kısmını 
çaldı. Bir annenin emzirdiği ve bakımını üstlendiği çocuğa sevgisi, onun 
büyümüş olan çocuğa yönelik daha sonraki duygusundan çok daha derin bir 
şeydir. Yalnızca her zihinsel isteği değil, aynı zamanda her fiziksel gereksinimi 
de doyuran, tümüyle doyurucu aşk-ilişkisi doğasını taşır ve eğer ulaşılabilir 
insan mutluluğu biçimlerinden birini temsil ederse, bu büyük ölçüde bastırılmış 
ve sapık olarak adlandırılması gereken istekli itkileri kınamaksızın doyurma 
olasılığını sunması sayesindedir. En mutlu genç evliliklerde baba, bebeğin, 
özellikle de erkekse, kendisine rakip olduğunun farkındadır ve bu gözdeye 
yönelik olarak bilinçdışında derinlemesine kök salmış bir düşmanlığın başlangıç 
noktasıdır (Freud, 1999: s.22).

Sonuç olarak Freud, sanatçıların sanat eserlerine dâhil ettikleri imgeleri, 
onların çocukluk veya geçmiş yaşantılarındaki deneyimlere bağlamaktadır. 
Aradan yıllar geçse de kişinin, bilinçaltına yerleştirdiği yaşantıları sanat eserinde 
gün yüzüne çıkardığı savını öne süren Freud, sanat eserlerinde kullanılan imge 
ile sanatçının bilinçaltı arasında güçlü bir bağ olduğunu savunur. Bu nedenle 
Psikanaliz Kuramı’nı birçok sanatçı ve onun yapıtları üzerinde uygulamıştır.

3.2.		Deli-Dahi:	Van	Gogh

1853 yılında dünyaya gelen Vincent Van Gogh (1853-1890), resim yapmaya                     
başlamadan önce birçok şey denemiştir. Ailenin galeri işinde başarısız olmuş, 
bir öğretmen olarak da verimli olamamış, aşkta kaybetmiş ve misyonerlikte de 
başarılı olamadığından “Her şeye rağmen tekrar yükseleceğim” diyerek sanatçı 
olmaya karar vermiştir (Spence, 2012: s.4).

Vincent, sanat hayatı boyunca geçimi için ailesine ve arkadaşlarına 
bağlıydı. 28 yaşındayken kendisine ekonomik olarak destek olacağını söyleyen 
kardeşi Theo sayesinde resim yapmayı öğrenmeye karar vermişti. Bu destek, 
Vincent’in ölümüne kadar devam etti. Vincent’in resme olan ilgisi, tıpkı kiliseyle 
ve kadınlarla olan talihsiz ilişkileri gibi yoğun ve acılıydı (Spence, 2012: s.8).

Resim kariyerine 28 yaşında başlayan Van Gogh, Paris’teyken İzlenimcilik 
Akımı ile tanışmıştır. Resimlerinde kullandığı üslup, onu birçok sanatçıdan 
ayırarak ön plana çıkarmıştır. Tabi ki bu ün, onu yaşarken değil, vefatından 
sonra yakalamıştır. Henüz 37 yaşında vefat eden Van Gogh, 10 yıllık sanatçılık 
dönemine binlerce eser sığdırmıştır. Sanatçı, günümüzde popülasyonu en yüksek 
eserlerini ölümünün son iki yılında ortaya çıkarmıştır.
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Son dönemlerinde epilepsi ile mücadelede bulunan sanatçı, Teo’ya yazdığı 
mektuplarda sanata olan gayretini ve hayatın ona getirdiği zorlukları depresif 
bir şekilde  yansıttığı görülmektedir. Sanatçı, mektuplarında Teo’ya hastalığının 
belirtilerini ifade etmiştir. Tıp uzmanları sonradan bu belirtileri gözeterek Van 
Gogh’un rahatsızlığının portfiri olabileceğini düşünmüşlerdir.

Şüphe duyulan bu hastalık, onun hayaller ve halüsinasyonlar görmesine 
sebep olan genetik bir hastalıktır. Rahatsızlığı ile birlikte sesler ve görüntülerle 
tamamlanan sanrılar gördüğü uzun dönemler ortaya çıkmış, bu krizler 
olmadığında da Vincent tamamen iyi durumda oluyordu ve bu durumunun 
da farkındaydı (Spence, 2012: s.12). Belirli aralıklarla nöbetler geçirmiş, ani 
psikolojik değişiklikler yaşamıştır. Van Gogh’un hastalığı sırasında uygulanan 
tedavilerde aldığı ilaçlar, resimlerinde etkisini göstermektedir. 

Vincent Arles’e taşındığında bir sanatçı topluluğu kurmayı umuyordu. 
Kendisine katılmak için yanına gelen yakın arkadaşı Gauguin ile tartışınca, 
Aralık 1888’e kadar bütün umutları söndü. Yine yalnız kalan, depresyondan 
muzdarip olan ve gerçek bir sinir krizi yaşayan Vincent, kardeşi Theo’nun 
parasını ödediği iki odada yaşayarak, St. Remy’deki akıl hastanesine kendi 
isteğiyle yattı. Vincent, hayatının sonuna kadar sinir krizleri geçirmeye devam 
etti. Sanrılarınınarasındaki dönemlerinde resim yapmaya çabalarken, duygusal 
yoğunluklu resimler yapmıştır (Spence, 2012: s.18).

Resim 7. Vincent Van Gogh, “Otoportre” Tuval Üzerine Yağlı Boya, 
 65x54 cm, 1889, Orsay Müzesi, Paris.
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Vincent “Otoportre” adlı resmi (Resim 7), 1889’da, kendi deyimi ile “su 
yeşili” rengi duvar kâğıdı ve perdeleri olan akıl hastanesinin yatak odasında 
yapmıştır. Spence, arka planda dönen mavi ve beyaz çizgilerin; Vincent’in içinde 
bulunduğu durumu, hissettiği istikrarsızlık deryasını, varlığının karmaşasını 
işaret ettiğini belitmiştir (Spence, 2012: s.19). Bu otoportrede ilk olarak delici 
ve rahatsız edici bakışlar göze çarpmaktadır. Resimde Van Gogh’un içinde 
bulunduğu buhran ve depresyon apaçık hissedilmektedir.

Van Gogh’un Kesik Kulağı

Sanatçı, 1888’de meslektaşı ve dostu Gauguin ile tutuştuğu bir kavgadan 
dolayı sinir krizi geçirerek sol kulağının bir kısmını kesmiştir. Kesik kulağını bir 
mendile sarmış ve bu tuhaf hediyeyi, bölgedeki randevu evinde bulunan bir hayat 
kadınına verdikten sonra eve dönüp kendinden geçmiştir (Spence, 2012: s.24). 
Daha sonra kendisinin kulağı sargılı halde otoportresini yapmıştır (Resim 8).

Resim 8. Van Gogh, “Sargılı Kulaklı Otoportre”, Tuval Üzerine  
Yağlı Boya, 60x49 cm, 1889, Courtauld Enstitüsü, Londra.

Van Gogh’un kulağını kesip kesmediği veya ne kadarını kestiği üzerine 
tartışmalar başlamış ve ardından birçok farklı yorumlar getirilmiştir. Bu 
tartışmalara cevap bulmak adına Irvin Stone, Van Gogh’un doktoru Felix 
Rey’den, kulağın kesilen kısmını çizmesini rica etmiştir. Bunun Üzerine Dr. 
Rey, bir reçete kâğıdına o günün tarihini atarak, sanatçının kesilen kulağının 
görüntüsünü resmetmiştir (Resim 9).
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Resim 9. Dr. Felix Rey’den Bir Mektup, “Van Gogh’un Kesik Kulağının  

Çizimleri”, 1930, Bancroft Kütüphanesi, California Berkeley Üniversitesi.

Van Gogh’un Ölümü
Vincent, Theo’ya yakın olmak için Mayıs 1890’da Paris yakınlarındaki 

Auvers-sur-Oise’ye taşınmış ve burada intihar etmeden birkaç gün önce, 
kargaların fırtınalı gökyüzünde mücadele ettiği bu koyu, mutsuzluk ifade eden 
resmi yapmıştır (Resim 10) (Spence, 2012: s.18).

Resim 10. Vincent Van Gogh, “Kargaların Olduğu Buğday Tarlası”, 
 Tuval Üzerine Yağlı Boya, 50.5x103 cm, 1890, Van Gogh Müzesi, Amsterdam.
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Sanatçı, bu resim için şöyle bir yazı yazmıştır: “Bir kafesteyim, bir 
kafesteyim ve ihtiyacım olan her şey var, aptallar! İsteyebileceğim her şey var! 
Ah Tanrım, özgürlük, tıpkı diğer kuşlar gibi kuş olmak.” Van Gogh, 1889 yılının 
Eylül ayında Theo’ya, “Krizden önce acıdan ziyade korku hissediyorum… 
Tıpkı intihar etmeyi düşünen ve suyu soğuk bulup tekrar kıyıya çıkmak isteyen 
biri gibi tüm gücümle iyileşmeye çalışıyorum” ifadeli bir mektup yollamıştır 
(Spence, 2012: s.18). Mektuptaki bu cümleler adeta ölümünün bir habercisi 
olmuştur. 27 Temmuz 1890 yılında Van Gogh, kendisini   vurduktan   iki   gün   
sonra   hayatını kaybetmiştir. Theo’ya yazmaya başladığı ve cesedinin üzerinde 
bulunan yarım kalmış mektubunda şöyle demektedir: “Sırf kendi sanatım uğruna 
hayatımı tehlikeye atıyorum…” (Sanat Karavanı, 2019).

Bazıları sırf eserlerinin değerini arttırmak için kendi ölümünü planladığını 
ve böylece 1884’ten beri her ay para yollaması karşılığında yaptığı bütün 
resimlerini verdiği kardeşine olan borcunu ödeyeceğini düşünebilir. Sebebi ne 
olursa olsun Theo olaya “Dünyada hiçbir zaman bulamadığı huzuru buldu” diye 
bakmıştır (Sanat Karavanı, 2019).

Leonardo ve Van Gogh örneğinde olduğu gibi birçok sanatçının yaşadığı 
ruh halini sanat yoluyla ortaya çıkardığı görülmektedir. Sanat eserleri üzerinde 
uygulanan psikanaliz yöntem uygulamaları bu anlamda başarılı bir sonuca 
ulaşmıştır. 

4. Sonuç

Bilinçaltı ve dürtülerin psikoloji bilimindeki pozisyonları incelenerek, 
Freud’un Psikanalizi çalışmaya dâhil edilmiştir. Freud, geçmişte birçok sanat 
eserine psikanaliz yorumlar yaparak sanatçıların bilinçaltına inebilmeyi 
başarmıştır. Psikanalizin sanat eserleri üzerinde uygulandığı deneyimler sonucu, 
sanatın mantık ve bilincin ötesinde bir yaratım olduğu kanısına varılmıştır. Bu 
bağlamda sanat eseri; düşsel algının, geçmiş deneyimlerin ve bilinçaltının gün 
yüzüne çıkmış hali olarak nitelendirilebilir. Dış gerçekliği kendi iç gerçekliğine 
dönüştüren sanatçı, ancak içsel dünyasını doğrudan doğruya sanat eserine 
yansıttığında özgün ve biricikliği yakalayabilir.

  Bu araştırmalar çerçevesinde ulaşılan sonuç; sanatçının özgün bir eser 
üretirken bilinçaltının etkisinde kalarak, zihinsel tasarısını eserinde kullandığı 
imgelerle sergilediği yönünde olmuştur. Bilinçaltının sanatta açık bir şekilde 
ortaya çıkması, psikanaliz tedavide bir araç olarak kullanılmıştır. Bu resim 
sanatında da kullanılan bir analiz yöntemidir. Resimler üzerinde yapılan 
psikanaliz yöntem uygulamaları, tedavi gören kişinin bilinçaltına dair ipuçları 
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vermesi açısından tedavi sürecine olumlu yönde etki yapmaktadır. Sanatçının 
resminde kullandığı imajlar, tedaviye gelen kişi ve tedavi eden kişi arasında bir 
simgesel bir dil haline gelmiştir.
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1. Giriş

Picasso deneyselci çalışma yöntemleriyle 20. yüzyılın sanat anlayışına 
köklü değişiklikler ve yenilikler getirmiştir. Kübist akımın öncü 
sanatçılarından olan Picasso, yaptığı sembolist çalışmaları ardından 

sürrealist etkilerle de sanat eserleri üretmiş ve sanat yaşamına birçok başarı 
sığdırmıştır. Eserlerinde tarihin akışı içerisinde yaşanılan toplumsal olaylar ve 
olgular hassas sanatsal karakterinin yansıması olarak çeşitli plastik çalışmalarda 
yer almıştır. Picasso, deneysel teknik ve tarzın birleşimiyle sanat eseri ürettiği 
için sanat anlayışı belirli kalıplara indirgenemez. Yıllar içersinde oluşturduğu 
kendine has sanat diline rağmen sanatçı ruhunun gereğini olan araştırma, çalışma 
ve eser üretmeye devam etmiştir.

2. Picasso’nun Sanat Serüveni

Sanat tarihi içerisinde adından çokça söz ettiren ve dönemin öncü 
sanatçılarından olan Pablo Picasso; 25 Ekim 1881 tarih ve İspanya’nın Endülüs 
bölgesinde bulunan Malaga kentinde doğmuştur. Ebeveynleri Jose Ruiz Blasco 
ve Maria Picasso Lopez’dir (Cabanne, 1982: 24).

Annesi Maria, Mayorka adalarında yaşamış eski kuyumcu bir aileden 
gelmektedir. Picasso, isminden ve Matteo Picasso olarak imzaladığı 
resimlerinden dolayı İtalyan olarak tanıtılmak istense de aslında bu isim 
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Picasso’nun İspanyolcada ‘siyah benekli kır at’ anlamında ki isminin İtalyanca 
telaffuzunda kaynaklanmaktadır (Güvemli, 1964: 196).

Yaşadığı dönemin ender insanlarından biri olan sanatçı ilk çocukluk 
yıllarında bile kendisini diğer çocuklardan ayıran özelliklere sahip ve yaptığı 
resimlerle de yaşıtlarından oldukça becerikliydi. Günümüzde bilinen ilk yapıtları 
arasında 1890 yılında çizdiği resimlerinden, ‘Boğa Güreşi ve Güvercinler’ ve 
heykelden esinlenerek yaptığı ‘Herkül’ resmi bulunmakta ve yine o tarihlerde 
yaptığı bilinmekte olan ilk yağlı boya resmi de ‘El Pequeno Picador’dur (Teber, 
1985: 107).

Picasso, Herkül’ün ilk çizimlerinden birinin gerçekte herkesin bildiğinin 
aksine üç yıl önce yapıldığını anlattı. Dokuz yaşında yaptı, yanlış bilindiği gibi 
altı yaşında değil. Dokuz yaşındaki bir çocuk için oldukça iyiydi ama bundan 
fazlası değildi. Gerçek, Picasso’nun kişilerarası ilişkilerde uğraştığı bir şey 
değildi. O yalnızca resimlerinde gerçeğe ulaşmayı hedefledi (Richardson,  
1991: 1)

Resim 1. Boğa Güreşi ve Güvercinler, Karakalem, 1890, Picasso Müzesi Barcelona

Picasso, çocukken babasına çok yakındı ve onun çalışmasını izlemekten 
hoşlanırdı, ancak daha sonra babasına karşı gelmeye başladı ve Picasso, “sanatta, 
kişi babasını öldürmek zorundadır. Kişi kendi yolunu, kendi kimliğini, kendi 
tarzını bulmalıdır” dedi (Richardson, 1991: 1).

On üç yaşlarında babası, onun dehasına saygı göstererek eğitimine 
son vermiştir (HayatYayınları, 1968: 2). Ergenlik yıllarında Barselona’da 
babasının da resim öğretmeni olarak çalıştığı sanat okuluna girmiştir. Yetenek 
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sınavları; gravür resim, natürmort çizimi ve canlı figürden çizim olacak şekilde 
yapılmaktaydı (Teber, 1985: 11). Bir ay süre verilen sınav konusunu bir günde 
tamamlayarak herkesin takdirini kazanmıştır (Güvemli,1964:196).

“1896 yılında ilk atölyesini açmıştır. Don Jose’nin katkısıyla gerçekleşen 
Madrid sergisi için Bilim ve İyilikseverlik ‘Ciencia y Caridad’ eserini yapmıştır. 
Hayatında ilk defa büyük ölçekli bir çalışma yapmış ve bundaki amacı bir birey 
olrak varlığının kabul görmesini sağlamak istemesidir’’ (Wiegand, 1985: 18).

Resim 2. Bilim ve İyilikseverlik, T.Ü.Y., 1970 mm  
X 2500 mm, 1897, Picasso Müzesi, Barcelona

Mühendis Miguel Utrillove ve Heykeltıraş Manuel Martinez Hugue ile 
birlikte Els Kaberesi için yirmi beş resim yaptı (Güvemli, 1964: 196). 

‘‘Çok zor şartlar altında sanat üretmeye çalışmakta ve daracık bir 
mekanlarda sergilediği çalışmaları ise genellikle yakın arkadaşı olan sanatçıları 
resmetmekteydi (Bernadac ve Bouchet, 2003: 24-259).

1897’de San Fernando Akademisinin giriş sınavlarını kazanmış fakat çok 
fazla kalmadan Barcelona’daki seçkin insanların cemiyetine katılmıştır (Richard, 
1991: 96). Gençliğinin ilk zamanlarında ciddi şekilde hastalanması sebebiyle 
Horta de Ebro’da bir süre yaşamış bu süre içerisinde de Barselona’daki Avant-
Garde çevrelerle tanışmıştır (Passeron, 1990: 22).

“1900 yılında Paris’e ilk geldiğinde sadece birkaç ay yaşamış ve bu 
kadar kısa zaman içinde yeni ve farklı resim yaklaşımlarının olduğu bir sanat 
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çevresiyle karşılaşmıştır. İzlenimcilik bu dönemlerde bir hayli yaygındı; bu sanat 
anlayışının en bilindik sanatçısı olan Claude Monet hemen herkes tarafından 
tanınmaktaydı. Empresyonizm içinden gelen Puantilist sanatçılar bu anlayışa 
neredeyse savaş açıyor fakat Degas ve Renoir gibi sanatçılar ise rotalarını 
kendileri çiziyordu” (Richard, 1991: 96).

1901 yılında Madrid’de ‘Arta Söven’ (Genç sanat) isimli dergiyi çıkarmış 
ve o zamana değin üç isim kullanarak imzala attığı eserlerine artık sadece 
Picasso imzasını artmaya başlar (Güvemli, 1964: 196). 

Vincent van Gogh ve Georges Seurat hakkındaki altyapısı, renkleri güçlü 
bir şekilde kullanmasını sağlamış sonrasında ise parlak renkleri geniş fırça 
darbeleriyle kullanmaya başlamıştır (Richard, 1991: 96).

Paris şehrine geldikten sonra sadece akademik sanat çevrelerine karşı değil 
aynı zamanda dönemin popüler sanat anlayışı olan Empresyonizme ve Rönesans 
kökenli sanat ürünlerine de karşı bir duruş sergilemiştir (Erol, 1971: 4). 

Vollard sergisi, konu ve tekniğin çeşitlendirilmesi açısından önem teşkil 
etmektedir. Bu sergi Picasso’yu 1901-1904 yılları arasında ‘Mavi Dönem’ 
olarak adlandırılan sürece taşımıştır. Picasso’nun sanat serüveni aslında 1900’lü 
yılların başlarında başlamıştır. Sanat eleştirmenleri tarafından ‘Mavi Dönem’ 
ismi verilen dört yıllık süreçten ibarettir (Hayat Yayınları, 1968: 196). 

Picasso ‘Pembe’ ve ‘Mavi’ evrelerinde bir sembolist olarak, insanlara ve 
yoksulların hayatlarındaki melodramatik sahnelere duyduğu ilgiyi gizlememiştir. 
Picasso bunu anekdotla değil, jest ve figüratif duruşlarla ifade etti. Sembolizmden 
derinden ve kalıcı olarak etkilenen Picasso, bir süre sadece konularını değil, 
aynı zamanda onları tasvir ettiği çizgiyi ve çok yumuşak renkleri de idealleştirdi 
(Gibson, 1995: 239). 

“Sanatta Modern Hareketin kurucularından biri olarak artık evrensel olarak 
kabul edilen Picasso, aynı zamanda önemli Sembolist ressamların sonuncusu 
olması ile de biliniyor” (Smith, 1972: 205).

Üst akılla ifadelendirilerek kullanılan bir anlatım diliyle kişisel yaşam 
tecrübesini eserlerine aktarmaya çalışmıştır.(Tıkkanen, 2022: 29)

Çalışmalarında kullandığı renkleri tercih etme sebebi tam olarak 
bilinmemekle birlikte dostu Carlos Casagemas’ın hayatını kaybetmesi sanatçıyı 
derinlemesine sarsmış ve bu durum eserlerine yansımıştır (Richardson,  
1991: 182).

Picasso, bazı temel beşeri sorunları anne-çocuk ilişkisi bağlamında 
ele alarak sorunların irdelenmesinde sembolik yaratımlarda bulunur (Wolf,  
2009: 64).
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Çağrışım Casagemas›ın Mezarı, erken Mavi Dönem’in en önemli 
eseridir. Picasso’nun çalışma alanının neredeyse tamamını kaplamıştır. 
Kompozisyonu, Orgaz Kont’un Cenazesi de dahil olmak üzere El Greco’nun 
birkaç tablosunu andırıyor. Carlos Casagemas Paris, Fransa’daki L’ 
Hippodrome Café, 128 Boulevard de Clichy’de kendini sağ şakağından 
vurarak intihar etti.  20 yaşında, sanat öğrencisi ve bir sanat stüdyosunu 
paylaştığı 19 yaşındaki Pablo Ruiz Picasso’nun (1881-1973) yakın 
arkadaşıydı. Picasso’nun Mavi Dönemi’nde (1901-1904) konu seçiminde çok 
önemli bir rol oynadı. Picasso, Mavi Döneminde uzun süredir devam eden 
ayrılık kaygısını, babasına bağımlılığını ve kız kardeşinin ölümü için kalan 
kederini çözmeye başladı. Ve Casagemas’ın ölümüyle uzlaştı. Arkadaşının 
ölümünden sonra babasının adı Ruiz’i kullanmayı bıraktı ve basitçe Picasso 
olarak tanındı (Harris, 2003: 180).

Resim 3. Pablo Picasso, Çağrışım, Casagemas›ın Gömülmesi,  
1901, 1500x900 mm, T.Ü.Y., Modern Sanatlar Müzesi, Paris
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Casagemas’ın intiharı sonrasında yaptığı ‘Mavi Dönem’in en dikkat çeken 
çalışması olan La Vida (Yaşam)’dır. Sanatçının arkadaşının intiharı üzerine 
yaptığı çalışmaların sonuncusudur (Mccully, 2011: 105).

Mavi dönemden kalma ve bugün Cleveland’da yer alan Picasso’ya ait 
bu çalışma geniş, portre formatındaki kompozisyon ne umutsuzluğun resmi 
ne de dünyaya iyimser bir bakış açısını ifade eden biri olarak yorumlanabilir, 
aksine bu iki karşıtlık arasında bir denge kuran olarak yorumlanabilir. Yeşilimsi 
bir zemine ve mavinin çeşitli nüanslarında bir arka plana sahip belirsiz bir iç 
mekânda yer alan 1903 tarihli bu eserde Picasso “resim içinde resim” anlayışını 
çalışmıştır. Kompozisyonun kalbindeki ifade esrarengizlik sağlarken, anne 
sevgisi de kalıcı bir an olarak işlenmiştir. Resim içinde resme hâkim olan 
yalnızlık kavramında ise temelde Picasso’nun düşünceleri yatmaktadır. Sonsuz 
melankoli ve varoluşsal sembolizmi, bu eseri hem Picasso’nun eserleri içinde 
hem de Sembolist sanat bağlamında bir başyapıt haline getiriyor (Wolf, 2009, 
s.84).

Resim 4. Pablo Picasso, 1903, La Vie, T.Ü.Y.,  
1965x1292 mm, Sanatçı Hakları Derneği, New York

‘La Vie’ eserindeki anlayış bir bakıma aynı şekilde bu eserinde de 
devam ettiği gözlemlenmiştir. Resim de herhangi bir olumsuz bir duruma 
rastlanılmamasına rağmen yetişkin figürlerin umutsuzca yere bakması bazı 
şeylerinde yolunda olmadığının göstergesi niteliğindedir. Mekânsal olarak 
herhangi bir mesajın olmaması sadece özneye yönelik trajedi, ızdırap, yoksulluk 
gibi konuların işlendiğinden de bahsedebiliriz.
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Resim 5. Pablo Picasso, Deniz Kenarındaki Zavallı İnsanlar, 1903,  
Ahşap Üzerine Yağlı Boya, 1053x690 mm, Sanatçı Hakları Derneği, New York.

Resim 6. Pablo Picasso, Salome’nin Dansı, 1905, 467×416 mm,  
Gri Kâğıt Üzerine Siyah Mürekkep, Smithsonian Tasarım Müzesi

Mavi dönem ve onu takip eden pembe dönemi, Picasso’nun sembolist 
sanat tarihine kişisel katkı sağlamıştır. O sıralarda yarattığı eserlerde Sembolist 
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temaların kapsamlı bir özeti mevcuttur. Örneğin; Salomen’nin Herod’dan önce 
dansı adlı eseri neredeyse Gustave Moreau’nun bir paradosi olarak görülebilir 
(Smith, 1972: 204).

1936 yılında İspanya’daki iç savaş sonrasında Picasso artık eski plastik 
anlayışlarla yaşanan bu olaya bir cevap arayamazdı. Onun sanatında aşk nasılsa 
öfke de kesinlikler gibi bunaltılarda plastik bir biçimde kendini gösteriyordu. 
Çalışmalarını sadece resim tekniklerindeki ustalığıyla değil bütün beceri ve 
duygularıyla ortaya çıkarması gerektiğini biliyordu. İspanya iç savaşı, Francisco 
Goya’nın da deneyimlediği gibi onu kendi yaratıcı zekâsını fark etmesini 
sağlayacaktı (Garaudy, 1966: 107).

Mavi Dönem Picasso’nun sefalet ve kimsesizlik dönemidir. Bu dönemdeki 
eserlerinin konusu; düşkünler, fakirler, dilenciler, ayyaşlar, hayat kadınlarıydı. 
Lautrect ve Vangogh eseri izlemi yaratan eserler üretiyordu. Yalnızlığım, 
derdin ve öfkenin rengi olan maviyi yoğun bir şekilde kullanıyordu. Yaptığı bu 
çalışmalarda El Groco’nun çalışmalarına olan beğenisi açıkça anlaşılır (Erol, 
1971: 1).

Resimlerinin konusunu genellikle insanların yaşam içerisinde duygusal 
değişimleri oluşturmaktaydı. 1905 yılında Hollanda’ya bir gezi programı 
düzenlemiş ve burada insan anatomisine olan bakış açısı değişerek dönmüştür 
(Richard, 1991: 97). 

Şairane bir anlatıma sahip resimler genellikle üzüntü ve duygusallık havası 
içerisinde ve mevzuları genellikle fakirleri, açlıktan benizleri solmuş çocukları 
ve biçareleri kadınları betimliyordu (Hourtico,1946:549).

1905-1907 tarihleri arasında sanatçı genellikle pembe renk ve tonlarını 
kullanmış ve bu sebepten dolayı bu dönem ‘Pembe Dönem’ adı verilmiştir. 
Bu dönem konu içeriği bakımından farklılık göstermekte ise de kullanılan 
figüratif unsurlar bakımından mavi Dönemle’ uyuşmaktadır. Toplumun en 
alt tabakasından insanların resmedildiği çalışmalarda bu kez sevgi, sevinç ve 
mutluluk gibi unsurların betimlemesine çalışılmıştır (Erol, 1971: 1).

Bu dönem eserlerinde palyaçolar ve soytarılar en belirgin figürlerdir. İki 
dönem arasında yaşadığı geçiş yumuşak bir şekilde olmuştur. Figürlerin bedenleri 
aynı Grego’daki gibi parmak iskeletleri omuzları sivrilmiş ve dirseklerinden 
itibaren uzamış durumdadır. Kırmızı renk figürler deve arka fonda şölen içinde 
kendini gösterir. Sıcak renkler tonları genellikle soğuk renk tonlarına baskın 
durumlardadır (Erol, 1971: 1). 
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Resim 7. Akrobat ve genç soytarı,1905

1906 yılında Matisse ve Derainle gibi sanatçılarla yakın temas halinde 
bulunmuş fakat yeterli samimiyete ulaşamamışlardır. Sanatsal bakış açılarındaki 
zıtlaşma Matisse ile aralarını açtı. Görüş farklılığı konusunda Derain ile çok 
anlaşmazlık yaşanmamıştır. Picasso bu dönemde resimlerinde Afrika kökenli 
modellere de yer vermeye başlamıştır. Apollanair’in vasıtasıyla George 
Braqueile ile tanıştılar (Güvemli, 1964: 197).

Sanatsal üslup olarak yaşadığı Mavi Çağın ağır ve basık havasından 
kurtulmaya çalışarak Cezanne tarzı çalışmalar yapmaya başlamıştır. Yaptığı bu 
çalışmalar ona Kübist yaklaşımın kapısını aralamıştır (Petrov, 1979: 385-386).

Resim 8. Avignonlu Genç Kızlar, T.Ü.Y., 2439 x 2337 mm, 
Museum Of The Modern Art, New York
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Bilindik tarzdan başka ürettiği Avignon’lu Genç Kızlar adlı eseriyle 
modernist resim sanatına adım atarak unvan sahibi bir sanatçı olabilmeyi 
başarmış ve o ana kadar yaptığı bütün sanatsal çalışmaların dışında bir eser 
üretmiştir. Üstüner, 1989: 115). 

Çalışmada bütün şekiller çıplak gözle seçilebilmekteyse de yalın bir 
yaklaşımla oluşturulmamıştır Aksine kullanılan ışık-gölge oyunlarıyla üç boyut 
algısı verilmeye çalışılmıştır denilebilir. Bu sayede olsa gerek çoğu sanatsever 
tarafından benimsenen bir eser haline dönüşmeyi başarmıştır (Petrov,  1979: 385). 

Kullandığı figürleri hayal gücünün süzgecinden geçirerek tuvale aktarmış 
ve böylelikle bilindik sanatsal sınırların ötesine çıkabilmiştir. Kas yapıları 
Braque’in eseri olan ‘Le Courrier’de olan şekliyle esin alınarak oluşturulmaya 
çalışılmıştır (Petrov, 1979: 390). 

1900’lü yılların başlarında Avrupa kıtası dışında kalan coğrafyalardaki 
kültürler merak edilmeye başlanarak herkesin merakını üzerine çekmiştir. Matisse 
ve Fovlar İran minyatürüyle halı motiflerine ve Afrika çini eserleri üzerinde 
araştırma yapmışlardır. Braque ve Picasso ilkel kabilelerin yapmış oldukları 
maskeleri araştırmaktaydı. Daha sonraki süreçlerde sanatçı eserlerinde Afrika 
primitif eserlerinin etkisine ve esinine rastlanılmaktadır (İpşiroğlu,  1983: 30).

Resim 9. Kadın Başı 1907, Dan Maskesi, Pablo Picasso

Avrupa medeniyet coğrafyasından yoğun bir ilgi gören Afrika primitif 
kültür etkileri Picasso’yu da oldukça etkilemiştir. Picasso1909’da başlayan 
ve kübizmin temellerini oluşturan süreçte Afrika yerlilerin tapınma veya 
dekoratif amaçlarla çeşitli doğal malzemeler kullanarak ürettikleri heykellerden 
etkilenmiştir. Portre ve figüratif çalışmalarında bu objelerin formsal yapılarını 
irdeleyerek kendi çalışmalarında esin kaynağı olarak kullanmıştır (Hourtico, 
1946: 550-551). 
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Kübist sanat akımı Picasso’nun Afrika primitif halk kültürünün eserlerine 
verdiği değerle var olmayı başarmıştır. Bu değer sayesinde herkesçe bilinen ve beğenilen 
yeni bir sanat tarzının oluşmasını sağlamıştır (ThegreatartistsBook6, 1978: 2). 

Picasso denildiğinde şüphesiz akıllara gelen tek sanat akımı Kübizm 
olmuştur. Üç boyutu iki boyuta indirgemeye çalışırken insan anatomisi 
üzerinde yaptığı değişiklikler dikkat çekmeyi başarmıştır. Çalışmalarında farklı 
yönlerdeki görüntüleri tek bir düzlem üzerinde birleştirmiş ve çağdaşlarından 
farklı işlere imza atmayı başarmıştır (Tunalı, 1989: 165).

Yaptığı çalışmalarda süre açısından en uzun dönemi dört yıl sürmesine 
rağmen bu sanatsal anlayış Picasso’nun sanat serüveni içerinde içerisinde 
izlerini hemen hemen bütün sanat eserlerinde göstermektedir. (Erol, 1971: 1).

1908 ve 1909 tarihleri arasında kübizmin çözümleyici dönemini yaşayan 
Picasso, Münih’te bulunan Thann-Hauscr Galerisi’nde ilk sergisini açmıştır. 
Derain ve Braqueile ile yoğun fikir alışverişinde bulunmuştur. Resimlerinde 
harfleri ve rakamları kullanmaya başladı. 1912 yılında kübizmin sentez dönemi 
başlamıştır. Bu dönem çokça kolaj çalışmaları yapmıştır (Güvemli, 1964:197). 

Ürettiği eserlerde sürekli gelişimi amaçlamış ve fikirlerini “Hiçbir 
sanat eseri doğal değildir. Sanat eseri doğada doğal olma, yanı anlatır” diye 
açıklamıştır (Graudy, 1966: 48). 

Doğal biçimleri ayrıştırma yoluna giden Picasso Analitik Kübizmi çok iyi 
bir şekilde kullanmıştır. Doğal biçemlerinin çözümlemesi yapıldığı için analitik 
kübizm olarak adlandırılır. Sadece düşünsel ve kurgusal yapı elemanları kullanılarak 
üretilen eserler ise sentetik kübizm olarak adlandırılır (Tunalı, 1989: 167).

Resim 10. Keman, 1912, Modern Sanatlar Müzesi, New York
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“Bütün çağların sanatçıları, resim sanatının ruhunu, kendilerine göre 
çözmeye çabalamışlardır. Kübizm, bu aykırılığı atlama yolunda değil, onu yeni 
etkiler araştırmaya yöneltme yolunda bir girişimdir. Picasso, Kübizmin, görünen 
dünyayı betimlemeye yarayan tüm öteki araçların yerine geçebileceğini ileri 
sürmemiştir. Tam tersine, farklı yöntemleri seven biridir o. Picasso’yu kendi 
farklı “buluşlarına” götüren durum, XX. yüzyıla özgü oluşudur” (Gombrich, 
1986: 456-457).

Picasso, farklı bir metot oluşturduğuna yönelik iltifatlara karşılık olarak 
“Ben aramam, bulurum” demiş ve ürettiği eserlere yaptığı tercihler sonucunda 
ulaştığını vurgulamıştır (Sanat Tarihi Ansiklopedisi, 1983: 655-656). 

Pablo Ruiz Picasso bu konuya “Kübizm, diğer pentür mekteplerinden farklı 
değildir. Aynı prensipler aynı unsurlar hepsinde müşterektir sözleriyle akımın temel 
prensiplerinin diğer akımlarla aynı kaynaktan beslendiği gerçeğini dile getirmiştir. 
Kübizmin uzun zaman anlaşılmamış olması, hatta bugün dahi onun içinde görülecek 
bir şey bulunmamasını ise ‘’Ben İngilizce anlamam. İngilizce kitap benim için hoştur. 
Bununla beraber, bu İngilizce lisanının mevcut olmadığını anlamına gelmez. Öyle 
ise eğer ben tanımadığım bir şeyi anlamazsam suçu başkasının üzerine yüklemek 
neden” sözleriyle açıklık getirmiştir (Turanî, 1960: 79). 

“Analitik kübizm çıkış noktası doğadır. Bu bütünselliği içindeki doğa değil 
de, salt bir elemanlar varlığı olan doğa. Kübist için doğa bütünsellikten yoksun, 
bölük pörçük olan bir varlıktır. Sanatçı, bu bölük pörçük elemanların varlığını 
bütünlüğü olan, düzeni olan bir varlık haline getirecektir. Meydana getirilen 
bu bütünsel varlık, artık, doğal olarak salt bir görünüş varlığı olmayacak, 
tersine, doğrudan soyutlanmış elemanlarla oluşturulmuş bir düşünsel soyut 
varlık olacaktır. Kübizmin diğer bir aşması olan sentetik kübizm ise Doğa ile 
ilgisini tamamen koparmıştır. Salt bir biçim konstrüksiyonu olarak anlaşılan 
kübizm, artık analitik kübizm olmaktan çıkarak sentetik kübizm olur ki bu 
Sentetik Kübizm sözcüğünden de anlaşıldığı gibi konstrüktivist elemanların 
birleştirilmesinden oluşmaktadır. Bu yönüyle Kübizm, köktenci soyut tavrıyla 
daha sonra gelecek tüm soyut sanat akımlarının oluşumu için okul görevi 
görmektedir” (Tunalı, 1989: 169-172).

1914 yılında Braque’dan ayrılarak 1915 yılı itibariyle Ingres ve Roma 
klasik eserleri üzerinde çalışmıştır. Başlangıçta durağan kadın figürleri çalışmış 
1923 yılından sonra da onları parçalara ayırarak ürkünç çizimler oluşturmuştur. 
Döneminde Picasso’dan başka alışılagelmiş sanatsal anlayışlara müdahale 
ederek devrimsel değişimler yapabilen bir sanatçı daha da var olmamıştır 
(Tansuğ, 1999, 274). 
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“O Braque’ın sanatsal girişimlerinden yararlanmış büyük bir ustalıkla 
Kübizmi bir çıkmaza sokmuş ve oradan yeni bir dil oluşturarak farklı bir teknik 
geliştirmiştir. Ciddi veya alaycı olarak zencileri şekil ve renk vererek tasvir eden 
ve acayip bir âlem yaratan Pablo Picasso bu nazariyeyi büsbütün mücerrede 
(abstrait) icra ederek resmini yapacağım nesnenin sade görünüşünden değil, onun 
asli şeklinden uzaklaşarak ona hakikat ve tabiatın üstünde bir maliyet vermiş ve 
onun ruhumuzda husule getirdiği intibaı yine Ruhi tesirler yapacak şekiller ve 
renklerle ifade etmek gibi garip bir yola sapmıştır ki buna da sürrealizm (Fr. 
Surrealisme) ismi verilmiştir” (Arseven, 1958: 235).

Kübist sanat anlayışının öncülerinden olan Picasso bu akımla 
yetinmeyerek Gerçeküstücülük (Sürrealizm) sanat akımı içerisinde de sanatsal 
çalışmalar üretmiştir ve böylelikle iki sanat akımı arasında bireşim kurarak 
doğayı geometrik bir süzgeçten geçirmeyi başarmıştır. Picasso’ya göre sanatçı 
çağdaş akımları takip ederek sanat anlayışına yön vermeli ve böylelikle önceki 
etkenlerden korunmalıdır onun içindir ki sürrealizm sanat anlayışı içerisinde 
yaşadığı dönemin bir gerekliliğidir (Üstüner, 1989: 118).

1917 yılının mayıs ayında sürrealizm ilk bahseden Fransız sanat 
eleştirmeni Guillaume Appollaneire’dir. Roma, Napoli, Floransa, Barselona ve 
Madrid şehirlerinde bir süre yaşayan Pablo Picasso Paris’e yerleşerek daha önce 
İtalya’da tanıştığı Balerin Olga Koklova ile 1918 yılında evlenmiştir. Bir dönem 
sevgilisi olan Marie-Theresere Walter, ‘Ayna Önündeki Kadın’  adlı çalışmasına 
modellik yapmıştır. (Passeron, 1990: 199). Resim 11

Resim 11. Ayna Önündeki Kadın, 1932, 1623x1302 mm,  
Modern Sanatlar Müzesi New York
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“Picasso’nun hayatında Kübizmin dışında çok önemli bir yer 
teşkil eden şey ise kadınlar olmuştur. Çıplak kadın figürleri, Picasso’nun 
vazgeçemediklerindendir. Picasso’nun özelikle 1920’li yıllardan sonra görsel 
dünyasındaki her şey çıplak kadınlarla alâkalıdır. 1935 yılında bir seri genç 
kız resmi yapmıştır. Bu genç kızlardaki yüz ifadeleri Picasso’nun yeniden 
dışavurumculuğa (Expressionnisme) geçtiğini göstermiştir” (Üstüner,  
1989: 119).

Sürrealizm 1920’lerin başında ortaya çıkan, savaşlar arasındaki yıllara 
egemen olan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda kısaca yeniden canlanan 
geniş bir entelektüel hareketti. 1960’lara gelindiğinde, hareket neredeyse 
ölmüştü. Fransa ve özellikle Paris şehri her zaman sürrealizmin manevi yuvası 
iken, hareket etkisini tüm dünyaya yaydı. 1920’lerde ve 1930’larda sürrealist 
gruplar Avrupa’nın Brüksel, Kopenhag, Londra ve Prag şehirlerinde de ortaya 
çıktı ve yavaş yavaş Japonya, Meksika ve ABD’nin daha uzak kıyılarına ulaştı 
(Martin, 2000: 6).

Savaş sırasında milyonlarca insan öldü ve savaşın dehşeti birçok şair ve 
sanatçıya bu ilerlemeyi hissettirdi. Sebep ve mantık başarısız olmuştu. 1916 
gibi erken bir tarihte, Dada adlı bir hareket toplumla ve onun fikirleriyle dalga 
geçiyordu. Sürrealizm bazı yönlerden Dada’nın devamıydı, ancak bakış açısı 
daha olumluydu. 1924’te André Breton adında bir Fransız şair Paris’te ilk 
sürrealist grubunu kurdu (Bolton, 2000: 4).

Breton başta görsel sanatların gerçeküstücülük için bir çıkış noktası 
olabileceğine kuşkuyla bakıyordu, ancak sanatçılar onun hareketine katılıp 
bilinçaltı düşüncelerinden yola çıkarak eserler üretmeye başladığında, 
Breton türün bir savunucusu oldu. İlk sürrealist sanatçıların çoğu, her ikisi de 
sürrealizmi etkileyecek olan dadaizm ve kübizm olarak bilinen soyut stiller 
de dâhil olmak üzere başka türlerde çalışıyordu. İlk sürrealistler tarzlarını 
denediler ve çalışmalarını Breton’un 1924’te yayınladığı bir manifestoda 
ortaya koyduğu gerçeküstücülük kurallarına uyacak şekilde geliştirdiler 
(Marcovitz, 2008: 15).

“Picasso sürrealizmin öncülerinden biridir. Bu gerçek, akımın başlatıcıları 
tarafından da kabul edilmiştir. Sanatçının ününden siyasal yararlar sağlamayı 
düşünmezden önce bile Andre Breton, Picasso’ya karşı aşırı sevgi ve hayranlık 
beslemiştir. Le Surrealisme et la Peinture’de “…şu an içinde bulunduğumuz 
durum, bu adamı tanıyamamış olsaydık çok daha geç elde edilebilirdi ya da hiç 
elde edilemezdi”, “…eğer sürrealizm izlenmesi gereken bir yol çizecekse bu 
yol Picasso’nun gitmiş olduğu ve gideceği yol olmalıdır” bu deyişler 1925’e 
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aittir ve Breton’u övmekte olduğu kimse, savaş öncesi dönemde Apollinaire’in 
arkadaşı olan Picasso’dur” (Üstüner, 1989: 225).

Picasso sürrealist hareketin hoş karşılanan ama çekingen bir üyesidir. 
Andre Breton’un birkaç yarım boy portresini yapmıştır. Picasso’nun ilk 
sürrealist tablosu olan The Three Dancers’ı yapması tanışmalarından iki yıl 
kadar sonradır. Hem ölçek hem de stil açısından Picasso’nun JoanMiro’nun 
çalışmalarına gösterdiği ilgiyi vurgular. Üç dansçı resmi, klasik Üç Güzeller 
temasına dayandırılmıştır ancak o olağan zarafet ve dinginliğin yerine çılgın bir 
ölüm dansı almıştır. Merkezdeki figür, çarmıha gerilmiş bir İsa’yı hatırlatır ve 
Casagemas’ın yakın zaman ölümü ile ilgili olabilir (Martin, 2000: 56).

Picasso’nun ilk sürrealist tablosu olan “Üç Dansçı” ile başlayan yeni tarz 
Picasso’nun 1937 yılında ürettiği ‘Guernica’ adlı eseriyle ihtişamlı bir nitelik 
kazanmıştır. İspanya kurtuluş savaşında Loyalistlere sempati duyan Picasso 
1930’lu yıllardan önce politikayla ilgilenmemiştir (Skira, 1959: 419).

Resim 12. Üç Dansçı, 1925, 2153 x 1422 mm,  
Tuval Üzerine Yağlıboya, Tate Modern

Sürrealist sanatçıların en fazla ihtimam gösterdikleri yabancı sanatçı 
şüphesiz Picasso’dur. O’nun eserlerinin yaşadığımız zamanda büyük ilgi 
görmesinin nedenleri arasında hem birçok sanat anlayışıyla çeşitli eserler üretmiş 
olması hem de hayal gücüne duyduğu saygı gösterilebilir. Picasso, Guillaume 
Apollinaire’in baş sanatçı-kahramanı olmakla birlikte Apollinaire’i ustası kabul 
eden Andre Breton ve Paul Eluard gibi şairlerinde yakın arkadaşıydı. Andre 
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Brenton, 1921 yılında Picasso’nun ‘Avignonlu Kızlar’ adlı eserinin Modacı 
Jacques Doucet tarafında satın alınmasına yardımcı olur (Lynton, 1991: 86). 

Andre Breton sürrealizmi sanatsal ifade tarzı saymayanları hedef aldığı 
yazısında Picasso’nun ‘Avignonlu Kızlar’ ve ‘Üç Dansçı’ gibi eserlerine de 
yer vererek onu bir silah olarak kullanmış oldu. Sürrealist Devrim’in Temmuz 
1925 tarihli sayısında yer alan bu yazıyla birlikte Picasso’nun ‘Avignonlu 
Kızlar’ tablosu sanat dünyasında bilinen bir eser halini almıştır. Picasso daha 
öncesinde aldığı sergilere katılmama yönündeki kararını o yılın sonlarına doğru 
sürrealistlerin sergisine katılarak bozmuştur (Lynton, 1991: 87).

Picasso yıllar içerisinde kendine has bir sanat dili oluşturmasına rağmen 
araştırmalarına ve çalışmalarına devam ederek kendini geliştirmeye devam etti. 
Merak duygusu, yaşam kaygıları ve hayal kırıklıkları onun mizah anlayışını 
geliştirdi. Resmettiği kadın figürleri başkaları tarafından canavar veya peri olarak 
algılanabilse de sonuç olarak onun dehasının bir yansımasıydı (Thegreatartists, 
1978: 3).

Resim 14. Deniz Kenarında Figür, 1931, 1300 x 1950 mm,  
Tuval Üzerine Yağlıboya, Ulusal Paris Müzesi

1925 yılında Galerie Pierre’de Man Ray, Paul Klee, Jean Arp ve Pablo 
Picasso birlikte ilk sürrealist sergilerini açtılar. (Turanî, 2003: 614-615) Picasso 
ile sürrealizm arasındaki ilişki aslında onun 1930’lardaki çalışmaları boyunca 
oldukça derinlere iner. Ancak birkaç görüntüde temel özü elde edebilirsiniz 
(Schaffer, 1999:  90).
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Çağdaş tarihten esinlenen, ancak herhangi bir olayı çok aşan bu muhteşem 
eser için, Ağlayan Kadın, Alfred H. BarrJr.’ın dediği gibi bir “son yazı’ dır. Yine 
de kendi kendine yeterli bir kompozisyona dönüşen bu detay, Guernica’nın tüm 
kıyamet havasını içinde barındırıyor. Ağlayan kadının uçsuz bucaksız kederinde 
ısırdığı mendil, anlatımın telaşlı hararetini artıran daha sonraki bir icattır. 
Bir bakıma resim, renklerin keskin uyumsuzluğunda Guernica’dan farklıdır. 
Dramatik çatışmayı efsanenin zamansızlığına yükseltmeye yardımcı olurlar 
(Jaffe, 1983: 108)

Resim 15. Ağlayan Kadın, 1937, 608 x 500 mm,  
Tuval Üzerine Yağlıboya, Tate Galerisi

Picasso’nun eserlerinde İspanyol atalarından gelen ruhu ve kendi ruhunda 
bulunan yaşam enerjisi ve ihtirası görmek zor değildir. Meydana getirdiği 
eserlerde uyguladığı tekniklerdeki ustalığını ve sınırsız özgürlükle kendini ifade 
ettiğini açıkça belirtmiştir (Güvemli, 1964: 202).

Sürrealist resmin 20. yüzyılın sanatının en parlak olgularından biri olmasını 
sağlayan şüphesiz hiçbir şey ile her şeyin mantıksal zıtlığına sahip olmasından 
ileri gelir. Görünen gerçekliğe olan itiraza tüm gerçekliğin anlatım imkânları 
zorlanarak ulaşılmaktadır. Tüm eserler yalnızca imgeselliğin ve gerçekliğin bir 
araya getirilmesiyle değil aynı zamanda çoğu kişi tarafından idrak edilemeyecek 
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hayallerle de bütünleştirilmelidir. Böylelikle varlığın tümü gözler önüne 
serilebilir (Passeron, 2000: 36).

20. yüzyılın büyük devrimcilerinden olan Pablo Picasso ve Georges Braque 
modern sanatın en dikkat çeken üslubu olan Kübizmi keşfeder. Uzun sanat 
yaşamı boyunca hayal gücünü kullanarak farklı formlar ve renkler kullanarak 
buluşçu yeteneğini sürdürür (Parramon, 2002: 25).

“O Braque’ın sanatsal girişimlerinden yararlanmış büyük bir ustalıkla 
Kübizmi bir çıkmaza sokmuş ve oradan yeni bir dil oluşturarak farklı bir teknik 
geliştirmiştir. Ciddi veya alaycı olarak zencileri şekil ve renk vererek tasvir eden 
ve acayip bir âlem yaratan Pablo Picasso bu nazariyeyi büsbütün mücerrede 
(abstrait) icra ederek resmini yapacağım nesnenin sade görünüşünden değil, onun 
asli şeklinden uzaklaşarak ona hakikat ve tabiatın üstünde bir maliyet vermiş ve 
onun ruhumuzda husule getirdiği intibaı yine ruhi tesirler yapacak şekiller ve 
renklerle ifade etmek gibi garip bir yola sapmıştır ki buna da sürrealizm (Fr. 
Surrealisme) ismi verilmiştir” (Arseven, 1958: 235).

Cisimlerin hacimlerini kullanarak çalışmalar yapıyor gibi görünseler de 
aslında yüzey resmi yapıyorlardı. Picasso yaklaşık bir asılık yaşamında Kübizm’e 
birkaç yılını ayırmış ve sonra başka sanat akımlarını deneyimlemiştir (Turan, 
1971: 2). Yaptığı resimlerde, heykellerde, grafik ve seramik eserlerinde İspanyol 
kültürünün izlerini yansıtan Picasso, içerisinde bulunduğu Fransız kültüründen 
oldukça az etkilenmiştir (Üstüner, 1989: 112) Picasso gibi farklı sanat akımlarını 
deneyimleyen bir ressam için kesinliğe ulaşan yargılarda bulunmak yanıltıcıdır. 
Henri de Toulouse Lautrec kadar hümanist ve müstehzi, Jean Auguste Dominique 
Ingres kadar titiz, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni kadar azametli, 
Jean Baptiste Greuze kadar hassas olabilir (Read, 1960: 217).

“Günün birinde belki de bütün yaşantımızın oyuncaklarını göreceğiz, 
tıpkı bir zamanlar çocukluğumuzda gördüklerimiz gibi. Bu düşünceyi aklımıza 
getiren Picasso’dur. Zihin yegâne tiyatrodur ve burada cereyan eden dramda 
oynayan Picasso, büyüklerin trajik oyuncaklarının yaratıcısı olarak, hem 
kendisini rahatsız eden şey bahanesiyle çocukça huzursuzluğuna son verdi, hem 
de insanın büyümesine neden oldu. Eğer sürrealizm kendine bir yol çizecekse, 
bu yol Picasso’nun gittiği ve gideceği yol olmalıdır” (Breton, 1993: 444).

Picasso olayları ve halleri, biçimin çocuksu yalınlığıyla genel bir bakış 
açısından tartışmaya açmıştır (Teber, 1985: 47). Sürrealistlerle ortak hareket 
eden Picasso gibi sanatçıların kullandıkları malzemeleri ve tekniği bir araya 
getirirken kullandıkları motivasyonun sanatçı ruhlarındaki devinimden 
kaynaklandığı söylenebilmiştir (Yılmaz, 2005: 131-132).
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Picasso ilk olarak 1937 yılında Paris’te düzenlenmiş olan Uluslararası 
Fuarın İspanya pavyonunda sergilenen ve İspanya’nın kuzeyindeki Bask 
milliyetçilerin bombaladıkları eski başkentte yaşayan insanların yüzlerinden ve 
başlarına gelen üzücü olaylardan esin alarak resmettiği ‘Guernica’ adlı yapıtı 
ile yeni bir döneme girmiştir. Guernica adlı eser sembolizm akımının bir örneği 
olmakla birlikte; kompozisyonda ölmüş çocuğu kollarında tutarak ağlayan 
figür Michelangelo’nun Pieta’sını, lamba tutan figür özgürlüğü, elinde kılıç 
tutan savaşçı figürü vatanseverleri, alevler içindeki figür ölen halkı, boğa figürü 
kaçan düşmanı, can çekişen at figürü karanlığı veya kötülüğü, kuş figürü ise 
ölümsüzlüğü simgelemektedir (Üstüner 1989, 119).

Resim 16. Guernica, 1937, 3490x7760mm, T.Ü.Y., Sofia Müzesi

Beyaz, siyah ve gri tonlarında yapılan kübist eser, bir trajedi, yıkım 
ve umutsuzluk mesajı veriyor. Picasso’nun pek çok sanatında olduğu gibi, 
Guernica’nın kompozisyonu çılgın ama karmaşık değildir. Savaş kurbanlarını 
çarpık bir gerçeklikle betimleyerek kübizmin temel unsurlarına güvenmeye 
devam ediyor. Öznelerinin gözleri, uzuvları, kulakları ve yüzleri parçalanmış 
doğayla uyumsuz bir şekildedirler (Mcneese, 2006: 75-76).

“Tarihi bir resim olmayan tabloda bir toplu kıyım görülmektedir. 
Paramparça yapılmış biçimsiz atlar, bunların aralarında olan insan ve hayvan 
figürleri birbirine karışır. Tablonun solunda haykırarak kollarında ölü bir çocuk 
taşıyan kadın figürü bir annenin çektiği acının evrensel bir timsalidir. Ölen bir 
savaşçının kırık bir kılıç parçasıyla tuttuğu çiçek yaşama isteğinin belirtisidir. 
Parçalanmış atın korkutan kişnemesi, yanan kadının çığlıkları, çevresini 
aydınlatmayan meşale, biçare düşmüş halde ilerlemeye çalışan kadın figürü 
ve gözyaşları içerisinde olup bitene seyirci kalan gözler. Acının ve korkunun 
her türlüsü bedenlerin şeklini değiştirir ve onları insanlıktan çıkarır” (Garaudy, 
1966: 111).
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İzleyicide en çok etki uyandıran plastik öğeler tablodaki aydınlık ve 
perspektiftir. Karanlık gibi ışığında herhangi bir doğal kaynaktan geldiği 
söylenemez. Yaşayan ve ölmüş formlar alacakaranlığın içinden ortaya çıkarlar. 
Tabloda kül, küf ve keten rengindeki boyalar da dramatizeyle bütünleşirler. 
Perspektif, tabloda acı ve felaketlerinin şiddetini anlatmak için her nesnenin 
içinde hissedilir biçimde kullanılmıştır. Tablo her ne kadar bir kargaşa ortamını 
betimlese de kullanılan şekilci anlatım tarzının etkisiyle hezimet ve ümitsizlik 
vermez (Garaudy, 1966: 111). 

“...Guernica, çok derinlerde öznellik taşıyan bir yapıttır. Gücü de 
buradan kaynaklanır zaten. Picasso, gerçek olayı imgelerde canlandırmaya 
çalışmamıştır. Kent yoktur, uçaklar yoktur, patlama yoktur; günün, yılın, 
yüzyılın belli bir zamanına ya da İspanya’da olayın geçtiği kesime hiçbir 
gönderme yoktur. Suçlanacak düşman yoktur. Kahramanlık da yoktur. Gene de 
yapıt bir protestodur- resmin tarihini bilmese bile anlar insan bunu. Öyleyse 
protesto nereden kaynaklanmaktadır? Bedenlerde ellere, ayak tabanlarına, atın 
diline, annenin memelerine, başlardaki gözlere- olanlardır protesto. Resmediliş 
yoluyla bunlara olanlar, bedende duyulanların, olup bitenlerin duyuluş biçiminin 
imgelemdeki eşdeğerleridir. Onların acıları gözlerimiz yoluyla hissettirilir bize. 
Acı da bedenin protestosudur” (Berger, 2003: 179).

En sade, nesnel ve sanatçı hassas çizgisel dönemin ardından 1929 yılından 
itibaren İspanya iç savaşından etkilenerek yaptığı Guernica adlı çalışmasıyla 
aynı zamanda dışavurumcu da olur. Guernica’yı siyah, beyaz ve gri tonlarını 
kullanarak yaptı. Derin ve kuvvetli bir acı çeken kişneyen bir kır at vardır. 
Picasso varlığını o anki düşünceye veya içinde yaşadığı anda toplamaktadır 
(Akay, 2004: 96). 

“Guernica hiç kuşkusuz politik bir resimdir. İçinde çok büyük bir mesaj 
vardır… Ve Guernica politik içerikli olduğu, yan tuttuğu, ancak bunu kaba 
belgeler ardına sığınmadan, sığlaşmadan, çok onurlu, çok görkemli ve çok da 
güzel bir biçemde verebildiği için büyük bir sanat yapıtı niteliğini kazanmıştır… 
Gerçekten de Picasso, Guernica ile sanatın yanlılığının genel bir antlaşmasını 
yapmıştır. Bir başka değişle, Guernica’dan sonra, artık sanatın yansızlığından, 
suya sabuna dokunmayan, sanat için sanattan söz etmek olanaksızdır… Picasso 
bunun manifestosunu üretmiş, sergilemiştir…” (Teber, 1985, 60).

12 Temmuz’a kadar Guernica, Paris Uluslararası Sergisi’nin İspanyol 
Pavyonu’nda sergilendi. Guernica’ya yapılan saldırı uluslararası bir protesto 
fırtınası yaratmışken, Picasso’nun büyük duvar resmi de kendi tartışma 
kasırgasını yaratmıştır. Paris Uluslararası Sergisi kapandıktan sonra, Picasso’nun 
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büyük savaş karşıtı tablosu turneye çıktı: Londra’da ve Avrupa’nın diğer 
başkentlerinde ve sonunda New York’da sergilendi (Mcneese, 2006: 76).

“Soyut sanatın anlaşılması için sanat tarihi boyunca buna zemin 
hazırlamış sanatsal etkileri incelememiz gerekmektedir. Modern sanat olarak 
ta adlandırdığımız bu süreç ressamların artık doğayı olduğu gibi resmetmeyi 
bırakmalarıyla başlamıştır. Tarihte modern dönemin başlangıcının Fransız 
devrimi (1789) olduğu varsayılmaktadır. Sanatçılar devrimin ardından tarih, din 
ve mitoloji gibi sanatın kabul gören konularının kendilerini ifade etmek için 
hayatlarının birer vazgeçilmezi olmadığını kavramışlar” (Lambert, 1992: 1).

Picasso’nun yaşadığı yıllarda sanatçıların asosyal olmaları neredeyse 
imkânsızdı. Sanatsal yapıtlarının anlaşılamama kaygıysa birlikte bir takım farklı algı 
ve kültürlere sahip cemiyetler arasında zaman geçirmek mecburiyetindeydiler. Bu 
tarz ortamlarda bulunan sanatçılar soyut çalışmalar yapabilmek için çok çalışmalı 
ve iyi bir teknik kullanarak estetik eseler üretmelidir (Bigalı,  1999, 33).

Sanatta özel bir önem barındıran soyut resim doğadaki şekillerin bozularak 
ve değiştirilerek başlamıştır. Birçok sanatçı bu tarzda eserler üretmektedir.  
Soyut resimden beklenen bir anlam ifade etmesi değil estetik açıdan doğru 
eserler barındırmasıdır (Arseven, 1958: 237). 

Picasso felsefeci ya da matematikçi olmamasına rağmen 1911-1918 
yıllarında ürettiği eserlerle insanların alışageldiği sanatı onlardan alarak yerine 
kafalarını karıştıran bir sanat verdi. Picasso daha Pop Art sanatını icra edenler 
dünyaya gelmeden önce bile Pop Art sanatının temel unsurlarını eserlerinde 
kullanmaktaydı. Picasso insanlara soyut düşüncenin gerçek yaşamda vücut 
bulmuş halini sunmuştur (Bigalı, 1999: 32). 

Resim 17. Kollarını Kavuşturmuş Jacqueline, 1954, T.Ü.Y., Picasso Müzesi, Paris
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Modern çağın sanatçıları süregelen sanatsal anlayışları yıkarak yeni 
yöntem ve tekniklerle kendi sanatsal bakış açılarını aktarmaya çalışmışlardır. 
Özgür düşün dünyasına sahip sanatçılar alışılagelmişin dışında eserler üreterek 
sanayici, tüccar ve sıradan insanlardan oluşan yeni destekçiler bulmuştur 
(Lambert, 1992: 1). 

“Picasso devamlı bir arayış içinde olmuş aramak için devamlı yöntem 
değiştirmiştir. Resim çalışmalarının yanı sıra seramik çalışmaları da yapmıştır. 
Seramik üzerine yaptığı ilkel resimlerle anlatmak istediği şekli yalın olarak 
anlatım ile yetinmiş aradığını resmetmez bulduğunu resmetmiştir. Piorro’de 
colombier gibi sanat tarihçileri Picasso’nun tezatlarla dolu oluşunu, her 
şeyi denemesini, hepsinden en iyi örnekler sağladığı halde hiçbirinde karar 
kılmamasını, hayatının yeni sürprizlere gebe oluşunu, bir çeşit fantezi, 
bir sebatsızlık olarak görmüşlerdir (Güvemli, 1964: 200). Sürekli yeni bir 
heyecanın, yeni bir fikrin coşkunluğu ile çalışmış hakkında ciltlerle eser 
verilmiş, kitaplar dolduracak kadar makaleler yazılmış, çeşitli yorumlara konu 
olmuş bir sanatçı olmuştur. Hiçbir zaman konusuz ve figürsüz resim yapmaya 
yanaşmamıştır (Hourtico, 1946: 547). Soyut sanatı anlatmanın en kolay tekniği 
olan Avant Garde sanat akımları içinde kullanılan tekniklerden, iki boyutlu kes 
yapıştır uygulaması olan kolaj denemelerinde bulunmuştur. Gazete parçasını 
kibrit kutusunu katmakta, ‘göz yanıltması’ Ingres gibi objeye göz atarak yapma 
şekline geçmiştir” (Üstüner, 1989: 115-118).

Resim 18. Gitar, 1913, Kömür, Karışık Teknik,  
Modern Sanatlar Müzesi, New York
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Picasso bir dönem kendini içinde yaşadığı sanat çevresinin anlayışlarından 
uzaklaştırarak klasik resim anlayışını irdelemek için çalışmalara başlamıştır. 
Modern sanat eseri üretebilmek amacıyla klasik sanatı çözümlemek ve bir 
takın araştırmalar yapma gereği duymuştur. Klasik anlayışla yaptığı çalışmalar 
başarısını pekiştirmede yardımcı olmuştur.

Resim 19. Picasso Siesta 1919, Oskar Reinhart Kolleksiyonu, Winterthur Switzerland

Picasso, oryantalizmle de ilgilenmiştir ve Avignonlu Kızlar eserinin düşün 
sürecinde önemli bir ilham kaynağı olmuştur. İlhamını hayranlık duyduğu bir 
Ingres çalışması olan ‘Türk Hamamı’ndan almıştır (Lemanies, 2000: 8).

Resim 20. Pablo Picasso, Cezayirli Kadınlar, 1955, 1140×464 mm,  
Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani Kolleksiyonu, Doha, Qatar
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Picasso çalışmalarında belirgin bir mesajı aktarma konusunda hiçbir 
zaman çok başarılı olmamıştır. Genel olarak yaşam-ölüm arasındaki bağa vurgu 
yaparak herkesçe doğru bilinin olgulara değinmekle yetinmiştir (Lynton, 1991: 
188). 

Birçok kişi tarafın oyunsu olarak nitelendirilen Picasso’nun tekniği onun 
eserlerinin temel dayanağını oluşturmaktadır. Gerçeklikten uzaklaşıp sanatçının 
fantezi dünyasında var olan imgeler sanatçın tekniğiyle birleşerek tekrar gerçek 
dünyaya dönmüştür  (Eyüpoğlu, 1972:169). 

“20. Yüzyılın en önemli ressamı olup olmadığı tartışılabilir. 91 yıllık 
uzun ömrü boyunca çok fazla sayıda yağlıboya resim, çizim, baskı ve heykel 
üretmiştir. Dünyadaki modern resim müzelerinin çoğunda eserlerinden örnekler 
bulunmaktadır. Bugün sanat tarihçileri Picasso’nun adını Giotto ve Michelangelo 
ile birlikte anarlar, çünkü onlarınkiler gibi Picasso’nun eserleri de Batı resmine 
yeni bir yön vermiştir. Kendisini izleyenlere soyut resmi geliştirme imkânı 
sağlayarak, ressamları “gerçekçi resmin baskısından” kurtardığı söylenmektedir. 
Sanatının bütün yollarını ve imkânlarını deneyen Picasso ile Avrupa ressamı 
hudutsuz ve cüretkâr bir hürriyet kazanmıştır. Ressam aklından her geçeni, 
elinden çıkanı ortaya atıp manasını kendi şahsiyetinde arattırmış; seyirciye de 
“resim senin benden istediğin değil benim sana verdiğimdir demiştir” (İpşiroğlu, 
1972: 170). 

Plastik sanat dallarının hemen her türünde çalışmaları olan Picasso’nun 
eserleri birçok özel koleksiyonda yer almıştır. Başta Amerikan müzeleri olmak 
üzere dünyanın birçok yerinde eserleri bulunmaktadır. Üretmekten haz alan, 
çalışkan kişiliğiyle dikkat çeken bir sanatçı olan Picasso çeşitli boyutlarda 
tablolar, desenler, gravürler, seramikler, heykeller ve daha birçok sanat eseri 
çalışması gerçekleştirmiştir. Picasso sanatsal çalışmalarıyla ilgili, “bir işimiz için 
en iyi ise almaya mecburuz. Hem de yalnız kendi çalışmamızda değil, aradığımızı 
her tarafta aramamız lazımdır. Ben bizzat kendimi kopya etmekten korkarım. 
Bununla beraber bana eski deneylerden müteşekkil bir dosya gösterilse, neye 
ihtiyacım varsa almakta zerre kadar tereddüt etmem” açıklamada bulunmuştur 
(Turanî, 1960: 83).

3. Sonuç

Picasso’nun sanat serüveni çok küçük yaşlarda başlayıp 8 Nisan 1973 
yılında ölünceye kadar devam etmiştir. İnsanları hayrete düşürecek kadar etkili 
bir yeteneğe sahip olan sanatçı, ürettiği eserler ile içinde yaşadığı dönemin 
çok ötesinde yaşayan ve bilinen sanatsal üsluplarla sınırlandırılamayacak 
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kadar geniş perspektife sahip olan bir kişidir. İmkânsızlıklar içinde var olmayı 
başararak kendi tarzını oluşturmuş ve ürettiği sayısız sanat eseriyle günümüz 
modern sanatının temel taşlarını yerleştirerek dünya sanat tarihinde adını altın 
harflerle yazdırmayı başarmıştır.
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1. Renk Hakkında

İnsanlar yaşam içerisinde varlıklarını anlamlandırabilmektedir. Peki, yaşamı 
oluşturan etmenler nelerdir? Elbette ki bu sorunun karşılığı çok boyutluluk 
ve çeşitlilik içerir. Bu etmenleri oluşturan maddeleri sıraladığımızda evren, 

dünya, madde, biyolojik yapı, iletişim, inançlar, toplum ve bu örneklemleri daha 
geniş yelpazede örneklendirebiliriz. Güneş ise yaşamın temel kaynaklarından 
önemli bir ögedir. Güneş insanlığın yaşamı için gereken ısı ve ışığı sağlamaktadır. 
Isı olamazsa insanlar ve canlılar yaşayacak fiziksel ve biyolojik ısı derecesine 
sahip olamazdı. Işık olmazsa var olan canlı ve cansız hiçbir şeyi göremezdik. 
Görülmeyen bir yaşam formu ise insanlığın yaşamının devamı için önemli 
derecede ciddi bir problem olacak belki de sonu olacaktır. Onun için ışık ve 
görme çok önemli bir yaşam etkenidir. Işık canlı ve cansızların algılanmasını 
sağlamaktadır. Peki bu nasıl olmaktadır?

Dünyayı algılamamız ve öğrenmemizde gözün önemli bir önemi vardır. 
Gözde görmeyi sağlayan bazı bölümleri şöyle sıralayabiliriz; sırası ile söylersek 
kornea, göz bebeği, iris, mercek ve retinadır. Bir şeye baktığımızda nesneye 
çarpan ışık kubbe şeklinde şeffaf bir yapıda olan korneaya gelir kornea ışık 
ile gelen görüntüyü odaklanmayı sağlamak amacıyla büker.  Işığın tamamı 
korneadan geçmez korneadan geçen bir kısım ışık göz bebeğinden geçer. İris 
denilen bu bölge göz kaslarını kullanarak göz bebeğini genişletip daraltır böylece 
bu bölgeden geçen ışık miktarını kontrol eder. Daha sonra mercek bölgesinde 
ışık tekrar bükülür. Gözün arkasında yer alan milyonlarca sinir yoluyla görme 
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ilgili ilk veriler oluşur. Bu veri yani mesajlar sinirler yoluyla beyindeki görsel 
bilgiyi okuyan ve işleyen oksipital loba gönderir. Bundan sonra beyin iki gözden 
gelen görüntüleri bir araya getirip birleştirir bu bileşim ile iki farklı görüntü tek 
görüntü haline yani parçalardan bütün haline gelir. Ve böylece görme gerçekleşir  
(https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/nasil-goruruz#:)

Görsel 1: Görme işleminin gözdeki genel görünümü  
(https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/healthy-vision/how-eyes-work)

Görsel 2: Görme işleminin beyindeki genel görünümü  
(https://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/healthy-vision/how-eyes-work)

Görme olayının gerçekleşmesi elbette ki ışık ile olmaktadır. Peki, ışığı biz 
nasıl algılarız. Elbette ki renk ile rengin oluşabilmesi için ışığın geçirdiği evreler 
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beyinde gerçekleşirken rengin hem maddesel hem de ışık olarak farklı etkileri 
vardır. Hem fizik hem biyoloji, psikoloji alanlarında rengin yeri vardır.

1.1.	Ana	Ve	Ara	Renkler

Her maddenin ışığı geçirmesi aynı olmaz. Ana ve ara renklerte de  etki 
olarak farklı durumlar içermektedir. Boya maddesi olarak kullanılan ve resim 
alanında kullanılan maddesel renkler olarak tanımlamalara gidebiliriz. Ana 
renkleri yani birincil renkleri şöyle ifade edebiliriz; başka renklerin karışımıyla 
oluşmayan ve doğada saf halde bulunan pigmentlerden elde edilen renklerdir. 
Bu renkler kırmızı, sarı, mavidir (Buyurgan ve Buyurgan, 2007:114).  İkincil 
renkler olarak kabul ettiğimiz iki ana rengin karışımından ise ara renkler oluşur 
bunlar sırasıyla 

%50 Kırmızı + %50 Sarı: Turuncu
%50 Kırmızı + %50 Mavi: Mor
%50 Mavi + %50 Sarı: Yeşil
Bu oranlar koyu renklerin oranı arttıkça ara renk ya koyu ara renk olur 

yâda koyu tonda farklı bir ara renk olur. Eğer açık renklerin oranı artarsa ya o 
ara renk daha açık olur yâda açık tonda bir farklı ara renk olur.

Görsel  3: https://www.google.com/search?q=ana+renkler&rlz=1C1CHZN_trTR-
932TR932&source=lnms&tbm=isch&s a=X&ved=2ahUKEwiAnaCQsYD-
8AhVzSfEDHZWJArgQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=657&dpr= 

1#imgrc=kDHdFUqHDMgKaM

1.2.	Sıcak	Ve	Soğuk	Renkler

Görünümlerine ve insanlar üzerinde bıraktığı etkilere göre sıcak ve 
soğuk renkler olarak sınıflandırılmaktadırlar. Sıcak renkleri genelde şu şekilde 
tanımlayabiliriz güneşe bakıldığında algılanan sarı, turuncu ve kırmızı renkler 
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temel olarak sıcak olarak ifade edilebilir. Mavi, Mor, yeşil gibi renklerde soğuk 
renkler olarak nitelendirile bilinir. Fakat bazı renklerin karışımlarında sıcak 
yada soğuk renklerin ağırlıklarına göre, sıcak yada soğuk olarak nitelendirilir. 
Yeşil renginde sarı oranı yüksekse sıcak renk denilmekte, mavi oranı yüksekse 
soğuk renk olarak nitelendirilmektedir.

Görsel  4: Sıcak ve soğuk renkler (https://yeltendersmateryal. 
 weebly.com/goumlrsel-sanatlar/3452705)

1.3.	Kontrast	Renkler

Bilindiği gibi ana renklerin karışımı ile ara renkler oluşmaktadır. Ana 
renkleri oluşturan bu renklerden birinin karışımı olan renkler dışında kalan renk 
o iki rengin zıttı yani kontrasttı olmaktadır.

Sarı + Mavi: Yeşil rengini oluşturur. Geriye kalan renk ise kırmızı renktir, 
o halde yeşilin kontrastı kırmızıdır.

Mavi + Kırmızı: Mor rengini oluşturur.  Geriye kalan renk ise sarı renktir, 
demek ki morun kontrastı sarı olmaktadır.

Sarı + Kırmızı: Turuncu rengini oluşturur.  Geriye kalan renk ise ana 
renklerden olan mavi olmaktadır. O halde turuncunun kontrastı mavidir.

Mor-sarı, yeşil-kırmızı, turuncu- mavi kontrast renklerdir.
Ana renk ve onlardan oluşan renkler birbirlerini tamamlayarak bilişsel 

olarak bizde belirgin bir ayrım oluşturmaktadır. Bu durum bizde zihinsel ve 
psikolojik bir zıtlık hissi meydana getirmektedir.
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Görsel 5: Kontrast-Tamamlayıcı renkler  
(https://www.resimkeyfi.com/yagli-boya-resimde-renkler/)

1.4.	Renksizler-	Nötr	Renkler

Işığın bir dalga bile boyunu yansıtmayan renklerdir. Aslında renksiz olarakta 
adlandırılırlar. Sıcak etki hissettirmezler. Kısmen soğuk hissi uyandırırlar sebebi 
de siyahın koyuluk ve karanlık etkisi o hissi uyandırtır. Gri renkte o renk hissini 
vermektedir. Nötr renkleri siyah, beyaz ve gri olarak sıralayabiliriz. Gri ise siyah 
ve beyazın karışımından oluşmaktadır.

Görsel 6: Nötr renkler (https://burcinisitetik.wordpress.com 
/2017/04/01/renk-cemberi-sunum/)

2. Renklerin Psikolojik Etkileri Söylemlerine Karşı Eleştiri

Konuya başlamadan önce önemli bir duruma vurgu yapmak gerekmektedir. 
Mutlak doğru kavramını renkler için kullanılamayacağı gerçeği. Renklerin elbette 
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ki dalga boylarının insanlar üzerinde farklı etki ve anlamları olabilmektedir. 
Ama bir rengin bazı kişiler tarafından öncelikli sevilen renk olması yine aynı 
rengin başka birileri tarafından öncelikli tercih edilmeyen yâda sevilmeyen bir 
renk olması çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Bu gerçek, bir rengin psikolojik 
olarak mutlak aynı etki sonucunu vermeyeceği realitesini ortaya koymaktadır. 

 “Freud, nevrozu savunma mekanizmaları ve travmatik nevroz olarak ikiye 
ayırmıştır. Savunma mekanizmaları, insanın geçmiş yaşantılarını engelleyen 
psikolojik bir kalkandır. Travmatik nevroz ise geçmişin geleceği etki altına aldığı 
bir durumdur. Geçmişte yaşaması gereken bir şeyi tam anlamıyla yaşayamayıp 
bastırdığı ve ötekileştirdiği için bu durum daha sonra travmatik bir hale dönüşür 
ve etkisini sonradan hissettirir (Kılınç, 2019:89).

Bir olay üzerinde bu durumu örneklendirirsek; bir çocuğun bisikletten 
düşmesi sonucu yaralanması ile vücudunda çıkan kanın dehşetinin ömür boyu 
onda korku etkisi yaratması ve o çocuğun kırmızı renginden korkması bir 
olumsuz örnektir. Veyahut farklı bir çocuğa onun okul başarısı sonucu, kırmızı 
bir oyuncak hediye edilmesi onun yaşamında kırmızı renge olumlu duygu 
beslemesini sağlar.  Bu iki örnek kırmızı rengin iki farklı oluşan duygusal 
etkisini göstermektedir. O	zaman	şu	denilebilir	ki;	her	renk	her	bireyde	aynı	
etkiyi	yaratmaz.	

O halde beyinde yer alan renk belleğinin, sözel boyutunun yanında 
duygusal boyutu da vardır. 

İnsanlar renklerde gördüğü açıklık koyuluk, karanlık aydınlık etkileri 
sayesinde şiddetli farklı duygusal etkilere girmektedir. Beyaz rengi gözü en çok 
uyaran renktir, siyah ise en çok rahatlatan dinlendiren renktir.  Siyah insanlarda 
korku gibi olumsuz duygular yaratırken biyolojik ve ruhsal açıdan ise rahatlatıcı 
ve dinlendirici bir etki yaratır. Beyaz ise insanlarda olumlu duygu yaratırken 
dalga boyundan ve uyarıcı etkisinden dolayı bazen de rahatsızlık etkisi 
yaratmaktadır. Yani baktığımızda siyah ve beyaz hem olumlu hem de olumsuz 
bir etki taşımaktadır.  

Sıcak renkler (sarı, turuncu, kırmızı) renkleri insanda bir sıcaklık ve 
gerilme etkisi yaratırken soğuk renkler insanlarda üşüme etkisi yaratmaktadır. 
Örneğin sarı renk bir odada durulduğunda rahatlama ve sıcaklık hissi alınırken 
mavi bir odada ise üşüme etkisi hissede bilinir.

İnsanlarda psikolojik olarak geçmiş yaşamlarının duyumsaması vardır. 
İnsanların yaşamlarında öğrenme gerçekleşirken öğrenilmiş daha önceki 
bilgilerin birleşimi yani eski sinir ağlarıyla yeni bilgiyle meydana gelen sinir 
ağlarının birleşimiyle yeni sinir ağı yani bilgi oluşur. Bu bilgiler kişiye özeldir. 
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Yani her bilgi herkeste aynı ifade edilse de aynı değildir. Beyaz rengi biri için 
ölümü hatırlatırken başka biri için temizliği hatırlatır. Çünkü geçmiş kazanımlar 
bireylerde bilgi kodlaması olarak farklıdır.

Kişiye özel bu ayrımın yanında Sıcak/soğuk kontrastını bazı kelimelerin 
uyandırdığı duygularda görebiliriz. Gölge/Aydınlık, Şeffaf/Mat, Semavi/
Dünyevi, Uzak/Yakın, Buzul/Çöl, Islak/Kuru vs. Sıcak soğuk kontrastı 
kullanılarak çok güçlü duygular elde edilebilir (http://www.geocities.ws/nevilo/
renk.htm).

 “Araştırmalara göre renkler bizi psikolojik olarak etkiliyor ve bu sebepten 
seçiliyor. Yani direkt insan ruhuyla ilişkili ve bu ilişki resim sanatında yapıt ile 
izleyici arasında etkin bir iletişimin kurulamamasına yol açabiliyor. Dolayısıyla 
hoşlanmadığı bir renk sebebiyle izleyicinin çok üstün nitelikteki bir resmi 
beğenmemesi tümüyle bir reddetme gerekçesi olabiliyor”(Baykurt, 2019:130). 

Kırmızı rengin dalga boyutunun çok yüksek olması elbette yüksek uyaran 
taşımasına neden olmaktadır. Bu dikkat, tehdit, uyarı gibi duygusal reflekslere 
neden olmaktadır. Örneğin trafikte kırmızı ışığın uyaran olarak dur ikazı 
olması bir rastlantı değildir. Yine de kültürel kodlamalar anlamlandırmalarda 
farklı etkiler de yaratır diyebiliriz. Örneğin Türk geleneğinde kırmızı hem 
halılarda hem çadırlarda hem de minyatür ve diğer sanatlarda yoğun oranda 
kullanılmaktadır. Tehdit, uyaran etkisi değil de bu durumda kırmızının kültürel 
etkisi söz konusudur.

Kırmızı üzerine devam edersek kırmızıya beyaz karıştığında pembeleşir 
pembe üzerinde beyaz ise kadınlık, aşk gibi hisleri temsil ettiği söylenir. Ama 
pembe kimi zaman itici bir etkide taşıyabilir. Beyaz dinginlik durgunluk etkisi 
verirken bazen korku etkisi de taşır. Yine kırmızıya yakın bir turuncu macera 
hissi verebilir. Ama kimi zamanda farklı duygular verebilir. Beyaz üzerinde 
kırmızı kan ve ölüme işaret ederken bu kavramları içermeyen duruma göre 
farklı anlamlara da gidebilir.

 Sarı zenginlik, bolluk, hareketlilik, kutsallık gibi anlamlara 
büründürülmüştür. Bunun bir sebebi de sarıda yer alan dalga boylarının 
yüksekliğidir. Ama sarı hastalık olarakta nitelenebilir.

 Yeşil umut ve doğaya yorumlanır ama yeşil dini anlamda kutsallığa da işaret 
ederken kimi zamanda korkuyu da temsil edebilir. Dini bilgilerle yetiştirilen 
çocuklarda yeşil ölümü hatırlatmakta ve yanında korkuyu getirmektedir. 

Birçok renkle bu eleştireler yapıla bilinir kısacası renklere yüklenen 
anlamlar psikolojik, toplumsal, kültürel vb. etkenlerden dolayı anlamını farklı 
bir yöne kaydırabilir.
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1. Giriş

Estetik biliminin kavramsal gelişimini 18. yüzyılda tamamlamış olması 
bu dönemden önce estetikten bahsedilip bahsedilemeyeceği konusunda 
tartışmalar yaratmaktadır. Ancak estetiğin temel kavramı olan ”güzellik” 

ile ilgili tartışmalara bakıldığında bu tartışmaların binlerce yıllık bir geçmişi 
olduğu kolaylıkla görülmektedir. Baumgarten, Aesthetica adlı eserinde estetik 
kavramı ile ilgili “güzel üzerine düşünme sanatı” ifadesini kullanır. Estetik, bir 
bilim dalı olarak her ne kadar bir 18. yüzyıl kavramı olsa da “güzel üzerine 
düşünme” edimi Antik Yunan filozoflarına kadar uzanmaktadır. Bu nedenle gerek 
Antik Yunan’da gerekse Orta Çağ’da “sanatsal” ürünlerin niteliğini belirleyen 
felsefi tartışmalar odağında bir estetik bağlamdan bahsetmenin olanaklı olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmada Orta Çağ Avrupası’nda müziğin estetik bağlamı, 
dönemin düşünce dünyasında çok etkili olmuş düşünürler olan Augustinus, 
Boethius ve Aquinas’ın düşünceleri çerçevesinde tartışılmış ve güzel olarak 
kabul edilen müziğinin niteliklerini belirleyen yaklaşımların temel yönelimleri 
ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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Antik Yunan’dan beri sanat ve sanat eseri ile ilgili tartışmaların odak 
notasını güzel kavramı oluşturmuştur. Güzel kavramı ise tek başına ele alınmayıp 
iyi, doğru, ahlak gibi kavramlarla bir arada değerlendirilmiş, bu kavramların 
kesiştiği ve ayrıştığı noktalar ortaya konmaya çalışılmıştır. Bütün bu çabaların 
temelinde bu kavramların hakikatlerinin ne olduğunu anlama çabası vardır. 
Antik Yunan’da bu çaba metafizik bir düzlemde ele alınmış ve kavramların 
hakikatlerinin aslında bu dünyada bulunamayacağı, zamandan ve mekândan 
bağımsız olan idealar dünyasında bulunduğu anlayışı ortaya çıkmış ve bu anlayış 
güzelin hakikatini, tözünü ontolojik açıdan metafizik bir düzleme çekmiştir. Bu 
noktadan hareketle sanat eserine atfedilen anlam, dünyevi bir anlamdan ziyade 
metafizik bir anlam olmuştur. Nitekim Orta Çağ Avrupası’nın estetik anlayışı da 
aslında benzer düşünce düzlemini paylaşan Yeni-Platonculuk ile Hristiyanlığın 
kaynaşmasından doğmuştur (Haidu, 1977, s.877).  

Antik Yunan Devletleri’nin çöküşü, II. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun 
en geniş sınırlarına ulaşması ve IV. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun 
Hristiyanlığı devletin resmi dinleri arasında kabul etmesi Orta Çağ’ın en 
belirleyici olayları arasında yer almaktadır. Hristiyanlık öğretilerinin Roma’nın 
devlet geleneği ile birleşmesi sonucunda, ayrıntılı bir teolojik ve metafizik 
alan ortaya çıkmıştır. MS I. yüzyılda yaşamış olan, Roma kilisesini kuran 
Hristiyanlığın iki önemli ismi Tarsuslu Pavlus ve Filistinli Petrus, devlet 
yönetimini Tanrı’nın düzeni olarak Hristiyan toplumuna empoze etmiş, her 
bireyin devlet otoritesine itaat etmesi gerektiğini iddia etmişlerdir. Orta Çağ’ın 
en güçlü devleti olan Roma İmparatorluğu, Hristiyan toplumun itaatkârlığı 
üzerinde yükselmiştir. Roma imparatorunun meşruiyeti Hristiyan kiliseleri 
tarafından sağlanmaya başlanmıştır. Orta Çağ’ın en güçlü devleti ile Hristiyanlık 
arasındaki bu özdeşleşim, sanat ve müzik de dâhil olmak üzere toplumun bütün 
unsurlarına yansımıştır.   

Kilisenin bu baskın rolü nedeniyle, Orta Çağ estetiğini ve güzel kavramını 
iyi, doğru ve ahlak kavramlarından ayırmak pek mümkün görünmemektedir. 
Aslında bu yönüyle Orta Çağ estetiği Antik Yunan düşüncesinin devamı 
niteliğinde bir görünümde olsa da önemli bir fark bulunmaktadır ki o da özgür 
düşüncenin olanaksızlığıdır.  Orta Çağ sanatçısı da her dönemde olduğu gibi her 
ne kadar güzelin peşinden gitmiş olsa da güzel kavramı özgür bir irade, düşünce 
ve dışavurum ile imgelem haline dönüşmemiş, sanat eseri kendini belirleyen 
koşulların önemli bir kısmını ahlak, doğruluk, inanç gibi dışsal kavramlarda 
bulmuştur. Bir başka ifade ile Orta Çağ’ın estetik anlayışı Antik Yunan mirasına 
dayanmakla birlikte teolojik bir üst yapının tahakkümü altındadır. MS II. yüzyılda 
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yaşamış olan İskenderiyeli Clement’e atfedilen Stromata ve Paedagogus 
kitaplarında yer alan “Tanrı güzel olan her şeyin nedenidir” (Stromata 5, 14, 
bkz. İskenderiyeli Clement, 1885) ve “En iyi güzellik ruhsaldır […] o zaman 
bedensel güzellik, açık ten ile birlikte uzuvların, uzuv parçalarının simetrisidir.” 
(Paedagogus III, s.11) (aktaran: Haldane, 2013, s.26-27) ifadeleri Orta Çağ’da 
teolojik temelli güzellik anlayışının niteliklerine ilişkin ipuçları taşımaktadır. 
Orta Çağ’ın genel olarak felsefi anlayışı skolastik felsefeye dayanmaktadır 
(Gökberk, 2003; Hançerlioğlu, 1999). Genel olarak Augustinus’un görüşleri 
üzerine temellenen skolastik felsefe, varlıkları ve kavramları dinsel düşünce ile 
anlamlandırma ya da açıklama olarak tanımlanabilir. Skolastik felsefe, akıl ile 
iman arasında bir uzlaşmayı öngören teolojik bir düşünce sistematiğidir (Eliade, 
2003, s.219). Akıl ve bilim, inanca ulaşmanın bir aracıdır (Gökberk, 2003). 
Akla dayalı bilgi Tanrısal sezgide kendisini bulur (Sözer, 1995). Skolastiğin 
ayırt edici özelliği ise dogmatik oluşudur (Hançerlioğlu, 1995, s.138). Dolayısı 
ile Orta Çağ’da estetik deneyim ve güzellik de skolastik bir bağlamda ele 
alınmıştır.

Orta Çağ’da estetik ve güzellik ile ilgili belirlenimlerin metafizik ve dini 
bağlamda olması madden güzelliğin yani biçimsel olarak algılanan güzelliğin 
önemi ve değerini daha arka plana itmiş ve hatta zaman zaman bu biçimsel 
güzellik teolojik güzelliğe zarar verdiği gerekçesiyle zararlı bulunmuştur. Bu 
bakımdan sanatsal deneyimde bir öznellikten bahsedilemez. Estetik deneyim, 
sonuçları açısından ahlaktan ve iyilikten kopamaz.   

Orta Çağ’da da tıpkı Antik Yunan’da olduğu gibi sanat salt sanat olarak ele 
alınmamıştır. Sanat alanından bahsederken aynı zamanda aritmetik, geometri, 
astronomi, mantık gibi çok yönlü ve çok boyutlu bir alandan bahsedildiğini 
unutmamak gerek. Bu alanlar içinde özelikle diğer sanat alanlarına nazaran 
tinsel dünyayı duyumsatmakta daha etkili olduğu düşünülen müziğin ayrı 
bir önemi bulunmaktadır. Müziğe verilen bu önemi Antikite’de de görmek 
mümkün olmakla birlikte genelde sanatın özelde ise müziğin hala bir zanaat 
olarak görüldüğünü göz önünde bulundurmak gerekir. Sanatın günümüzdeki 
anlamına kavuşması ancak estetikle ilgili 18. yüzyıl ve sonrasında yapılan 
çalışmalardan sonra gerçekleşebilmiştir. Orta Çağ müziğine baktığımız zaman 
besteci ve müzisyenlerin birer zanaatkâr statüsünde olduğu ve zanaatlarını 
dönemin sosyokültürel yapısı gereği daha çok kiliseye bağlı olarak yaptıklarını 
söylemek mümkündür. Nitekim Orta Çağ temsilcisi olarak görülen müzisyenlere 
bakıldığında çoğunluğun kilise müzisyeni olduğu ve kilise için müzik yaptığı 
görülür.
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Erken dönem Orta Çağ müziği büyük oranda kilisenin egemen olduğu 
ve şekil verdiği bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel çıkış noktasının 
ilahilerin seslendirilebilmesi olduğu görülür. Kilise tarafından çalgısal müzik, 
dünyevi zevkleri ve Hristiyanlık öncesi Pagan geleneklerini duyumsattığı için 
kilisece yasaklanmış ve geçerli tek müzik yapma aracının insan sesi olduğu 
dikte edilmiştir.

Orta Çağ estetiğinin iki önde gelen ismi Augustine ve Thomas Aquinas’tır. 
Augustine genellikle erken dönem Kilise’nin en özgün ve etkili filozofu olarak 
görülürken, Aquinas da geç Orta Çağ’ın en hâkim sesi olarak görülür (Margolis, 
2001, s.28). Öte yandan Schrade’nin (1947, s.189) de vurguladığı gibi Orta Çağ 
müzisyenlerinin müzikal zihinlerini herkesten çok Boethius şekillendirmiştir. Bu 
çalışmanın amacı, Orta Çağ Avrupası’nda müziğin estetik bağlamını belirleyen 
temel yönelimleri ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, Orta Çağ’da 
yaşamış olan skolastik felsefenin önemli düşünürlerinden Augustinus, Boethius 
ve Aquinas’ın müzik ve estetik üzerine kaleme aldıkları görüşleri incelenmiş ve 
tartışılmıştır. 

2. Augustinus - Müzik Üzerine

Orta Çağ’ın bu teolojik temelli döneminde Hristiyan düşüncesini 
sistematik bir felsefi yaklaşımla ele alan ilk düşünür Aurelius Augustinus (MS 
354 - MS 430) olmuştur. Pagan bir ailenin çocuğu olan Augustinus MS 386 
yılında Hristiyanlığı kabul etmiştir. Orta Çağ’ın erken döneminde güzelin felsefi 
bağlamına ilişkin ilk görüşleri Augustinus’da bulmak mümkündür. Augustinus 
felsefesinde dönemin teolojik anlayışının yanı sıra Pisagor ve Platon’un etkileri 
görülür. 

Augustinus, tıpkı MS I. yüzyılda yaşayan Hristiyan kilisesin öncü isimleri 
Pavlus ve Petrus gibi devlet yönetimine Tanrısal bir nitelik atfetmesine karşın 
bu noktada bir ayırıma giderek tanrı devleti ve yeryüzü devletini birbirinden 
ayırmıştır. Tanrı devleti, Tanrı sevgisi üzerine yükselen bir topluluğu, dünya 
devleti ise insan iradesini temel alan, güdülerin ve gururun peşinden giden 
bir toplumu ifade eder (Augustinus, 1998). Augustinus’un bu yaklaşımından, 
kavramlara yüklenen anlamın, insanın hayat felsefesi yani insanı harekete 
geçiren ön belirlenimin kaynağı bakımından değerlendirmek gerektiği 
anlaşılmaktadır. Bir insan edimi olan müziksel yaratımın hareket noktası da 
insan iradesi değil Tanrı sevgisi olmalıdır. Müziğin temelinde güzellik arayışı 
ve bu arayışı tatmin ederek duyuşsal bir hazza ulaşmak olduğuna göre, bu haz 
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insani bir irade ile değil, ancak Tanrı ile olan ilişkisi içinde değer kazanabilir. 
Tanrısal birlik güzelliğin ana kaynağıdır (Angel & Landa, 1991, s.21). 
Augustinus (1999, s.140), Confessions eserinde bir yandan müziğin güzelliğini 
takdir edip bazılarının Tanrı’ya götürebileceğini belirtirken, öte yandan 
müziğin bazen ruhunu zayıflatarak Tanrı’dan uzaklaştırabildiği veya kendisini 
günaha sürüklediğini belirtmektedir. Bu durumu “Söylenen sözlerden çok sesle 
duygulanmak bana düştüğünde, ceza olarak günah işlediğimi itiraf ediyorum 
ve o zaman müziği duymamayı tercih ediyorum” sözleri ile ifade etmektedir 
(Augustine, 1999, s.141).

Augustinus, müzikle ilgili görüşlerini De Musica adlı eserinde kaleme 
almıştır. De Musica’da Augustinus, müziğe bir sayı teorisi empoze etme 
çabasında Yunan filozoflarından, özellikle Pisagor ve Platon›dan etkilenmiştir 
(Kahn, 2001, s.153). Augustinus’a (1947) göre ölçü, uyum, sayı ve oran, 
özellikle parçalar arasındaki eşitlik sanatın biçimsel ilkeleridir. Augustinus, 
De Musica’da özellikle müziğin ritmik yönü üzerinde durmuştur. İnsanın 
hoşuna giden ve gitmeyen ritimlerin temel özelliklerini tartışmış ve hoşa 
giden ritimlerin belirli bir eşitliğe sahip olduğunu iddia etmiştir. Yani 
Augustinus’a göre ritmik sürelerin içinde ve uzantılarında bulunan eşitlik 
ilkesi müzikte hoşa giden şeyin temelidir. Ritmin algılanması için bu eşitliğin 
gerekli olduğunu aksi takdirde ritmin hoşa gitmeyeceğini belirtmektedir 
(Augustinus, 1947). Ancak özellikle vurgulamak gerekir ki Augustinus, 
enstrümanlarla yapılan ibadetleri Pagan gelenekleri ile ilişkilendirildiği 
için onun müzik ile kastettiği şey yalnızca vokal müziktir (Stapert, 2007,  
s.181).

Beardsley (1966, s.93) de birlik, eşitlik, sayı, orantı ve düzen kavramlarının 
Augustinus’un güzellik teorisindeki ana unsurlar olduğunu belirtmektedir. Bu 
nitelikler sanat yapıtının alçak ya da yüksek derecede değerini belirler. Fakat bir 
müziğin güzel olarak tanımlanabilmesi için biçimsel nitelikleri yeterli değildir. 
Bunun yanı sıra müzik, ancak Tanrıyı kutsuyorsa güzeldir. 

Orta Çağ Hristiyanlığı’nda Adem ve Havva öğretisine paralel olarak insanın 
günahkar bir varlık olduğu kabul edilmektedir. İnsan, günahtan kaçınmak için 
iradesi ile savaşmak zorundadır. İnsan iradesinin hoşuna giden şey ancak varoluş 
amacını Tanrı sevgisinden alan şey olmalıdır. Eğer biçimsel olarak hoşa giden bir 
müzik, besteciyi harekete geçiren itki ve içerik açısından hareket noktasını Tanrı 
sevgisinden almıyorsa, bu müziğe maruz kalan insan kendi iradesini kullanarak 
bu müzikten kaçınmalıdır. Augustinus, müziğin kendisini ibadetin içeriğinden 
yani Tanrı’dan uzaklaştıracağı endişesini taşımaktadır (Maas, 2002). Gerard’ın 
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(1987) belirttiği gibi Augustinus’un müzikten çok etkilendiği ve müziğin 
gücünün farkında olduğu ve bu nedenle müziğe ihtiyatlı bir yaklaşım sergilediği 
görülmektedir. 

Augustinus felsefesinde vurgulanması gereken bir diğer nokta devletin 
insanları günah işlemekten koruyan bir sistem olarak görülmesidir. Bu durumda 
her ne kadar insan iradesi temel alınsa bile, günahkâr ya da günahkâr olmayan 
müziğe devlet otoritesinin karar vermesi gerektiği düşüncesi de örtük olarak 
olumlanmaktadır. Bu bakımdan güzel müzik ve güzel olmayan müzik ayırımının 
tamamen skolastik bir temelde ele alındığı kolaylıkla görülebilir. Augustinus’un 
Tanrı devlet anlayışı Platon’un idealar dünyası kavramı ile benzerlik 
göstermesine karşın, Platon’da idealar dünyasının dünya yaşantısını düzenleme 
iddiası yoktur.  Augustinus ise idealist bir yaklaşımla ele aldığı Tanrı devleti 
kavramını gerçek yaşamın düzenleyicisi olarak belirlemiştir. Bu bakımdan 
varoluş amacı tek bir koşula bağlanan müzik daha çok kilise papazlarının elinde 
kiliseye hapsedilmiştir.

3. Boethius - Müziğin Temelleri

Augustinus’un hemen ardından yaşamış olan Romalı filozof, matematikçi 
ve müzisyen Boethius (MS 477 - MS 524) uyum ve uyumsuzluk kavramlarını ruh, 
beden ve kozmos üçgeni içinde tanımlamıştır. Boethius, Platon ve Aristoteles’in 
eserlerini incelemesinin yanı sıra Öklid’in geometri ve Batlamyus’un astronomi 
üzerine yazdığı eserlerin çevirilerini yapmıştır. Boethius, müzik ve aritmetik 
üzerine metinler yazmış ve Pisagor’un teorilerinin yeniden popülerlik 
kazanmasını sağlamıştır. 

Tıpkı Pisagorcular gibi Boethius da kozmos yasaları ile insan ruhunun 
aynı prensiplere sahip olduğu ve bu prensibin merkezinde duran kavramın 
“oran” olduğunu belirmiştir. Müzik üzerine düşüncelerini Fundamentals 
of Music eserinde kaleme almıştır. Boethius (1989), Orta Çağ’da da 
müzik sanatının temel niteliği olarak kabul edilen uyum yasasını oranlara 
uymak olarak tanımlamış, bu oranlara uyulduğu takdirde insanın mutlu 
olabileceği ve güzele ulaşabileceği, bu oranlara uyulmaması halinde ortaya 
çıkacak olan farklılığa karşı insanların olumsuz bir tavır takınacağını  
belirtmiştir. 
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Şekil 1. Monofonik notasyon örneği (Parrish, 1978, s.17)

Müziğin eğitimde merkezi bir rol alması Boethius sayesinde gerçekleşmiştir.  
Boethius, daha sonra yaklaşık bin yıl boyunca varlığını sürdürecek olan bir 
eğitim modeli olan “quadrivium”un ilk temsilcilerinden biridir. Quadrivium, 
aritmetik, geometri, astronomi ve müzik teorisinden oluşan dört ayaklı bir 
eğitim sistemidir. Orta Çağ’da uygulanan bir diğer eğitim modeli “trivium”dur. 
Trivium ise gramer, mantık ve retorikten oluşan üçlü bir eğitim modelidir. 
Boethius, müzik teorisi üzerine yaptığı çalışmalarda Pisagor’dan devraldığı 
bilgilerle nota ve sesin frekansı üzerine çalışmalar yapmıştır.

Erken Orta Çağ müzisyenleri henüz nota yazımına sahip olmamasına 
karşın, Pisagor’dan devralınmış olan sayısal bir aralık bilgisine sahiptir. Orta 
Çağ’ın erken dönem müzik örnekleri genellikle ilahiler olup monofonik 
bir yapıda olduğu görülmektedir. Orta Çağ’da 1000’li yıllara gelene kadar 
eşliksiz tek sesli monofonik bir vokal müziğin yapıldığı görülmektedir. Müzik 
notasyonunun gelişmemiş olması nedeniyle sabit bir ritim, ölçü ya da melodiden 
bahsedilemez. Herhangi bir tempo ya da dinamik işareti de kullanılmamıştır. 
Müzik eserleri, Antik Yunan’dan devralınmış olan modal sistemler içinde 
bestelenmiştir. 1000’li yıllardan sonra tek sesli melodiye aynı anda eşlik edilen 
ikinci bir melodi çalınmaya başlanmıştır. Polifonik müziğin başlangıcı olarak 
kabul edilen bu kilise müziği biçimine organum adı verilmiştir. Bugünkü bilinen 
nota isimlerinin mucidi Guido d’Arezzo (991-1033), kaleme aldığı Micrologus 
adlı eserinde ana melodiye eşlik eden çeşitli organum seslerini tanımlamıştır. 
Guido d’Arezzo, Micrologus’da ana melodi çizgisi ile paralel, yakınlaşan ve 
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uzaklaşan organum hareketlerinin nasıl yapılabileceğinden bahsetmektedir. 
Micrologus, müzikal açıdan polifoninin kapılarını aralarken içerik bakımından 
hala Orta Çağ’ın skolastik felsefesine sıkı sıkıya bağlıdır.   

Orta Çağ Avrupa’sında yaygın olarak kullanılmış olan Neume adı verilen 
notasyon işaretleri ilahinin görece ezgisel ve ritmik yapısını göstermektedir. 
Zaman zaman ilahilerde monofonik yapıya eklenen seslerin ana ezgi ile paralel 
hareket ettiği görülür. İlahilerde karmaşık ritmik yapılardan ziyade sade ve tek 
tip ritmik kalıplar kullanılmıştır. Orta Çağ nota yazımında gerek ses perdelerini 
gerekse ritmik yapıları tam olarak nota yazımında belirtmek mümkün olmamıştır. 
Bu nedenle Orta Çağ’da gerek ses perdeleri gerekse ritim kalıpları denilince 
yaklaşık değerleri gösteren, ayrıntıların yeterince yer almadığı bir nota yazım 
sisteminden bahsedildiğini göz önünde bulundurmak gerekir (Şekil 1). 

Boethius müziği üç sınıfa ayırmıştır. Bunlar; 1. Musica universalis veya 
musica mundana (evrensel müzik veya kürelerin müziği) 2. Musica humana 
(insan bedeninin uyumu ve ruhsal uyum) 3. Musica enstrumantalis (çalgıların 
ve insanın sesi, yani sesli/gerçek müzik). 

Musica mundana, bugün popüler adıyla kürelerin müziği olarak 
da anılmaktadır. Boethius, musica mundananın ancak akıl yoluyla 
keşfedilebileceğine, onda bulunan düzenin müzikte bulunanla aynı olduğuna 
ve her ikisinin de Tanrı’nın güzelliğini yansıttığına inanıyordu (Scruton, 2013). 
Boethius bu görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir (1989 s.9):

Birinci tür, kozmik, özellikle cennetin kendisinde veya elementlerin 
birleşiminde veya mevsimlerin çeşitliliğinde gözlemlenen şeylerde fark edilir. 
Nasıl olur da göksel bir makine bu kadar hızlı ve sessiz bir rotada hareket eder? 
Her ne kadar bu ses kulaklarımıza girmese de -ki birçok nedenden dolayı bu 
gereklilik- böylesine büyük cisimlerin bu kadar aşırı hızlı hareketinin kesinlikle 
hiçbir ses üretmemesi imkânsızdır. Hele de yıldızların rotaları öyle uyumlu bir 
birlik tarafından birleştirilir ki, hiçbir şey bu kadar mükemmel bir uyumu, bu 
kadar mükemmel bir şekilde birleştirmeyi gerçekleştiremez. Bazı yörüngeler 
daha yüksek, diğerleri daha düşük ve hepsi o kadar eşit bir enerjiyle canlanırlar 
ki, rotalarının düzeni farklı eşitsizlikler aracılığıyla hesap edilir. Bu nedenle, 
sabit bir modülasyon dizisi bu göksel devinimden ayrılamaz.”

Kozmos’un duyulamayan bir müziği olduğu ve dünyadaki duyulabilen 
müziğin ilkeleri keşfedilirse gezegenler arasındaki ilişkinin de ortaya 
konabileceği düşüncesinin temeli Pisagor’a kadar dayanmaktadır. Mükemmel 
bir matematiksel ilişkiler bütününün müzikte yansımasını bulduğu düşüncesi 
aynı zamanda müziği quadriviumun içine sokan temel ilkedir. Boethius’tan çok 
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sonra, Kepler de 17. yüzyılın başında Harmony of the World adlı eserinde o 
dönem bilinen altı gezegenin hareketini müzikal aralıklarla ilişkilendirmiştir 
(Kepler, 1997).

Boethius’un ikinci tür müzik olarak tanımladığı musica humana insan 
bedeninin uyumu ve ruhsal uyumla ilgilidir. Boethius, musica humana kavramı 
ile insan doğasının müzikle olan uyumuna ve kendi benliğini bulmak için 
müziğe olan ihtiyacına vurgu yapar. 

Kim kendi benliğine nüfuz ederse “musica humana”yı algılar. Zira 
aklın cisimsiz doğasını bedenle birleştiren şey, belli bir uyum ve sanki bir 
konsonans üretiyormuş gibi alçak ve yüksek ses perdelerinin dikkatli bir şekilde 
akortlanması değilse, nedir? (Boethius, 1989 s.10).

Boethius’un üçüncü tür müzik olarak tanımladığı musica enstrumantalis 
ise telli, üflemeli ya da vurmalı bir enstrüman aracılığı ile yapılan müziktir. 

Boethius, monokord diziyi bölümlemek için Latin harflerini kullanmıştır. 
Bu uygulama, daha sonra harf notasyonunun temellerini oluşturmuştur. Müzikteki 
uyumun ruhani uyumla ilişkili olduğu düşüncesi ile uyumlu aralıkların oransal 
bilgisini ortaya koymaya çalışmış ve kabul edilebilen aralıkları düzenleme 
yoluna gitmiştir. Bu düzenlemede temel kriterlerin matematiksel oranlar ve 
eşitliğin üstünlüğü olduğu söylenebilir. Boethius’un müzik üzerine yapmış 
olduğu çalışmaların Pisagor ile olan benzerliği, bu fikirleri doğrudan Pisagor 
kaynaklarından almış olabileceği düşüncesini yaratmaktadır (Heil, 2019, s.33).

Boethius, aynı perdede bulunan iki notayı unisonae; oktav ve çift oktav 
gibi kulağa neredeyse aynı gelen iki notayı equisonae; tam beşli (diapente) 
ve tam dörtlü (diatessaron) aralıkları olarak consonae olarak tanımlamıştır. 
Bütün bunlar hep birlikte consonantia veya consonance türünü oluşturmaktadır. 
Boethius’a göre consonance kulağa yumuşak ve düzgün bir şekilde vuran iki 
sesin karışımdır (Tenney, 1988, s.17). Boethius, konsonans sesleri duyuşsal 
özelliklere göre değil aritmetik oranlara göre tanımlamıştır. Çünkü dönemin 
ruhuna uygun olarak duyusal uyaranların insanı günaha yönlendirebileceği buna 
karşın asıl olanın evrenin mükemmelliğini yansıtabilecek sayısal değerlerle 
ifade edilebilen bir uyum olduğu düşüncesi bulunmaktadır. Örneğin Augustinus, 
müziğin duyusal niteliklerini iki açıdan onaylamamaktadır. Müziğin duyusal 
niteliklerini onaylamamasına ilişkin ilk argümanı “güzel”in temelinin doğrudan 
sayısal değerlere bağlı olması, ikinci argümanı ise kişinin ahlaki anlamda 
duyusal zevkten uzak durması gerektiğidir (Hentschel, 2011). 

Boethius’un görüşleri, Orta Çağ sonlarında müzik teorisyeni Jacques 
de Liège (1260-1330) tarafından yeniden yorumlanmıştır. Orta Çağ’da 
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müzikle ilgili yazılmış en geniş kaynaklardan biri olan Spekulum Musicae 
Liège’e atfedilmiştir. Spekulum Musicae Orta Çağ sonlarında ortaya 
çıkan Ars Nova akımına karşı eski fikirleri yeniden canlandırma amacıyla 
yazılmış görünmektedir. Liège bu eserinde, müzikte Boethius ve Guido 
d’Arezzo’nun görüşleri doğrultusunda konsonansın temel özellikleri, uyum, 
matematiksel oranlar, aralıklar ve konsonanslar arasında karşılaştırmalar 
üzerinde durur.

4. Aquinas - Teolojinin Özetinden “Güzel”e Bakış

Thomas Aquinas (1225-1274) geç Orta Çağ olarak tanımlanan bir
dönemde yaşamış düşünürlerdendir. Orta Çağ’ın geç dönemi, yeniden Antik 
Yunan düşünürlerinin gündeme geldiği ve ilgi gösterilmeye başlandığı dönem 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Aquinas da özellikle Aristoteles’in düşüncelerinden yoğun bir şekilde 
etkilenmiştir. Weisheipl (1983, s.246) ve Tugwell’in (1988, s.246) belirttiği 
gibi pek çok aziz Platon felsefesini takip ederken, Aquinas Aristoteles’i takip 
etmiştir. Aquinas, Aristoteles’in akılcılığını dini referanslar ile bütünleştirme, 
akıl ile dinin birbiri ile çelişmediğini gösterme çabası içinde olmuştur. Aquinas 
(1920), aklı duyuların önüne koymuş, akılla algılanan bilgilerin duyularla 
algılananlardan daha çok zevk verdiğini iddia etmiştir. Aquinas’ın skolastik 
anlayışına göre güzellik özünde zekânın nesnesidir (Maritain, 1930, s.23). 

Aquinas, Aristoteles’ten etkilenmiş olmasına karşın Margolis bu skolastik 
anlayışı Yeni-Platonculuk içinde ele alır (2001, s.28). Aquinas, hazzın ölçüsüz ve 
açgözlü olduğunu, bu durumun erdemli insan anlayışı ile bağdaşmadığını belirtir.  
İnsanın hazza ve zevklere teslim olmaması gerektiği, zevklere kendisini teslim 
eden insanların yozlaşacağını ve erdem yolundan kopacağını ifade etmektedir. 
Bu nedenle duygular, mutlaka aklın ve iradenin denetiminde olmalıdır. 

Aquinas (1920), bu nedenle Summa Theologiae adlı eserinde “güzel iyi ile 
aynıdır” demekte,  güzelliğin üç koşulunu ise bütünlük ya da mükemmellik; oran 
ve uyum; parlaklık ya da berraklık olarak tanımlamaktadır. Aquinas da çağdaşları 
gibi bu görüşlerini dini referanslar temelinde şekillendirmiştir. Basit bir ifade ile 
akılla ve irade ile denetlenmeyen duyular insanı günaha sürükleyecektir. Akıl ve 
irade ile denetlenen duyular ise erdeme yönlendirecektir. 

Aquinas’ın müzik anlayışı tamamı ile bir matematik çözümlemesidir. 
Sayısal ilişkileri müziğin tamamına hâkim bir unsur olarak görmüştür. “Müziğin 
matematiğin ilkelerini otorite olarak kabul etmesi gibi, kutsal bilim Tanrı›nın 
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ortaya çıkardığı ilkeleri kabul eder (1920, s.3).” sözleri Aquinas’ın müziği 
müzik yapan şeyin tamamen sayısal temellere dayandığı düşüncesini açıkça 
ortaya koymaktadır.

Aquinas’ın duyuları uyaran bir pratik olan sanat yapıtına karşı ihtiyatlı 
yaklaştığı görülmektedir. Öncelikle güzel denebilecek bir yapıtın kaynağının 
görme ya da işitme duyusundan gelmesi gerektiğini vurgular ve daha sonra 
bir yapıta güzel demek için üç temel gereklilik ortaya koymuştur. Bunlardan 
ilki bütünlük, ikincisi doğru oran ve uyum, üçüncüsü ise biçimin görkemidir 
(Anderson, 1953, s.88). Ancak bu nitelikleri algılamanın temelinde kişinin bu 
nitelikleri algılayabilecek yeterliliğe sahip olması gerektiğini belirtir. Yani güzeli 
alımlamak öznel bir yeterlilikle mümkündür. Summa Teologiae’de bir pasajda 
şöyle bahseder: “İnsan müzikten çok etkilenir; bu nedenle duada heyecan 
verici bağlılık değeri artar. […] Aristoteles ve Boethius’un belirttiği gibi, çeşitli 
melodiler tarafından, erkeklerin zihinleri çeşitli şekillerde eğilimli hale getirilir.” 
(1920, s.91). Aquinas’ın bu görüşleri -müziği teolojik bağlamda bir araç olarak 
kullanmak için olsa bile- insanların müzikal nitelikleri algılayabilecek bir 
yetkinliğe ulaşması adına müzik eğitimini olumlamaktadır. 

Aquinas, genel olarak ele aldığı fenomenlerde, özel olarak ise müzikte 
tekniğin deneyimden daha önemli olduğuna inanmıştır. Onun için asıl olan 
sanat yapıtının içindeki tekniktir. Bu teknik müziğin doğru oran ve uyumunu, 
bütünlüğünü ve görkemini sağlayacak olan şeydir. Aquinas, sanat ve zanaat 
farkını tanımlamaya çalışan erken dönem düşünürlerindendir. Sanatın zanaattan 
farkını amaç temelinde ele almış, sanatın amacının sadece sanat olmasını temel 
farklılık olarak tanımlamıştır. Aquinas, Summa Theologiae’de sanatçının teknik 
açıdan yetkinliğinin önemini şu şekilde ifade eder (1920):

“Sanatının kurallarını kasten çiğneyen bir sanatçı, bunların ne olduğuna 
dair sağlam bir yargıda bulunan bir sanatçı olarak, öyle görünüyor ki, bir 
hatadan dolayı, istemeden onları çiğneyen bir sanatçıdan daha iyi bir sanatçı 
olarak kabul edilir.”

Aquinas -her ne kadar sanatçının teknik yeterliliğini ön koşul olarak görmüş 
olsa bile- sanatsal yaratımın kasıtlı olarak planlanmış bir süreç olmadığını, doğal 
bir şekilde meydana gelmesi gerektiğini belirtmektedir. “Sanatın kasıtlı olmadığı 
açıktır. […] Arp çalan kişi, herhangi bir akoru çalmayı kasıtlı olarak yaparsa, çok 
deneyimsiz görünecektir.” (Aquinas, 1999, s.123). Öyle görülüyor ki bugünkü 
anlamda net bir müzik notasyonunun henüz bulunmadığı bu dönemde Aquinas, 
sanatçının Neume ya da benzeri bir notasyon yazımını yorumlama yeteneğinden 
bahsetmektedir.
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Bu genel çerçevede Aquinas’a göre müzik duyguları kışkırtmak ve zevk 
duygularını harekete geçirmekten uzak olmalıdır. Dengeli bir ölçülülük içinde 
erdeme ve Tanrı’ya duyulacak hayranlığı yaratma gücü olan müzikler güzel 
olarak tanımlanabilir. Bu güzellik, zanaat güzelliğinden amaçsal olarak farklıdır. 
Bu güzelliği algılayabilen kişiler ise ancak belirli bir yeterliliğe sahip olanlardır. 

Aquinas ilk dönemlerinde iki tür müzikten bahsetmektedir. Bunlar 
acapella ve eşlikli müziktir. “Arp üzerinde Tanrı’ya övgü verin; on telli 
çalgıyla ona ilahiler söyleyin (1999, s.2124).” ifadelerinden, ilk döneminde bir 
eşlik çalgısı ile ilahi söylenmesine karşı olmadığı anlaşılmaktadır. Benzer bir 
ifadeyi Augustinus’ta “Kalbim hazır Tanrım kalbimi hazırladım, şarkı söyleyip 
çalacağım (2015, s.316)” cümlelerinde görmek de mümkündür. Aquinas, 
daha önce Commentary on Aristotle’s Physics eserinde, kitharanın doğru 
yaşamı simgelediğini; dürüstlüğün nefesli çalgılar, flüt ve trompet tarafından 
sağlandığını; coşku ve heyecanın organ tarafından üretildiğini; tatlılığın teller 
ile getirildiğini ileri sürmüştür (1999, s.92). Ancak daha sonra kaleme aldığı 
Summa Theologiae’de Orta Çağ’ın genelinde olduğu gibi Tanrı’ya bağlılık 
uyandıracak olan müziğin insan sesi ile yapılabileceği düşüncesiyle çalgısal 
değil vokal müziğin yapılması gerektiğini savunmuştur (Eco, 1998, s.135). 
“Müzik aletleri genellikle ruha doğru iyi bir eğilim yaratmaktan çok hazzı 
harekete geçirir.” diyerek çalgısal müziğin insanı ilahi bir deneyimden çok 
duyusal bir deneyime yönlendirdiğini vurgulamaktadır. Aquinas’ın birbirinden 
farklı bu görüşlerinin kendi içinde çeliştiği söylenebilir. Hatta ilerleyen 
zamanlarda vokal müziğe bile ihtiyatlı bir yaklaşım sergilermiş “Şarkı sırf zevk 
uyandırmak için söylendiğinde ruhun dikkati o şarkının anlamından uzaklaşır. 
Müzik ruhun dikkatini dağıtmayacak basitlikte ve zevk uyandırmayacak 
şekilde kullanılmalı (Aquinas, 1920, s.249).” diyerek müziği daha da dar bir 
çerçeveyle sınırlandırmıştır.

5. SONUÇ

Orta Çağ düşüncesine gelmeden önce Avrupa müzik mirasının Pagan 
geleneği üzerinde yükseldiği görülmektedir. Pagan geleneği, kutsal olarak 
görülen unsurları yüceltmek adına müzikte, dansta, şarkı söylemede, teatral 
gösterilerde davranışları en uç noktalara kadar götürmekte bir sakınca görmemiş, 
hatta bu kendinden geçercesine tapınma durumunu olumlamıştır. Platon bu 
aşırılığa eleştirel yaklaşırken, Aristoteles katharsis kavramını ortaya atarak 
görece olumlu bir yaklaşım getirmiştir. Orta Çağ müziğinin estetik belirlenimi 
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müzikteki bu tartışmaların mirasını devralmış ve Hristiyanlığın toplumu 
üzerindeki mutlak hâkimiyeti ile Platonist bir düzlemde şekillenmiştir. Geçmişi 
Dionysos törenlerine kadar götürülebilecek olan kadın koroları, çalgıcılar, 
dansçılar gibi müzik kültüründe yer alan unsurlar Pagan geleneğinin bir uzantısı 
olarak kabul edilmiş ve Hristiyanlık geleneğini yaymaya çalışan Orta Çağ 
Avrupası düşünürleri tarafından müzikten tasfiye edilmiştir.  

Antik Yunan düşüncesinin bir devamı olarak Orta Çağ düşünürleri, tüm 
evrenin Tanrı tarafından mükemmel bir uyum içinde yaratıldığını ve müziğin 
bu mükemmel uyumun bir sembolü olduğunu düşünmüşlerdir. Bu mükemmel 
uyum anlayışı müziğin doğasının yine mükemmellik içerdiği düşünülen 
başka bir öğe olan aritmetikle ilişkilendirilmesi sonucunu doğurmuştur. Yani 
mükemmel uyum, aritmetik açıdan açıklanabilir olmalıdır. Aritmetik açıdan 
açıklanabilir olan şey ise simetridir. MS IV. yüzyılda yaşamış olan Büyük Aziz 
Basil’e atfedilen De Spiritu Sancto Homilies On The Hexaemeron adlı eserde 
güzelin, parçaların simetrisinden ve uyumlu görünümünden kaynaklandığı ve 
hazda kendisini gösterdiği belirtilmiştir (1895). 

Barker (1984), MS II. yüzyılda yaşamış olan bir yazar olan Pseudo-
Plutarkhos’un, dönemin düşünürlerinin her şeyin müzikal uyum temelinde Tanrı 
tarafından inşa edildiğini öne sürdüklerini belirtir. Evrenin bir uyum içinde olduğu 
düşüncesi Antik Yunan’da olduğu gibi Hristiyanlık Ortaçağı’nda da devam 
etmiştir. Her iki dönemde de müziksel uyumun altında yatan teorik temeller 
ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve bu temellendirmede aritmetik ve matematikten 
yararlanılmıştır. Bir başka ifade ile uyumu ve birliği ortaya çıkaran matematiksel 
ilkeler belirlenmeye çalışılmıştır. Orta Çağ Avrupası düşünürlerinin genel 
olarak ortaya koydukları düşünce sistematiğinde, duyular üzerindeki etkinin 
ancak matematiksel olarak kavranabileceği fikrinin bulunduğu görülmektedir. 
Bu düşünce, Antik Yunan’da da olduğu gibi oransal uygunluk kavramını Orta 
Çağ estetiğinin merkezine oturtmuştur. Oransal uygunluk bağlamında uyumlu 
ve uyumsuz aralıkların ayrıştırılmasının yanı sıra, uyumu aralıklar aritmetik 
açıdan mükemmel uyumlulardan daha az uyumlulara doğru derecelendirilmeye 
çalışılmıştır. Bu çabalar aynı zamanda bugünkü müzik teorisinin rasyonel 
temellerini oluşturmuştur. 

Orta Çağ müziğinin estetik açıdan iki ontolojik katmanı olduğu 
görülmektedir. Bunlar reel ve irreel katmanlardır. Tunalı (1984, s.24) reel 
tabakayı zaman ve mekân boyutları içinde yer alan, irreel tabakayı ise zaman ve 
mekân boyutunun dışında yer alan varlık kategorisi olarak tanımlar. Hartmann’a 
(2005) göre irreel varlık aynı zamanda mutlak olan ve değişmezlik niteliği taşıyan 
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“ideal varlık” alanıdır. Müzik eseri bakımından reel katman, gerçek dünyanın 
bir parçası olan müzik malzemeleri ile bir bilgi objesi olarak nesnelleştirilebilen 
şeydir. Orta Çağ’da müzik eserinin reel katmanı teolojik bir estetik anlayışının 
taşıyıcısıdır. Reel katman tamamen sayısal oranlar üzerine temellendirilmiştir. 
Bir başka ifade ile sayısal oranlarla tanımlanamayan müziksel unsurlar estetik 
alanın dışında bırakılmıştır. 

Müziğin irrasyonel varlık alanı ise teoloji ile ilişkisi üzerine 
temellendirilmiştir. Rasyonel varlığın, idealar dünyası ile benzerlik taşıyan 
teolojik bağlamlı bir irrasyonel katmanı vardır. Rasyonel katman ile irrasyonel 
katman bir bütün olarak müziksel varolanı oluştururken rasyonel katman, 
irrasyonel katmanın bir taşıyıcısı ya da irrasyonalitenin nesneleşmiş hali 
olarak görülmüştür. Her iki katman birbiri ile iç içe geçmiş, beden ile ruh gibi 
birbirini mükemmel şekilde tamamlayan ayrılmaz bir bütün olarak görülmüştür. 
İrrasyonel alan, müzik için bir hareket noktası olmanın yanı sıra müziğin estetik 
yasalarının zorunlu koşulu olarak kabul edilmiştir.     
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1. Giriş

Barok dönemi 16. yüzyılın sonlarına doğru filizlenmeye başlamış, 17. 
yüzyılda Avrupa’nın önemli sanat merkezi ülkelerin birçoğunu etkilemiş, 
18. yüzyılın 40. ve 50. yıllara kadar etkisi devam etmiştir. Bu akım,

önce İtalya’da filizlenmeye başlamış, daha sonra Avrupa’nın bir çok ülkesinde 
ilk önce Mimari’de daha sonra heykel ve resim…Gibi plastik sanatlarda etkisi 
ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. Barok kelimesi Portekizcede “düzensiz 
inci” ya da “işlenmemiş inci” anlamına gelen Barroco sözcüğünden gelmiştir. 
Bu süreç içerisinde ortaya çıkan Barok sanatı yeni bir hareketin doğal sonucu 
olarak kendinden öncekini kabul etmediği gibi aynı zamanda eskiyi dışlamıştır. 
Rönesans’ın mitoloji ve dini konuları üzerine inşa edilmesiyle ortaya çıkmasına 
binaen, Barok akımının ortaya çıkışının asıl sebebi ise Klasik dönemin önemsiz 
görülmesi ve katı kuralların gereksizliğinden kaynaklı olduğu söylenebilir.

Tamda bu sebepten dolayı Barok’lu sanatçılar, Rönesans ve Manyerizme 
keskin bir şekilde konu, biçim ve üslup anlamında karşı çıkmıştır. Maniyerizm 
sanat akımına baktığımızda; Rönesans’ın oran-orantı, perspektif…Gibi 
mükemmeliyetçi tavrın yerini oransal ve perspektifsel bozumlara vermiştir 
(Geçen ve Dede, 2021:375-376). Yani bu yönüyle de bakıldığında ciddi oransal 
bozumlarla Barok Maniyerizm’den ayrılmaktadır. Rönesans’ın orantılı ve 
dengeli sanat anlayışına karşı, Barok sanatı ise ritim ve kısmen orantısızlık “yani 
deformasyon” görülmektedir. Bu yüzdendir ki Barok resim kompozisyonlarında 
görülen hareket ve diyagonal biçimler kendinden önceki sanat akımlarında 



68    GÜZEL SANATLARDA FARKLI BAKIŞLAR

görülmemektedir. Daha sonraki yıllarda Baroğun bütünleştirilmiş figür 
özellikleri ile dinamik bir “mekân” anlayışı oluşturmak için coşkulu renklerle 
oluşturulan ışık ve gölgeleme, bununla birlikte birçok farklı konu tasvir 
edilmiştir. Bu bağlamda kompozisyonlarda görülen yoğun derinlik hissi hemen 
hemen bütün resimlerde görülmektedir. Sadelikten uzaklaşmaya çalışan Barok 
sanatı mimari, heykel ve resim…Gibi alanlarda klasik üslubun aksine süslemeci 
bir tasvir biçimi tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca Klasik döneminde betimlenen 
kapalı kompozisyonlar, Barok dönemi ressamları açık kompozisyonlar tercih 
etmiştir. Kapalı kompozisyonlar tamamen bir çerçevenin içine sıkıştırılmış, 
açık kompozisyonlar ise tuvalin dışına taşınmış, bunun sebebi ise tasvir edilen 
sahnenin devam ettiği algı oluşumunu sağlamaktır. 

Kinaya göre; Barok denilen sanatın klasik sanata oranla kaba, düzensiz 
bir sanat olduğu ifadesini kullanmıştır. Bu dönemin ikinci yarısından sonra 
mimarlık, resim ve heykeltıraşlık alanlarında isim yapmış sanatçılar yetişmiştir 
(Kınay, 1993). Hollingsworth Barok sanatı için şu ifadeyi kullanmış; “Figürlerde 
Yüksek Rönesans’taki dengeli ve uyumlu kompozisyonlarla ve Manyerizm’deki 
aşırı üsluplaşma arasındaki biçimsel deformasyon görülmektedir. Bu dönemde 
duruşlar ayrıntılı işlenirken, kompozisyonlar asimetrik olarak işlenmektedir” 
(Hollingsworth, M. 2009). “Rönesans, ağırbaşlı, dengeli, aşırılıktan uzak, 
mantıklı bir üslup sergilemektedir. Barok ise, aykırı, hareketli, sınırsız, çarpıcı, 
coşkulu ve gösterişli bir üslup taşımaktadır” (Conti, F. 1997). Wölfflin Barokla 
ilgili şöyle devam eder: “Barokta aynı şekil sistemini kullanır; ama tam ve 
mükemmel olanı değil, sadece hareketliyi ve yapılanı, sınırlı ve özümsenebilirliğ’i 
değil, aksine sınırsız ve dev gibi büyüğü arar. Güzel oranlar ideali kaybolmuştur, 
ilgi varlığa değil, olaya bağlamıştır. Ağır, eklemleri kapanık ve belirsiz kitleler 
harekete geçmiştir” (Wölfflin, 1990). Barok sanatı, olağan dışılığı, çarpıcı 
özellikleri, izleyici özerinde etkisi, gösterişli ve süslü bir dönem olarak, yeni 
buluşlara yöneldiği görülmektedir (Pischel, 1981).

2. Michalangelo Merisi Di Caravaggio

Kısa ve hüzünlü hayatında peşini bırakmayan bütün çetinliklere rağmen, 
Caravaggio adıyla tanınan Michelangelo Merisi, 16. yüzyıl son çeyreğine 
ve 17. Yüzyılın ilk on yılında en etkin usta ressamlardan biriydi. Genellikle 
ilk Barok sanatçısı olarak kabul edilen ressam, sıradan gerçekçiliği, idealin 
dışına çıkmanın daha önemli olduğu yönündeki düşüncesiyle, yeni bir konsepti 
ortaya koydu (Hodge, 2019) Kederli, saldırgan ve sık sık kavgaların içine giren 
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Caravaggio, o, kendi hayatını kilise, devlet ve etrafındakilerle bir kavgalar 
ortamının oluşmasına neden oluyordu. Kendinden önce ressamlara öncülük 
eden kurallardan vazgeçerek sıradan halkın günlük hayatın ögelerini sanat 
anlayışına dahil ettiği görülmekte. “Eskizleri, düzeltilmiş çizimleri ve uzun 
uzadıya tuval hazırlıklarını reddederek, kendiliğinden ve dolaysız bir görünüm 
yaratacak şekilde yağlı boyayla konu üzerine doğrudan çalıştı. Gerçeği 
yansıtan güçlü resimler yapmayı amaçlayan sanatçı, dinsel resimlerde figürleri, 
çalışan sınıftan insanlar gibi yansıttığı için ağır eleştiriler aldı. Rönesans 
sanatçıları insani ve dinsel deyimi idealize etmişken, o, sıradan insanların 
günlük çevrelerinde ve son derece sahici göründüğü kaba gerçekliği betimledi” 
(Hodge, 2019). 

Barok sanatı 16. yüzyıl filizlenme döneminde ve 17 yüzyılın başlarında 
kilisenin, soylu ailelerin sanatsal olarak gücünü süslemeci ve estetik bir 
anlayışla yansıtan sanat olmuştur. “Avrupa’nın dört bir yanındaki ressamlar 
bu dönemde Roma’dan gelen haberlere kulak kabartmışlardı. Işık-gölgeyi ilk 
kullanan Carvaggio kontrastlar oluşturarak gerçeğe yakın sonuçlar elde etmiş. 
Caravaggio’nun bu devrimci resim anlayışı Barok üslubunun hızlı ve etkili 
gelişmelere neden olmuştur. Bu dönemde Felemenk resim sanatı İtalya’nın 
etkisinde kalmıştır. Kilise veya aristokrasiden ziyade burjuvazinin ihtiyaçlarına 
göre şekillenen yerel resim piyasasının kendine has özellikleri farklı yaklaşımlar 
benimsemiş” (Zuffi, 2000). Roma’nın en tanınmış ressamlardan biri Caravaggio 
16. yüzyıl ressamlarının geleneğine göre, çağdaş ve yenilikçi sayılabilecek bir 
üslup ustası olan, son derece zeki ve kültürlü, ticari zekaya sahip Cavaliere 
d’Arpino ile tanışmıştır. Arpino’nun mektebimde Floris Claszoon, Van Dyck 
ve Jan Bruegel…Gibi farklı üsluba ve yaratıcılığa sahip usta sanatçılar vardı 
(Giorgi, 2002).

Dixon’a göre Caravaggio’nun yaşamı, tıpkı yaratıcı resimleri gibi gizemli 
ve kendi kendisiyle kavga eden bir kişiliğe sahipti. Caravaggio’yu yakından 
tanıyan, İngiliz sanat eleştirmeni Dixon’a göre; ressamın dinsel konuları anlatım 
biçimi günümüze kadar canlılığını korumuştur. Roma’nın, Hristiyan dininin 
önde gelen merkezlerden olduğunun farkında olan Caravaggio, eserleri oldukça 
değerli ve takdire değer bulunacakları, hac güzergahı üzerinde olan kiliselerde 
sergilemeyi daha anlamlı bulmuştur. Gündüz vaktinde çiçek, meyve ve cansız 
nesnelerden natürmortlar, melekler ve azizler betimlerken gece vakitlerinde 
ise Roma mahkeme kayıtlarında konu edilen kavgalarda bulunmuş, eli bıçak, 
hançer, kılıç tutabilen oldukça sert görünümlü biri kişiliğe sahipti (Dixson, 
2012).
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Barok sanatının kendine has özelliklerinden biri, Rönesans’taki denge 
unsurunun ve uyumlu oranların tam aksine, biçim zıtlıkları ile hayat bulan 
bir hareketler bütünüdür. Mimarlık, yontu ve resim’ de kullanılan ışık-gölge 
oyununa bağlı olarak meydana gelen yeni bir mekân algısı oluşmaktadır. Plastik 
sanatlar, mimarlığın etkileri altında adeta girift bir yapı oluşturarak, karşılıklı 
birbirlerinin etki gücünü artırmıştır. Bu yeni durum karşısında, kiliselere ya da 
saraylara giren izleyicide baş döndürücü hayranlık uyandırarak, aynı zamanda 
kilisenin ve egemen zümrenin ihtişamlı gücünü, kusursuz biçimde gözler önüne 
seren teatral bir gösteriye dönüştüğü görülmektedir. Işığın lirik dili etkisiyle dini 
ve sivil yapılarda, resimlerde, dekoratif süslemelerde, yontularda, sayılamayacak 
kadar birçok alanda kullanılmaktaydı (Pischel, 1981). Rönesans’a karşı girişilen 
devrim niteliğindeki bu karşı çıkış, Barok ile ilk önce yapısal kompozisyon 
anlayışında yeni yorumlamalar olmuştur. Bunu da sadece plastik hareketlerle 
değil, aynı zamanda renk ve ışığa dayalı geçişler sağlayarak bütüncül bir 
kompozisyon görünümü kazandırıldığı görülmektedir. Bu renk kullanımıyla 
oluşturulan ön-arka ilişkisi, bazen sert bazen yumuşak ışık ve gölge geçişleriyle 
derinlik duygusu verilmek istenmiştir. 

Caravaggio filizlenme döneminin ilk güçlü fırça ustalarından biri olması, 
o, mesleğinin ilk yıllarında hedonist konularla ilgilenmiş, olgunluk dönemin 
de ise dini konulara yoğunlaştığı görülmektedir. Ressam bu seçtiği konular 
arasına azizlerin yaşamı dikkate değer konular olmuştur. Yüz yıllar boyunca 
dilden dile dolaşan idealize edilmiş hikaye kahramanlarını, görünümlerinden 
oldukça uzak, halktan insanlar gibi algılayıp, tasvir ettiği görülmektedir. Barok 
döneminin ilk sanatçılarından olan Caravaggio’nun eserleri araştırmacıların 
ilgisini çekmiş ve özellikle bu dönemin ilk yılların üslubunu tanımamıza 
yardımcı olan önemli sanatçılardan olmuştur. Caravvagio’nun bu ilk resimleri 
incelendiğinde Rönesans’ın statik ve sadelik kavramların etkisi hemen hemen hiç 
görülmemektedir. Maniyerizm’in etkisinden tamamen uzaklaşan, ilk defa koyu 
gölgeleme ve abartının görüldüğü Caravaggio’nun eserleri, Barok döneminin 
başlangıç yıllarına ışık tutmuştur. Kilise tarafından desteklenen Barok resim 
sanatında seçilen konular arasında; dini hikâyeler, mitolojik kahramanlar, 
portreler, grup portreleri ve Caravaggio’nun ağır duygu içerikli konular sırasında 
özellikle azizlerin yaşamı dikkat çekici olduğu görülmektedir. Bütün bu konular 
kompozisyonu oluşturulurken seçilen karakterler halkın içinden sıradan insanlar 
olmuştur.

Rönesans ve Maniyerizm’in sıradanlığından sıkılan Barok ressamları 
farklı ifade biçimleri bulmak için model olarak halkın içinden insanları 
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seçmişler, resmedilen kişilerin karakteristik özelliğini yansıtmak maksadıyla 
yüz kırışıklıklarının her biri detaycı bir anlayışı ustaca çalışıldığı görülmektedir 
(Çetinkaya, 2007). Bu dönemde, duvara yapılan resim tasvirlerde, yapılmaya 
başlanan perspektif biçiminden dolayı, anatomi çizim becerisi, rakursiye 
gereğinden çok yer verilmiştir. Figürlerde anatominin detaylarına gereğinden 
fazla girilmesi bazen “kas yığını” şeklinde tanımlamalara neden olduğu 
görülmekte. Bu dönemde portreye verilen değer artmış, grup portrelerinden 
çeşitli örnekler verilmiştir (Öz, 2021). 

Belli kalıplara sığdırılan Rönesans’a göre Barok, bir çerçeveye 
koyulmayan azatlığın anlatım biçimidir. Zevi’ ye göre; “…Mekân, kural, 
uyuşum, temel geometri ve statik durum özgürlüğüdür. Simetrinin özgürlüğü 
iç mekân ile dış mekân arasındaki karşıtlıktır…” şeklinde açıklamıştır 
(Zevi, 1990; Bakır, 2003). Genel anlamda Rönesans ve Barok üslubuna 
bakıldığında ikisinin ayrımını beş alanda ele almış olduğunu görülmektedir. 
“Çizgiselden gölgesele geçiş, düzlemsellikten derinliğe geçiş, kapalı resim 
kompozisyonlarından, açık kompozisyonu şekle geçiş, çokluktan birliğe geçiş, 
nesnelerin ve oranların belliligidir” (Wölfflin,1990). “Barok dönemin etkileri 
ise ışık ve gölgeyle atmosfer derinliği ile konstrüktivizm inşası, porte resimleri 
ile biçimlendirilmiştir. Hareketli formlar, heyecan ve endişe, yüz biçimine 
doğrusal olarak yansıtılmaktadır” (Ersoy, A. 2002). Bu dönemin resim sanatında 
süslemenin olduğu kadar ışığın geçişiyle ritim oluşturarak hareket kazandırılmış, 
bu da dönemin ressamları tarafından tercih edilen durum olmuştur. Barok 
sanatını tanımlayan süslemeci görüntüler ve eski sıradan kalıpların dışına 
çıkarılan abartılı formlar oluşturularak o dönem hakkında modernleşme isteğini 
tam olarak göstermektedir (Öz, 2021).

Gombrich, sanatçının resimleri ile ilgili şöyle devam eder; “…ışık-gölgeyi 
kullanış yöntemi Caravaggio’ nun resimlerin de amacına katkıda bulunduğu 
söylemektedir. Ressam, ışığı vücuda zarafet ve yumuşaklık için vermez, keskindir 
ve derin gölgelerle yarattığı zıtlık göz alıcıdır. Tüm sahneyi, çağdaşlarından pek 
azının değerlendirdiği ama sonraki sanatçıları kesinlikle etkileyen uzlaşmasız 
bir içtenlikle etkileyen uzlaşmasız bir içtenlikle belirginleştirir” (Gombrich, 
2013). Usta ressam etkileyici fırçasıyla, gizemli din inancına sahip kişileri 
büyük bir yaratıcılık örneği sergilediği sergilemiştir. Her ne kadar dine dayalı 
konuları yorumlama üslubu nedeniyle izleyici ve sanat çevreleri tarafından iyi 
karşılanmasa da dinsel konulardaki dramatik duygu yoğunluğu ve olduğu gibi 
yansıtmaya çalışması, doğal bir görsel çaba harcaması Caravaggio’ya sempati 
kazandırmış (Tansuğ, 1999).
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Pischele göre; Usta ressam, dini olamayan resimler için sivil yaşamdan 
figürler seçtiği gibi, inanç konulu yapıtları içinde halktan insanlar seçilmiş, 
sıradan erkek ve kadınlar tasvir etmiştir. Toplumsal din konulu olayları, Roma 
şehrinin günlük hayatı içerisinden verilmiştir. Eserlerin özelliklerinden biri, 
doğalcılık ilkesi oldukça agresif ve saldırgan sayılmıştı. Caravaggio, ana karakteri 
oluşturan figürleri şiddetli ışık uygulayarak odak noktası oluşturarak etkileyiciliği 
yükseltmiş, böylelikle eserleri büyülü bir atmosfer içine sokarak şekillenmesini 
sağlayan ilk sanatçı olmuştur (Pischel, 1981). Caravaggio ile birlikte perspektif 
farklı bir boyut kazanmış, figürlerin işleniş biçimleri, karanlık mekan tasarımları 
ve açık kompozisyonlarla değişmeye başlamıştır (Zirpolo, 2008).

2.1.	Bulgular	ve	Eser	Analizi

Barok döneminin resim sanatında getirdiği yeniliklerden biri açık 
kompozisyonların tasviridir. Açık kompozisyonun anlamak için, önce kapalı 
kompozisyonun ne olduğunu bilinmesi gerekir. Klasik dönem resimde 
betimlenen sahnenin tamamı bir çerçevenin içine yerleştirilmiş, Barok resminin 
coşkunluğu, heyecanı, dinamikliği, plastik değerleri…Gibi, nedenlerden 
dolayıdır ki açık kompozisyonlar tercih edilmiştir. Sahnelenen konu, olay 
veya durum, bazı figür ve objelerin belli bir kısmı tuvalin dışına taşırarak, bu 
şekilde sahnelenen olayın tuvalin dışında da devam ettiği, böylece sonsuzluk 
duygusu izleyicide oluşmuş olur. Barok resim sanatın bir diğer biçimsel özelliği 
ise resimlerde diagonal (çapraz) yerleştirme yapılarak, kompozisyonlar Klasik 
dönem statikliğinden kurtarılmıştır (Zağıl, 2022).

Resim 1. Caravaggio, Aziz Matthew’in Seslenişi, 1599-1600,  
TÜYB., (322x340cm), San Luigi dei Francesi, Roma.
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Özgürlükçü düşünme fikrinden güç alan Barok, dar ve karanlık sokaklar 
arasına sıkışmış kent evlerinde dikkat çekici tasarımlara yol açmış, buda, kırsal 
bölge havasını oluşturan tasarımların ortaya çıkmasına neden oldu. İlk defa 
Barok döneminde park-bahçe tasarımları, şehir-bölge planlaması düşüncesinin 
ortaya çıkmasını sağlamış oldu (Bakır, 2003). Caravaggio eserlerine gerçekçi 
anlayışla, çarpıcı bir şekilde ifade biçimini kazandırmış, bunu, en iyi şekilde 
yansıtmayı başaran ressamlardan biri olmuştur. 

Resimde Mattha, vergi işleriyle ilgilenen, Hz. İsa’nın havarilerinden biridir. 
İsa peygamberin yüzü izleyiciye dönük, çıplak ayaklarıyla heybetli bir duruşla 
ayak’ ta eliyle işaret ettiği kişi para sayarken görülen mattha’ dan başkası değildir. 
Caravaggio bu resimde arka fonun sağ üst ve sol alt tarafını büyük bölümleri 
karanlık yaparak, ön plandaki figür ve nesneleri ışıklı bir şekilde aydınlatmıştır. 
Sağ taraftan gelen güçlü ışığa, yüksek kontrast değerlerin kullanıldığı, bu 
kompozisyonda olağanüstü bir şekilde dramatize edilerek tasarlamıştır. Bir 
tiyatro sahnesini andıran bu eserde, masa etrafında oturan beş, ayakta duran iki 
figüre güçlü ışıkla aydınlatılmış, bununla birlikte kontrastlı bir şekilde oluşturulan 
gölgelere hareket kazandırdığı görülmektedir. Arka tarafta dekor havasını veren 
pencere, kişilerin özerine oturduğu ağaçtan yapılmış tabureler ve masa, mekanda 
bir tiyatro sahnesi algısını oluşturmuştur. Burada izleyicinin büyük bir çoğunluğu 
masa etrafında oturan figürlere odaklandığı görülüyor. Giysileri farklı renklerde 
olması, sol taraftaki figürlerin giyimleri esere denge kazandırmıştır. Kutsal bir 
dinin peygamberi olan Hz. İsa hem Rönesans hem de Barok sanatında birçok 
sanatçı tarafından İdealize edilerek güçlü bir karakter olarak tasvir edilmiştir. Bu 
resimde (Resim 1) İsa peygamber halktan biriymiş gibi giyindirilmiş, Caravaggio 
bütün dini ve diğer figürleri halkın içinden seçmiştir.

Resim 2. Aziz Matthew’un Öldürülmesi, 1599-1600, TÜYB., 
(141x196cm). Contarelli Chapel Church of san Luigi dei Francesi, Roma.
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Aziz Matta’nın dinin tebliği yolunda hunharca katledilişi sahnelenen, bu 
eserde; çekilen ıstırabın, acının ve feryadın betimlendiği, izleyiciyi dehşete düşürecek 
şekilde tasarlanmıştır (Ülgen, 1981). Geleneksel düşünceye göre Aziz Matta, Mısır 
ve Ethiopia’da Hıristiyanlığı tebliğ ederken Kral Hitacus, Hıristiyan dinine girmiş ve 
kutsanmış, evvelki Kral Eggippus’un, Matta tarafından vaftiz olmuş ve birkaç yüzden 
fazla “bakire” nin lideri seçilmiş olan kızı Iphigenia, Kralı Hirticus ile izdivaç kurmuştur. 
Matta kralı da dini törene davet eder. Iphigenia’nın Allah’ın hizmetkarı bir bakire olması 
sebebiyle karşı çıkmıştır. Bu nedenle de Hirticus, Matta’yı öldürmüştür (Moir 1989). 

Açık kompozisyon olarak tasarlanan bu eser, ışık ve gölgenin hakim 
olduğu bir mekanda seçilmiş. Bir melek muhtemelen hurma ağacından kopardığı 
yaprağı, Aziz Matta’ya uzatmış, O’ da elini güçlükle yukarı kaldırarak almaya 
çalışıyor. Cellat, Matta’nın sağ elini, sol eliyle sıkı bir şekilde kavramış olan 
gücüyle vurmaya çalışıyor. Meleğin kutsal mekanlardan hurma ağacından 
kopararak getirdiği yaprak, muhtemelen Aziz Matta’ yı korumak içindir. Sağ 
tarafta görülen çocuk ve diğer kişiler büyük bir endişe ve korku içinde oldukları 
(Resim 2) görülmektedir. On üç figürlü olarak tasarlanan bu eserde cellâdı 
temsil eden figür güçlü ve kaslı bir şekilde canlandırılmıştır. Büyük bir endişe 
içinde olan kişilerin karmaşık bir ifadeyle ışık-gölge yardımıyla ilgi uyandıran 
bir vurgulama biçimiyle tasvir etmiştir. Sanatçı hikayeye teatral bir anlatım dili 
getirerek lirik bir üslupla muhteşem bir anlatım gücü katarak izleyicide hayranlık 
uyandırmıştır. Tabloda güçlü ışık ve gölgeyi keskin bir şekilde kullanan Ressam 
ustalık hünerini gösterdiği görülmektedir. Bu da Barok resim sanatına özgün 
özellikler olduğu söylenebilir. Caravaggio, Aziz Matta’ yı, sıradan halkın içinden 
seçmiş, oldukça dinç, sakaları ağarmış herhangi sıradan bir kişi olarak görülüyor.

Resim 3. Caravggio, Aziz Paul Şama Giderken, T.Ü.Y.B.,  
230x175cm Cappela Cerasi, Santa Maria del Popolo, Roma, İtalya
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Caravaggio mesleğinin zirvesinde yarattığı bu eser, Aziz Paul Şam’a 
giderken Allah tarafından gönderilen yoğun bir ışığın üzerine yansımasıyla, 
atından düştüğü anın canlandırıldığı, Hıristiyanlığ’a geçişinin anlatıldığı 
bir tablodur. Papa VII. Clement’in haznedarı Tiberio Cerasi, bu eseri, halen 
Roma’ da bulunan Santa Maria del Popolo Kilisesi’nin duvarında asılı 
olan şapeli için sipariş vermiştir. Bu dini içerikli eseri realist bir biçimde 
tasarlayan Caravaggio’nun diğer eserleri gibi bu kompozisyonu, bütün 
canlılığı ve çarpıcılığıyla ilk kez sergilendiğinde izleyici tarafından aykırı 
bulunmuştu. Saygısız ve Cesaretle yaptığı kompozisyonları, insanı tereddütte 
düşüren duygular uyandırmıştı. Gerçekçi üslubuyla tanınan Caravaggio, bu 
dönemin ressamlarını başarılı teknikleriyle etkileyen, ışık-gölgeyi usta bir 
işçilik örneğini olarak sergileyerek, dramatize bir şekle dönüştüren dönemin 
önemli ressamlarındandır (Faring, 2014). “Hacim, formlar, ışık ve gölgeler 
aracılığıyla betimleyişini vurgulamaktadır. Güçlü ışık kullanımı aynı zamanda 
kompozisyona özel bir yapı kazandırmış ve öykünün nakledilmesine yardımcı 
olmuştur. Caravaggio, eserin merkezine bu patırtılı durumun en önemli 
unsuru olan dini bir olaydan çok insanı yerleştirerek kutsal kitaptaki öyküyü 
yeniden şekillendirmiştir. Örneğin, seyis, hemen önünde gerçekleşen olağan 
üstü dönüşüm yerine ürkmüş sağlığı ve bakımıyla daha fazla ilgiliymiş gibi 
görülmektedir” (Faring, 2014). 

Aziz Paul’un Şam yolculuğu (Resim 3) sırasında, Hz. İsa’yla, karşılaşma 
anı konu edilmiştir. Eserde sanki attın üzerinden sırt üstü tuvalin ön tarafına 
doğru düşen kişi, iki elini yana doğru yukarı kaldırmış, diagonal (çaprazlama) 
bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu olaydan etkilenmiş görülen at, sağ ayağını 
gövdesine doğru çekmiş kaçış pozisyonda tasarlanmıştır. Arka tarafta 
yerleştirilen yaşlı bir figür ise atın kafası arkasında gizlenmiş bir şekilde 
yerleştirilmiş, atın sol ayak bileğinden dize kadar damarı görülmektedir. 
Figürlerde desen ve anatomi kurallarının bütün özellikleri kullanılmış 
görülmektedir. İsa peygamber burada görülmemektedir. Bu olaydan sonra 
Paul Hristiyan dinine hizmet etmeye başlamıştır. Hikâyenin anlatım gücünü 
çarpıcı hale getirmek için arka fon karanlık, ön taraf ise aydınlık ve diagonal 
olarak uzanan figürün altına kırmızı renkte kıvrımlı bir kumaş serilmiş olarak 
görülmektedir.
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Resim 4. Carvvaggio, Kuşkucu Tomas, 1602-1603,  
T.Ü.Y.B. 107X146cm (Gombrich, 2013:392)

“Sanatçının, Aziz Tomas’ı resmettiği tabloyu üç havari, İsa Peygambere 
merakla bakıyor ve aralarından biri parmağını onun böğründeki yaraya sokuyor. 
Oldukça alışılmışın dışında olan bu tablo, dindar insanlara ne kadar saygısız 
ve rencide edici olduğunu hayal etmek zor olmasa gerek. Onlar, güzel kıvrımlı 
giysilere bürünmüş ağırbaşlı havariler görmeye alışmıştı. Oysa Caravaggio’ nun 
tablosundakiler, kırışık alanları, yıpranmış yüzleriyle daha çok sıradan köylü ve 
işçileri anımsatıyor. Caravaggio’nun kendisinin de yanıtlayacağı gibi, gerçekten 
yaşlı emekçilerdir onlar, sıradan insanlardır” (Gombriç, 2013). 

Caravaggio kompozisyonu karanlık içinde ayakta duran dört figür 
tasarlanmış, resmin arka tarafı tamamen karanlıktır. Eserin ön tarafında (Resim 
4) solda Hz. İsa, sağ tarafta ise muhtemelen Aziz Tomas’ın kendisidir. Hz. İsa’nın 
aydınlık olan sağ göğsünün altında iki-üç cm açılmış yara görülmektedir. Hz. 
İsa başını öne doğru eğerek, endişeli görünen Aziz Tomas’ın sağ elini tutarak 
parmağını böğrünün içine sokarken tasvir edilmektedir. Arka tarafta olan iki 
kişide pür dikkat olayı izliyor. Sağ omuzundan aşağı doğru kıvrımlar oluşturarak 
sarkmış, dökümlü temiz açık tonda elbise içinde görülen İsa peygamber, güçlü 
ışığın içinde parlak görünümdedir. Caravaggio konusu itibariyle endişe ve 
korkunun hakim olduğu bu eseri kasvetli bir havanın hakim olduğu, ressam 
olayı dramatize ederek, teatral bir gösteriye dönüştürdüğü görülmektedir. 
Tomas’ın arkasında bulunan iki figür ise endişe içinde olayı izlemektedir. En 
arkada bulunan figürün ise alnı biraz fazla açılmış, beyaz sakallı, yaşı bir hayli 
ilerlemiş ağır başlı olarak tasvir edilmiştir. Havarileri halkın içinden seçen 
sanatçı, eskimiş elbiseleri ile tarım veya hayvancılıkla uğraşan köylü görünümlü 
olarak tasarlanmıştır. Bu eserde de Barok sanatının tüm özellikleri büyük bir 
ustalıkla yansıtılmıştır.
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Resim 5. Caravaggio, Aziz Paul’ün Dönüşümü, 1600-1601, Selvi ağacı üzeri 
yağlıboya, 237x189cm, Odescalchi Balbi Collection, Roma/İtalya

Paul’un, Şama yolculuğu sırasında, karşısına çıkan Hz. İsa tarafından 
durdurulmuş, bu sırada huysuzlaşan attan alın üstü düşen Aziz Paul, üst tarafı 
karanlık olan kompozisyonun ön tarafına döşmüş, sanki gözleri kör olmuş, her 
iki eliyle anlını kapatmış, acıdan ve korkudan kıvranıyor gibi görülmektedir. 
Caravaggio, (Resim 5) bu anı, atın ürkmüş hali ve etraftaki figürlerin şaşkın 
yüz ifadelerini karmaşık bir şekilde betimlenmiştir. Ayakta bacaklarını açmış 
bir pozda duran yaşlı askerin sol eliyle sıkı kavradığı kalkanıyla hafif arkaya 
doğru eğilmiş, sağ elinde mızrak ve kafasında miğferi ile tam bir asker rolünde 
görülmektedir. Resmin tam orta noktasına yerleştirilen ürkmüş atın tehlikeli 
olabileceğini düşünen asker Paul’a zarar verilmemesi için büyük bir çaba içinde 
olduğu görülmektedir. Ürkmüş at kafasını arkaya doğru dönmüş ve yukarı doğru 
bakıyor pozda tasvir edilmiştir. Sağ üst köşede havada asılı kanatlı bir melek, 
yanında havada asılı olan Hz. İsa’yı tutmuştur. İsa peygamber her iki elimi Aziz 
Paul’a doğru uzatarak onu kurtarmaya çalışıyor gibi betimlemiştir.

Barok dönemin usta ressamlardan biri olarak görülen Caravaggio, milattan 
önceki mitolojik hikaye aktarımlardan ilham alarak, figürleri halkın içinden 
doğal ve sıradan görünümlü insanları seçerek, tüm şiddet içerikli konuları 
çarpıcı bir şekilde betimlediği görülmektedir. Barok dönemi sanatçılar, hareket 
ve devinime büyük önem vermiş, bu eserde hareketliliği sağlamak için ressam 
yine güçlü ışık ve gölgeler kullanılmıştır. Ayrıca haraketliliği artırmak için 
renklerin zenginliğinden ve kontrast geçişlerinden faydalandığı görülmektedir. 
Sol tarafta kafası gövdesiyle birlikte yukarı doğru kaldırılarak Diagonal bir 
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pozda uzatılan figür, şiddetli ışıkla aydınlatılmış, arka plan gölgenin içinde 
eriyen ışıkla derinlik hissi verilmek istenmiştir. Ressam bu dehşet içeren anı 
izleyicide derin duygular uyandırması için hem renk kullanımı hem de kişilerin 
ifade biçimi ustalıkla tasvir etmiştir. 

Bu dönemde Roma Katolok Kiliselerin ihtişamlı ve süslemeci zengin 
dekoratif görünüşleri propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Katolik ülkeler 
“otuz yıl savaşlarının” başladığı ilk yıllara kadar zenginlik içinde yaşarken, 
Protestanlar sefalet içinde yaşamlarını sürdürmeye devam etmekteydi. Genel 
olarak savaşın yaşandığı topraklar birçok olumsuzluğun habercisi olmuştur. 
Zenginlik içinde yaşayan Katolik ülkelerde bu savaş sırasında kısminde olsa 
olumsuz etkilenmiştir. Geçmişten günümüze kadar savaştan galip olarak çıkılan 
ülke dahi olunsa savaşın yıkıcılığı ve acımasızlığı her zaman halkta derin 
yaralar açmış, yıpranmışlık, çaresizlik…Gibi yarattığı travmalar tüm insanlık 
tarafından bilinmektedir.

Resim 6. Caravaggio, Aziz Peter’in Çarmıha Gerilmesi, 1600, T.Ü.Y.B, 175x230 cm

Caravaggio’nun anlayışına göre; Çarmıha çıplak bir şekilde uzatılan 
Jerome’nin kirlenmiş ayak ve bacaklarına varan kadar, doğal bir izlenim, bunun 
saptanması, yaşlılığın belirtisi olarak tende oluşan derin izler, ressam tarafından 
ifade biçimi olarak kullanılan öğeler olmuştur (Turani, 2010).

Resimde çarmıha gerilen Aziz Peter’in çarmıhın dikilme anı (Resim 6) 
betimlenmiştir. Resimde Peter yana doğru elleri açılmış ve uzatılan ayakları 
çarmıha çivilenmiş görülmektedir. Peter’in omuzları yukarı doğru kaldırmış 
izleyiciye doğru dönmüş bir pozda tasvir edilmiştir. Aziz Peter çivilenen sol 
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eline bakarken yüz ifadesindeki endişe, korku ve hüznün bir arada yaşandığı 
duygu karmaşası içinde görülmektedir. Peter’in beyaz alt iç çamaşırı dışında 
çıplak vaziyette tasvir edilmiştir. Diğer üç kişiden biri arkası dönük her iki eliyle 
ipi olan gücüyle çekmekte, diğer bir kişi arkası dönük yere diz çökmüş, her iki 
elleriyle küreğin sapını kavramış, sol omuzunu çarmıha dayamış, olan gücüyle 
kaldırmaya çalışırken tasvir edilmiştir. Sol arka tarafta öne doğru eğilmiş ayakta 
duran figür ise her iki eliyle çarmıhı kaldırmaya çalışmaktadır. Aziz Peter 
diagonal bir şekilde çarmıha yatırılmış güçlü ışıkla aydınlatılmıştır. Bu dönemde 
Caravaggio tarafından dini konular sıkça resimlenmiş, kiliselerde sergilenmiştir. 
Carvaggio’nun vücudun gerçek boyutlarına, kas ve ana iskeleti oluşturan kemik 
yapılarına bağlı kaldığı, anatomi değerlerden anlaşılmaktadır.

Reim 7. Caravaggio, Aziz Jerome Çalışma Odası, 1605,  
TÜYB., 112x157cm Galleria Borghese, Roma

Pek çok sanatçı arkadaşı gibi Caravaggio’da Aziz Jerome’nin, sakallı, yaşlı 
bir adam olarak resmetmiştir. Jerome, yarı çıplaktır ve üzerinde üç kalın ciltli 
kitabın durduğu, sade bir çalışma masasının başında oturmaktadır. Aziz Jerome 
dikkatle kutsal Kitab’ı okumakta ve yazmaya hazırlanmaktadır: Bu, Jerome’un, 
Kutsal Kitap’ı çeviren bilgin ve Kilise Babası imgesidir. Azizin böyle yalın bir 
ortamda yalnız tasviri, onun münzevi yönüyle örtüşür. Jerome’un mütevazı 
çıplaklığı da keşiş olarak bilinen kimliğine uygun düşmektedir (Rynck, 2016). 

Caravaggio, Jerome kırmızı bir kumaş parçaya sarılı, masa başında 
oturmuş, uzatılmış sağ elinde kalem, kitap okuyan bilge bir kişilik olarak 
(Resim 7) betimlenmiştir. Masasının üzerinde kitapları ve tam karşısında kuru 
bir kafa bulunmakta. Kalemi tutan sağ elli ve gövdesine doğru uzanan kolunun 
zayıflığından çok yaşlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Jerome’yu saran kırmızı 
kumaş ve masanın sol tarafından kıvrımlar oluşturularak sarkıtılan zıt renkte 
maviye çalan kumaş, üzerinde kitap ve kuru kafayla birlikte kompozisyonu 
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dengede tutan bir unsuru olarak kullanılmıştır. Kuru kafa, Jerome’nin 
sembollerinden biridir. Aziz Jerome’nin dökülen saçlarıyla alnı iyice açılmış, 
ağarmış saç ve sakalları, düşünceli yüz ifadesi gerçekçi çizgilere sahiptir. Arka 
fon koyu renk tercih edilmiş, kumaş kıvrımları ve masanın üzerinde bulunan 
kitaplara düşen ışığın geçişkenliği kompozisyonda derinlik hissi uyandırmıştır. 
Ayrıca ışık-gölge değerleri, resme hareket kattığı görülmektedir. 

3. Sonuç ve Değerlendirme

Barok dönemde mimari, heykel ve resimde teknik bağlamında yeni 
gelişmeler ortaya çıkmış. Rönesans’taki kusursuzluk, yerini bu dönemindeki 
biçim bozumuna, orantısızlığa ve deformasyonlara bırakmış. Dini ve Mitolojik 
ikonografiye dayanan konulara sıkça rastlanılır, bu, Caravaggio’nun en çok 
sevdiği eserler olduğu görülmektedir. Azizlerin yaşamına ilişkin konulara ise 
sıklıkla rastlanılır. 

Rönesans’a karşı girişilen devrim niteliğindeki bu karşı çıkış, Barok ile 
ilk önce yapısal kompozisyon anlayışında yeni yorumlamalar olmuştur. Bunu 
da sadece plastik hareketlerle değil, aynı zamanda renk ve ışığa dayalı geçişler 
sağlayarak bütüncül bir kompozisyon görünümü kazandırıldığı görülmektedir. 
Klasik döneminde tercih edilen kapalı kompozisyonlar yerine, Barok dönemi 
ressamları ise açık kompozisyonlar tercih etmiştir. Kapalı kompozisyonlar 
tamamen bir çerçevenin içine sıkıştırılmış, açık kompozisyonlar ise tuvalin dışına 
taşınmasının sebebi tasvir edilen sahnenin devam ettiği algısını oluşturmaktır. 

Ressam, yaşadığı dönemin ve kendi yaşamında ki olumsuzlukları, 
karmaşıklığı, kavgacı ve saldırgan kişiliği resimlerine yansıtmaktan 
çekinmemiştir. Sanatçı ışık ve gölgenin babası olarak bilinir. Çünkü bu tekniği 
ilk kullananlardan biri kendisi olmuştur. Caravaggio, resimlerin arka planında 
kullandığı karanlık gölgeler, nesne ve figürlerde aydınlık alanlar oluşturarak, 
şiddetli ışıkla öne doğru çıkartmayı başarmıştır. Dönemin usta ressamlardan 
olan Carvaggio, keskin ışık-gölge kullanımı, kompozisyondaki denge, 
figürlerin birbiriyle olan mesafesi, eriyen ışık ve keskin karanlık ile derinlik 
hissi oluşturmuştur. Ressam figürlerde egzotik bir duygu yüklemesi sağlamak 
için zifiri karanlık, şiddetli ve eriyen aydınlık içinde betimleyerek eserlerinde 
mekân-figür ilişki algısını alt-üst etmiştir. Ressam, dini ve sıradan konuları 
içeren sahnelenen eserin kahraman figürleri halkın içinden seçilmiş insanlardı. 

Barok dönemin usta ressamlardan biri olarak görülen Caravaggio milattan 
önceki mitolojik hikaye aktarımlardan ilham alarak, figürleride halkın içinden 
doğal ve sıradan görünümlü insanları seçmiş, tüm şiddet içerikli konuları çarpıcı 
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bir şekilde betimlediği görülmektedir. Bu dönemde Roma Katolok Kiliselerinin 
ihtişamlı ve süslemeci zengin dekoratif görünüşleri propaganda aracı olarak 
kullanılmıştır.
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Giriş

Bu araştırmanın amacı, tasarım ilkeleri açısından Max Beckmann’ın ve 
Peter Paul Rubens’in ‘Çarmıhtan İndiriliş’ adlı eserlerinin karşılaştırmalı 
analizini yapmaktır. Araştırmanın önemi ise aynı temaya sahip iki eserin 

işleniş açısından dönemsel, zamansal, mekânsal ve biçimsel formları açısından 
oluşan tekniksel farklılıkları göz önüne getirip sanatın kendi içerisinde farklı 
yansımalarını ortaya koymaktır. Tasarım ilkelerinden kompozisyon, denge, 
vurgu, zıtlık, tutarlılık, oran orantı, hareket, görsel hiyerarşi, bütünlük ve uyum 
açısından ele alınan eserlerin, yapıldığı dönemin sanat ortamı ve bilgi evreni 
üzerinden, renk leke, biçim, çizgi, ışık gibi sanatın elemanları açısından görsel 
okumaları yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Hz. İsa’nın Çarmıhtan İndirilişi 
adlı eserler oluştururken araştırmanın örneklemini ise Peter Paul Rubens ve 
Max Beckmann adlı iki sanatçının eserleri oluşturmaktadır. Tasarım eleman 
ve ilkelerinin barok ve dışavurumcu sanat içerisinde nasıl ele alındığı ve 
nasıl kullanıldığı sorularına cevaplar aranmıştır. Bu cevaplar aranırken farklı 
zaman aralıklarına ve farklı sanat akımlarına ait resimler değerlendirilmiş ve 
kısa karşılaştırmalar yapılmıştır. Sanatın değişmeyen elamanlarının algılanış 
ve kullanılış mantığının dönüşümü üzerinden sorgulamalar yapılarak resim 
sanatının; şablonlarla değil kendi çağının havasını soluyan sanatçıların yer, 
zaman, ekonomi üzerinden şekillenen zihin yapılarına bağlı olarak şekillendiği 
sonucuna varılmıştır. 

Tasarım genel olarak mühendislik bilimi ile beraber ortaya çıkmış bir 
kavramdır. Dolayısıyla endüstri devriminden sonra insanlığın kavram dünyasına 
eklenmiştir. Temel olarak bir insan ürününü kurallı ve sistemli olarak inşa etmek 
anlamına gelir. “İnsanın duygu ve düşünce merkezinde, bir bilinç çerçevesinde 
gerçekleştirdiği; belli amaca yönelik olarak yapılan, anlamlı bir düzen oluşturma 
eylemi ve bunun neticesinde ortaya çıkardığı ürün tasarımdır… Tarihsel süreç 
içinde sanatın tasarımdan önce kayıtlara geçtiği bir realitedir. Antikite’de 
gündeme gelen; felsefesi yapılmaya başlanan sanat karşısında, yaklaşık iki yüz 
yıl önce literatürlerde yer almaya başlayan tasarım vardır.” (Koç, 2009: 50). 
Özellikle 19. Yüzyıldan itibaren sanat alanına da giren bu kavramı sistemli 
düşünüş sistemli kavrayış olarak ta tanımlamak mümkündür. Bugün icat 
edildiği dönemden bağımsız olarak tüm sanat tarihi ürünlerini bu düşünüş ve 
kavrayışla eşleştirerek ele almak ve analiz etmek mümkündür. Görsel düzen 
ve genel görsel bütünlüğe erişilmesinde, tasarım öğelerin düzenlemesi ve 
bütünleştirilmesine kılavuzluk eden kavramlara tasarım ilkeleri denir (Ocvirk, 
Stinson, Wigg, Bone ve Cayton, 2015: 46). Bir sanat eserinin görsel düzenini 
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oluşturmasında, eser ya da eserlerin eleştirilerinde ve değerlendirilmelerinde 
bu ilkelere ihtiyaç duyulmaktadır. Eserlerin değerlendirilmesi esnasında bazen 
bu ilkelerin hepsi, bazen de bir kısmı kullanılmaktadır. Tasarım, sanatçıların 
eserlerini üzerine kurdukları düzenleme süreci ya da alt yapı planıdır. Daha 
geniş bir açıdan, tasarımın biçim ve kompozisyon terimleri ile eş anlamlı 
olduğu düşünülebilir (Ocvirk vd., 2015: 47). Tasarım ortamında, uyarıcıların 
algılanması ve filtrelenmesi ile analiz, yorumlanması ve ifadesi ile de sentez 
olmakta, bu süreçte de bilgi üretimi gerçekleşmektedir. Bu anlamda her çalışma, 
analiz ve sentez aşamaları ile yeniden yapılandırma surecinden oluşmaktadır. 
Diğer taraftan, davranış veya fikirleri tutarlı bir sekilde kavramsallaştırarak, 
olası fikirleri, ilişkileri ve sonuçları tek bir terimle tanımlayabilmek mümkündür 
(Yazar, İnanlı, 2021: 3338).

“Eserin özgün şekillenmesinde sanatçının hayal dünya derinliği ve gerçek 
bağlantısı önemli bir etmendir” (Eren, Geçen, 2019: 1154).  “Tasarım, öncelikle, 
zihinde var olan bir fikirdir; ama bu fikir bir biçim (form) verme dinamiğini 
içerir ve bu oluşum süreci içinde biçim kazanmış bir nesne (object) olarak 
dışlaşır, somutlaşır. Buna göre, her tasarım olgusunda bir fikir ve o fikre göre 
biçimlenmiş bir nesne bulunur. Her sanat yapıtı bir tasarımdır ve bir tasarım 
varlığı olarak gerçek varlığı aşar.” (Tunalı, 2009: 18) tabi ki konu sanat alanında 
bir tasarım ise, sezgilerden ve yaşanan çağın somut ve somut olamayan her 
durumundan etkilenen ve o çağın koşullarında biçimlenmiş zihinleriyle yaratıcı 
yetilerini sanat üretmek için ortaya koyan sanatçıları göz ardı etmemek gerekir. 
Bir estetik değer var olduğu çevrenin etkilerinden bağımsız olamaz.  Tasarım 
oluşturulurken kompozisyon ya da biçimlendirme yapılırken, tasarımın öğeleri 
tasarımın ilkeleri baz alınarak değerlendirilmektedir. Böylece, oluşturulan 
kompozisyonlar estetik bir değer taşır hale gelmektedir. Sonuç olarak bu durum 
varılmak istenen amaca yöneltmektedir. Tasarım yapan kişi ya da kişilerin bu 
tutumları tasarım ortamında uygulanıp biçimlendirme yöntemine dönüşmektedir 
(Gökaydın, 2002: 14). 

Her sanat yapıtının aslında kendi içerisinde kurallar dizgesine sahip 
olduğunu (Parsıl, 2012: 35), tüm bu açılardan ele alındığında resimlerin oluşum, 
sunum ve değerlendirilmelerinde tasarımın büyük önem taşıdığı aşikardır. 
Açıklamada yer alan donelerle yola çıkıldığında resim eleştirisinde tasarımsal 
öğe ve elemanların bilinmesi ve kullanılması değerlendirmede bir rehber olarak 
kullanılması kaçınılmaz bir realiteye bireyleri götürmektedir.

Bu araştırmada bu donelerden yola çıkılarak farklı dönemlere ait resimlerin 
karşılaştırmalı analizini gidilerek anlatmaya çalışması yönüyle önemlidir. 
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Özellikle eser analizi ve sanat tarihi incelemeleri yapan araştırmacılar için 
önemli bir kaynak olma özelliği taşıyacağı düşünülmektedir.

2. Peter Paul Rubens ve Max Beckmann’n Çarmıhtan İndiriliş Adlı 
Eserlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Beckmaan ve Rubens’in aynı adlı eserlerinin arasında tam olarak 305 
yıllık bir zaman farkı bulunmaktadır. Bu kadim konu ile ilgili batı dünyasında 
tarih boyunca birçok ressamın çalıştığı bilinmektedir. Bu çalışmada, teması aynı 
fakat ayrı dönemlerde farklı üsluplarla işlenmiş iki eserin (Barok dönemine 
ait Peter Paul Rubens’e ait ve 20. Yüzyıl ressamlarından Max Beckmann’e 
ait Çarmıhtan İndiriliş adlı eserlerin) sanatın elemanları ve tasarım ilkeleri 
açısından karşılaştırmalı analizi ele alınmıştır. Analiz; eserlerin irdelenmesi 
realitesinin form ve tin açısından ele alınışında önemli bir teknik yoldur. Aristo 
eşyayı kanunlarında tanımak için analiz ve sentez yapardı. Unsurları parçalar, 
basitleştirir; bu parçalar arasında bağları, kanunları araştırır, niceliklere ve 
niteliklere girer, kıyaslar, farkları münakaşa ederdi. “Tanınan ve görünenin 
üstünde, onun yüksek değerli yönü, birlik ve bütünlüğüdür” der (Bigalı, 1999: 
2). Bu çalışmada, söz konusu iki eserin, tasarım unsurları, özellikle çizgi, renk 
ve biçim değerleri üzerinden parça parça değerlendirilmiştir. Kompozisyon ve 
dönemsel koşullar açsından ise bir bütün olarak ele alınmıştır.

Çizgisel açıdan bakıldığında Beckmann’ın resminde daha belirgin bir 
çizgisel tavır gözlemlenmektedir.  Biçimi kontörler ile netleştirmek neredeyse 
tüm ekspresyonistlerin başvurduğu bir yöntemdir. Bu yöntem resim sanatında 
soyut dışavurumculuğa giden yolun başlangıcı olarak görülebilir. 1614 yılında 
Rubens tarafından yapılan eserde ideal insan ölçüleri kullanmış ve biçimsel 
açıdan gerçeğe daha yakın realist görünen bir kompozisyon uygulanmıştır. 
Backmann ise 1917’de yaptığı aynı konulu eserinde anlatımı güçlendirmek için 
insan figürlerinde gerçeğin dışında bir oransal kurgu yaparak deforme yolunu 
tercih etmiştir. Bu yöntem daha sonra Fransız eleştirmen Michel Tapie tarafından 
1952 tarihli “Un Art Autre” adlı eserinde ortak noktaları oldukça resmi olmayan 
prosedürlere dayanmaları ve genellikle bir jest olarak görülen sanat türlerini 
tanımlamak için ‘art informel’ (www.tate.org.uk) olarak kullanılmıştır. “Art 
informel, soyut dışavurumcu stilin araçlarından biri olarak hislerin daha derin 
ve hassas bir yansıması olarak dikkat çekmektedir (Arslan, Yazar, 2021:697). 
Backmann’ın Rubens’e göre en belirgin farkı, eserinde çizgisel değerlere 
ağırlık vererek ekspresyonistlerin başvurduğu yöntemi uygulamış olmasıdır. 
“Çizgi; formal- düzenli bir organizasyon- bir sistemin ilk anahtarıdır. Objektif 
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olarak, basit ölçüler ve yüzey karakterlerini anlatır. Sübjektif olarak da pek çok 
heyecansal tepkileri ve durumları belirtmekte kullanılır” (Bigalı,1976: 217).  Bu 
çalışmada da birçok duyguyu çizgi sayesinde anlamak mümkündür.  Bilhassa 
portreler üzerindeki çizgilerin neredeyse tek fonksiyonları duygu ile ilgidir. 
İfadeci dışavurumun en güçlü araçlarının başında gelen çizgi Beckmann’ın 
görüntüyü netleştirmek biçimleri bir diğerinden kesin olarak ayırmak için 
kullandığını ve ayrıca bu sayede hareketi de daha algılanır hale getirdiğini 
söylemek mümkündür. Oysa barok resimde çizgiyi algılamak neredeyse mümkün 
değildir. Barok resimde nesneleri ve diğer tüm hareketi sağlayan öğe renk ve 
ışıktır.  Rubens’in aynı konulu resminde karanlık ve aydınlık arasındaki keskin 
fark çizgi etkisi yaratmak ve biçimi algılanır hale getirmek için kullanılmıştır. 
Beckmann’ın kompozisyonunda çizgisellik soyutlamanın gücünü artıran ana 
öğe kullanılmışken Rubens’in kompozisyonunda gerçeğin görsel gücünü 
artırmak için özellikle çizgisellik tercih edilmemiş gibi algılanmaktadır. Çizgi 
kullanım amacına göre kimi zaman resme değerler katarken kimi zaman plastik 
açıdan bazı öğelerin zayıflamasına neden olmaktadır.

Renk açısından karşılaştırıldığında; iki dönem ve iki resim arasında yine 
çok büyük ayrımlar olduğu görülecektir. Rubens’in resminde renk belirleyici 
ana unsurdur ve doğala daha yakın renkler abartılı kumaş renkleri ile birlikte 
kullanılmıştır. Işığın ve gölgenin yarattığı zıtlığın yarattığı vurgu etkisi özellikle 
beyaz ile kırmızı arasındaki frekans farkı ile çarpıcı hale getirilmiştir. Yani 
zıtlıktan istifade edilerek vurguyu artırmayı başarmıştır. Zıtlık kimi zaman 
resimde önemli bir ayrıştırıcı vurgulayıcı bir görev görmektedir. Rubens’in 
eserinde de vurguyu artıran plastik bir değer haline gelmiştir. Zıtlık kavramı, 
tanım olarak karşıtlık benzeşmezliktir ve bu aynı alanda farklı karakterlere 
sahip elemanlar yer değiştirdiğinde meydana gelir (Ocvirk vd., 2015: 65). 
Sanatçı açısından değerli görülen her yapıtta kuşkusuz çok iyi çözümlenmiş 
kontrast bir denge vardır. Bir şeyin değerlendirilmesinde karşıtlıklar daima ön 
plandadır. Zıtlıkla denge kurulması birçok şeyi çözecektir. Zıtlık; biçim, renk, 
ölçü ve yön bakımlardan önemlidir (Civcir, 2015). Biçim zıtlığı (yön, şekil), 
renk zıtlığı (sıcak-soğuk), ton zıtlığı (açık-koyu) gibi karşıtlıklar bir tasarımın 
oluşmasında ana görevi üstlenir. Özol’a göre (2012) bu açıdan incelendiğinde 
kahverengilerin, mavi ve yeşillerin barok resmin ruhuna uygun şekilde 
karanlığın içinde erimeleri yaratılmak istenen vurgunun gücüne güç katmıştır 
denebilir. Rengin tonal geçişlerinin etkisi resimde üç boyut ve derinlik etkisini 
de arttırmıştır. Becmann’ın resminde ise çizgisel formlar, deformeye uğramış 
figür ve nesnelerin etkisi ile renk arka plana itilmiş, renk geçişleri ve tonlama 
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ciddi bir zayıflamaya uğramıştır. Vurgunun biçimsel değerler ile yakalanmaya 
çalışıldığı resimde kahverengilerin ve grilerin içinde kırmızının hem figürde 
hem de güneş imgesindeki etkili çıkışı dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra 
sağ ve sol taraftaki figürlerinde kullanılan siyahlar biçimin keskin algılanışını 
güçlendirmek için kullanılmıştır. 

Biçimsel deformasyonlar ve kullanılan renklerin doğası açısından Backmaan 
göstermek istediği duygu durum üzerinden kurguladığı bu kompozisyonda tüm 
öğeler açısından sıra dışı bir uyum gözlemlenmektedir. Kendi gerçekliğini 
içsel uyarıcıların yönü ile bağdaştırarak resme aktaran, Backmann biçimin 
deformasyonunu duyguya vurguyu artırmak yönünde kullanmıştır. Örneğin 
kompozisyonun merkezinde duran Hz. İsa figürünün ayak ve ellerinin çok 
yönlü deforme edilmiş duruşu, gövdesinin kemiklerin sayılabileceği düzeydeki 
zayıflığı ve yüzündeki cansız ve çarpıcı ölüm etkisiyle ile uzun süre işkence 
görmüş bir ceset gerçekliğine, Rubens’in resmindeki temsile nazaran daha çok 
yaklaşmıştır denilebilir. Rubens’in Hz. İsa figürünün ise böğründeki mızrak 
yarası ve el ve ayaklarındaki kan sızıntıları dışında aynı roldeki aynı kişiyi 
temsil ettiğini düşündürecek herhangi bir emareye rastlanmamaktadır. Kaplan’a 
göre (2017; s:2736) “Model alınan ve sanatın sunduğu gerçeklik ve temsil 
toplumsal olgu ve olaylardır.” Rubens’in ve Backmann’ın resimleri Hz. İsa’nın 
çarmıhtan indiriliş temsilinin yeniden ve yeniden sunumuyla ilgilidir. Bu iki 
resim toplumsal bir olgunun olaya dönüşmesinin temsiliyle ilgili olup gerçekliği 
yansıtma ve izleyicide yaşattığı duygu gerçekliği olarak ta bakmak gerekir. Bu 
açıdan bakıldığında Rubens’in figürü daha çok birkaç küçük yara almış ve 
acıdan bayılmış olan kaslı ve güçlü bir adamın tasviridir. Rubens’in eserinde yer 
alan diğer figürlerin, az önce akşam yemeğinden kalkmış gibi görünen, oldukça 
bakımlı ve iyi giyimli duruşları yanında Bacmann’ın kompozisyonunda tasvir 
edilen figürler uzun zamandır olayın geçtiği tepede olup bitenlere bizzat şahitlik 
etmiş, acıdan ve yorgunluktan bitap düşmüş ve perişan haldeki kıyafetleri ile 
gözlemlenen figürler olarak betimlendiği anlaşılmaktadır. Bu iki kompozisyon 
arasında biçimsel açıdan ayrı duyguyu tasvir gücü açısından ayrı bir gerçek 
tezatlığı mevcuttur.  Buna rağmen her iki resim de sanatçılar, kendi anlatım 
teknikleri üzerinden kompozisyonu oluşturan öğeleri büyük bir uyum içerisinde 
tasarlamışlardır. Sözen ve Tanyeli’ye göre (1999: 245) Uyum bir sanat yapıtını 
oluşturan ögelerin birbirlerine ters düşmemesi durumudur. Bu durumda tüm 
ögeler aynı düzen bağıntıları sistemi içinde yer almaktadır. Tasarımda uyum 
farklı tasarım elemanlarının birbirleriyle olan sınırlı bağıdır. Diğer bir deyişle bir 
kompozisyonun farklı bölümler arasındaki uyumu sağlayan ilişkiler bütünüdür; 
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tekrarlanan renkler, benzer dokular ve paylaşılan kenarlar gibi (Ocvirk vd. 
2015). 

Ritim yaratma ve izlenile bilirliği güçlendirmek için sanatçılar, her iki 
resimde yine farklı elemanları kullanmışlardır.  Ritim, kendi sistemi, değişik 
etki güçleri ve uyumlu gruplamaları olan, görsel hareketin düzenliliğidir. Görsel 
hareketlerin müziksel düzenidir. Belirli ve tekrarı mümkün olan ögelerin, 
değişik güçte ve kombinezonlarla uyum yaratan bir sistemle ile bir bütün halinde 
kullanımıdır. Öğeler arasında uyumlu benzerlikler, tekrarlar, zıtlıklar ve geçişler 
ile yapılan düzenlemedir. Tekrar eden, görsel hareketin düzenidir (Atalayer, 
1994: 115). Turani’ye göre (1995) ise ritim, bir kompozisyonda farklı unsurların 
münavebe ile ve belirli aralıklarla birbirini takip etmesi sonucu oluşmaktadır. 
Ritim tekrarların farklı yönlere farklı aralıklara üretme becerisi gösterirken, 
bazen düzenli bazen de düzensiz tekrarlanan vurguların sonuçlarından doğan bir 
süreklilik ve akış veya hareket duygusudur (Ocvirk vd. 2015). Farklı elemanlar 
kullanılarak inşa edilse bile incelediğimiz her iki resimde de güçlü bir süreklilik, 
hareket ve akış duygusu gözlemlenmektedir. Bacmaann’ın resminde siyah 
ve kırmızının tekrarları açıların gücünden kaynaklı olarak izlenebilen ritim 
duygusu, Rubens’in resminde aydınlık portrelerin üst üste diyagonal dizilimleri 
ve ışık gölge ile sağlanmıştır. 

Bacmann’ın resminde ilk göze çarpan denge çabası renk ile sağlanmaya 
çalışılmıştır. Kırmızı dairesel formun diyagonal karşısına yine kırmızı bir leke 
koymuş, aynı şekilde siyah lekenin diyagonal karşısında küçük siyah leke 
koyarak bir denge oluşturmayı başarmıştır. Açık mavi leke ve diğer kahverengi 
tonları içinde aynı durum geçerlidir. Sanatçı dengeyi figürü ile sağ yöne yatık 
diyagonal bir bölünme etkisi yaratan Hz. İsa figürünün üst ve alt kısımda 
kalan elemanları tasarlayarak sağlamıştır. Sol üst bölümdeki elemanlar sağ alt 
bölümdeki elemanlar ile birlikte düşünülmüştür. Denge bir kompozisyon içinde 
güç veya ağırlığın dağılımını ifade eden sanat organizasyonu ilkesidir. Denge 
aynı zamanda merkez ekseninin iki tarafında düzenlenmiş çiftler veya birim 
gruplarının yer çekimsel denkliğini ifade eder. Resimlere genellikle dik bir 
yönde bakılır. Bu bakışta zihin bir üst ve birde alt alanı algılar (Ocvirk vd., 2015: 
68). Sanatçıların izleyicilere bir tasarımın birleşik bir bütün olarak görmesine 
yardımcı olabilecek bir başka temel yol, onu görsel olarak dengelemektir. Bu 
ilke tasarım elemanların ağırlığını (renk, biçim) kompozisyon içinde dağıtır. 
Böylece biçimlerin görsel olarak birbirleri üzerine devrilecekmiş hissini 
ortadan kaldırır (Zelanski ve Fisher, 1996). Rubens’in kompozisyonu da tıpkı 
Backmann’ın resmi gibi diyagonal açıdan izlenmektedir ve neredeyse benzer 
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unsurlar üzerinden bir denge arayışı ortaya konmuştur. Resmin merkezine 
yerleştirdiği beyaz kumaş üzerindeki Hz. İsa figürü ile resmin iki yanı oluşmuş 
sol üst tarafta kalan öğelerle sağ alt taraftaki öğelerin dengeli algılanışları 
üzerinden bir kompozisyon tasarlanmıştır. 

Oran açısından baktığımızda ise Rubens ideal insan ölçülerini kullanmış 
ve biçimsel açıdan gerçeğe daha yakın görünen bir kompozisyon inşa etmiştir. 
Backmaan ise insan figürlerinde gerçeğin dışında bir oran matematiği tasarlamış 
deforme edilen formları anlatımı güçlendirmek için bozmuştur. Kompozisyona 
sadece resmin elemanları açısında bakıldığında bu biçimsel deformasyonun 
kendi içinde oldukça orantılı olduğu görülebilmektedir. Adnan Turani’in 
aktarımına göre oran tanım olarak bir bütünün parçalarının, bütün kendisi 
ile olan oluşturduğu ölçü ilişkisi anlamına gelmektedir (1995: 104). Bigalı 
ise “Oran iki ya da daha fazla birbirine benzer biçimlerin büyüklüklerinin, 
matematiksel benzerliğidir” der (1999). Her iki kompozisyon kendi gerçeklik 
algıları içinde dengeli bir ölçü ilişkisi ile inşa edilmiştir denebilir.  Her iki 
kompozisyonun ortak yanı konusudur. Ele aldıkları konu itibariyle ifade etmeye 
çalıştıkları esas unsur, çarmıhtan indirilen Hz. İsa üzerinden “an” vurgusudur. 
Ocvirk vd.’e göre “Tasarımda hareket, durağan biçimlerin izleyicinin gözünde 
ve oradan da algısında oluşturduğu yer değiştirme etkisidir. Diğer bir deyişle, 
izleyiciyi sanat yapıtında görsel yolculuğa çıkartan tasarım öğesidir. Bu 
yollar, aslında, optik birimler arasındaki geçişlerdir. Bu geçişler tarafından 
dikte edilen göz hareketleri, birbirine bağlanan ve ilişkili görünen çizgiler 
şekiller ve şekil kenarlarının (kontur veya bordür) yönelimleri yoluyla üretilir” 
(2015: 70). Bir başka bakış açısıyla resimde hareket açılarla ilgilidir. Resmin 
inşasında kullanılan biçimlerin kendi içinde veya birbiri arasında oluşan açılar, 
izleyici üzerinde hareket etkisini yaratan unsurlardır.  Bu açıdan ele alınan her 
iki resminde çok sayıda açı oluşturan biçimlere sahip olduğu ve bu anlamda 
oldukça dinamik bir yapıya sahip oldukları söylenebilir. Özellikle resimlerin 
odak noktasında ki ana figürün ve çarmıhın doğası gereği daha baskın açılarla 
resmedilmesi ve çok sayıda figür kullanılması resimlerin hareket algısını 
güçlendirmiştir denilebilir.

3. Yöntem

‘Çarmıhtan İndiriliş’ adlı eserler sanatın elemanları baz alınarak görsel 
imaja yönelik kompozisyon yöntemi ile ele alınmıştır. Resimlerin analizinde 
anlaşılırlığı ve daha doğru veri elde edinimi adına betimsel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Hz. İsa’nın Çarmıhtan İndirilişi adlı eserler 
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oluştururken araştırmanın örneklemini ise Peter Paul Rubens ve Max Beckmann 
adlı iki sanatçının eserleri oluşturmaktadır.

Bu araştırmanın sınırlılığını Barok ve Expresyonizim sanat akımları ile 
sanatın elemanları oluşturmaktadır.  Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi 
kullanılarak her iki sanat akımının dönemsel özellikleri ayrı ayrı incelenmiş, 
sanatın elemanları ve ilkeleri başlıklarında alan yazın taraması yapılmış ve elde 
edilen veriler ışığında her iki sanatçının resimleri derinlemesine incelenerek 
karşılaştırmalı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.

Sonuç

Bu iki resmin, farklı yüzyıllarda üretilmelerine, aynı isimde olmalarına 
ve aynı mitosu işlemelerine rağmen; biçim, üslup, teknik açıdan birbirlerinden 
farklı özelliklerde, yapıldıkları yüzyıla has, sanat dönemlerinin kişiliğini ve 
kimliğini ortaya koyan bir biçimde yapıldıkları söylenebilir. Rubens’in ifadeci 
anlatımı, idealist biçimlemeleri ve tinsel mekân kurgusuna karşı, Beckmann’ın 
rahatsız edici, sembolik, dışavurumcu çizgisel kurgusu görme biçimlerinin iki 
dönem arasındaki açık farkları olarak algılanmaktadır. 

İki dönemin ve iki eserin ortak görülecek önemli özelliği ise temanın 
vurgusunu kendi dönemlerine has özelliklere göre verme çabasıdır. Yani iki 
sanatçıda vurguyu kendi tarzıyla verebildiği söylenebilir. İki farklı üslup 
olmasına karşın iki eserde ortak bir amaca temayı vurgulayıp anlatmaya yönelik 
çabada birleşmişlerdir.

İki sanat eserinin çizgisel karşılaştırması yapıldığında Beckmann’ın 
eserinde Exspresyonist bir tavırla baskın şekilde kullanıldığı görülmektedir. 
Çizgi resimde nesne ve figürlerin stilize formlarla daha belirgin ve ön planda 
çıkmasına neden olmuş üç boyutu ve perspektifi zayıflatmıştır. Rubens’in 
eserinde ise renksel tonlamaların baskınlığı ile çizgi etkisi zayıflamıştır. Bu etki 
resimde figürlerin üç boyutlu algılanışını arttırmış, perspektif hissedilir halde 
resimde yer edinmiştir. Kısacası çizgi bir eserde baskın görünümü ve belirliliği 
arttırırken üç boyutu ve derinliği zayıflatmış, diğer eserde ise tonal resimleme 
üslubundan ötürü etkisini kaybetmiştir. Resimsel açıdan eleştirisi yapıldığında 
çizginin kullanım amacına göre kimi zaman etkin rol oynadığı kimi zaman 
eserde biçimsel bazı kayıplara neden olduğu söylenebilir.

Renk açısından eserler karşılaştırıldığında Rubens’in eserinin tonsal, 
lekesel ve ışık-gölge etkisiyle daha gerçekçi bir tarzda yapılıp üç boyut ve 
perspektifi algılatan bir yapıya büründüğü görülmektedir. Beckmann’ın eserinde 
ise exspresif üslubun etkisiyle biçimsel deformeler ve çizgi etkisiyle rengin 
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kullanılmasına rağmen zayıf ve arka planda kaldığı söylenebilir. Yine renk 
açısından ele aldığında iki üslubun amaçlarına yönelik olarak bir eserde etkin 
kullanılırken diğerinde zayıf bir etkiyle geri plana itildiği anlaşılmaktadır. Bu iki 
tarz arasında üstünlük arz eden bir durum olmadığı sadece iki zaman ve zamanın 
yarattığı gerçeklik farkı olduğu gerçeği ile düşünülmesi gerekir.

Backmann’ın eserinde oluşan biçimsel deformeler temaya yönelik ciddi 
ifade biçimlerini güçlendirmiş ve eserde vurguyu arttırarak amaca yönelik bir 
temsil söz konusu olmuştur. Rubens’in eserinde temsili bir resim ifadesi yer 
almakta ve merkezdeki figür ışıkla vurgulanmaya çalışılmış Backmann’ın 
eseri kadar anlatım ifade aracı güçlülüğüne erişememiştir. Ayrıca Backmann 
eserlerdeki deformelerle içsel bir tavır sergileyerek görünümde estetik açıdan 
çirkin ve hoşa gitmeyen bir ifade algı oluşturmuştur.

Backmann’ın eserlerindeki figürlerin işleniş biçiminde temaya uygun 
olayı anında orada bulunmuş ve olayı yaşamamış görünümü oluşturulurken 
Rubens’in eserindeki figürler süslü baloya gider gibi görünümlü oldukları 
anlaşılmaktadır. Yani kısacası Rubens’in eseri anlatım açısından kurgusal 
Backmann’ın eseri daha gerçekçi görülmektedir. Biçimsel açıdan deformeler 
Backmann’ın eserinde temayı ifade açısından bir zayıflatma yerin daha çok 
güçlendirdiği görülmektedir. Böyle bir durum şöyle bir sonuca gidilmesine yol 
açmaktadır; eserlerin gerçekçi yani temsili bir resimsel ifadeyle yapılmış olması 
deforme edilmiş ya da tekniksel farklılıklar ile yapılmış bir eserden daha iyi 
konuyu ifade edebileceği anlamına gelmeyeceğidir.

Her iki eserde de kendi içerisinde biçimsel ifade tarzında uyum görülmekte 
ve her iki eserde de figürler, renkler vb. imge ve biçemlerle ritimsel elemanlar 
kullanılmıştır.

Rubens’in eserinde nesne ve figürlerin renklendirilmesin güçlü bir tonlama 
ve renk zıtlıkları hâkim olup resimde asıl vurgu renk ile sağlanmıştır denilebilir. 
Beckmann’ın eserinde çizgisel konturlerin baskınlığı ve renklerin süliyet 
kullanımı renk öğesinin geri plana itildiğini göstermektedir. Yani bir eserde 
renk ile amaca yönelik ifade biçimi oluştururken diğerinde çizginin etkisini 
güçlendirip rengi arka plana iterek amacını ifadeye yönelmiştir.

Her iki eserde de denge önemli bir unsur olmuştur. Figürlerin yerleşimi 
ve Hz. İsa’yı merkez konumda bulunduracak şekilde organize edilmeleri etkili 
şekilde dengeyi sağlamıştır. Plastik açıdan renk, biçim, çizgi gibi elemanların 
kendi arasındaki uyumu dengeyi sağlayan unsurlar haline gelmiştir. 

Oran-orantı açısından iki resim karşılaştırıldığından da Rubens’in eserinde 
daha gerçekçi oranların Beckmann’ın eserinde ise kontürlerle deforme edilmiş 
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biçimsel figür ve nesnelerden oluşan oranları bozuk imgelerin yer aldığı 
söylenebilir. Her iki eserde sanatçılar ortak temada birleşirken üslup açısından 
eserleri farklı görünümlere büründürmüşlerdir.

Hareket açısından her iki eserde de merkez konumda yer alan Hz. İsa’ya 
yönelen figürler ve bu figürlerin oluşturduğu farklı açılar hareket eyleminin 
genel konumunu oluşturmaktadırlar. Yine her figür eserdeki ağırlığı ve görevine 
uygun şekilde kendi içerisinde hareket sergilemiştir. 

Resmin ana inşa unsurları ile eserin, ayrıştırılarak anlamlandırılmaya 
çalışılması tasarım ilkelerinin bir yapı-söküm aracı olarak kullanılabileceğini 
göstermektedir. Bunu yaparken birey, sanatçının eseri meydana getirdiği 
esnadaki zihinsel süreçlerine benzer bir süreci kendi birikimleri ve zihni ile 
yapmak durumundadır. Bu zihinsel ilişki eser ile izleyici arasında güçlü bir bağ 
kurulmasına neden olur. Bu şekilde eseri yapan sanatçı hangi çağda yaşamış 
olursa olsun onunla benzer benzer akıl yürütmeler yaparak benzer duygulanımlar 
elde edilebilir.
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1. Giriş

Rönesans’tan Barok Dönem’e, Klasik Dönem’den Romantik Dönem’e 
uzanan süreçte rastladığımız modal ve tonal müzik örneklerinde; 
bestecilerin geçiş sesi, işleme sesi, geciktirme gibi akor dışı sesleri 

sıklıkla kullandığını görmekteyiz. Rönesans öncesi Orta Çağ ve Romantik 
Dönem sonrası 20. yüzyıl müziğinde de karşılaşabildiğimiz bu sesler, modal 
ve tonal eksenli bestelenen müzik eserlerinin yapısında yer alan önemli bir 
kompozisyon aracı olarak öne çıkmaktadır. Hem polifonik hem homofonik 
hem de monofonik dokularda benzer şekillerde kullanılabilen akor dışı sesler, 
melodik yapıya bir tür akıcılık kazandırmaktadır. Her ne kadar kontrpuan ve 
armoni konularının kendine has kuralları ve yeğlenen yöntemleri olsa da 
geçiş, işleme ve geciktirme gibi işlemler ile ezgisel hat zenginleştirilmeye ve 
geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Her besteci, içinde bulunduğu çağın müzik estetiği ve kendi müzik zevki 
çerçevesinde çeşitli yöntemlerle akor dışı seslerini eserlerinde kullanmıştır. 
Yüzyıllara yayılan bu kullanımları özetleyerek müzik teorisi kapsamında 
ele alan ve gerekli açıklamalarla sınıflandıran pek çok kontrpuan ve armoni 
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kitabı literatürde yer almaktadır. Bu eserleri kaleme alan müzik insanlarının 
zaman zaman konuya farklı açılardan yaklaşması sebebiyle; kapsam, tanım, 
isimlendirme ve sınıflandırma noktasında farklılıklar gözlenebilmektedir. Müzik 
literatüründe yer alan müzik eserlerinin dikey ve yatay kurgularının neredeyse 
sonsuz bir kombinasyonla oluşturulabileceği göz önüne alındığında, akor dışı 
seslerin bu duruma koşut olarak çok farklı şekillerde kullanılmış olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu kadar geniş bir spektrumda kullanılabilen bu seslerin 
müzik teorisi literatüründe farklı şekillerde yorumlanıp değerlendirilebildiğini 
görebilmekteyiz.

Müzik teorisi alanında hem Türkçe hem de diğer dillerde kaleme 
alınmış çok sayıda kaynak literatürde karşımıza çıkmaktadır. Sıklıkla armoni 
ve kontrpuan kitaplarının içeriğinde ele alınan bu konu diğer müzik teorisi 
kitaplarında da yer alabilmektedir. Bu çalışmada; Zarife Bakihanova’nın 
“Armoni” (2003), Benward ve Saker’ın “Music in Theory and Practice” (2008), 
Nurhan Cangal’ın “Armoni” (2012), Pyotr İlyiç Çaykovski’nin “Guide to the 
Practical Study of Harmony” (2005), Theodore Dubois’nın “Armoni Kitabı” 
(1937), Kostka ve Payne’nin “Tonal Harmony” (1994), Walter Piston’un 
“Harmony” (1969) , Heinrich Schenker’in “Harmony” (2012) ve Oğuz 
Usman’ın “Temel Armoni” (2017) isimli kitaplarında yer alan akor dışı sesleri 
ele alan bölümleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Kaynaklarda yer alan 
tanım, kapsam, isimlendirme ve sınıflandırma gibi yaklaşımlar incelenerek 
karşılaştırılmıştır. Literatürden seçilerek bizlere sunulan müzik örneklerinin de 
incelenmesi ile müzik insanlarının izledikleri metodoloji ve yaklaşımlara ışık 
tutulmaya çalışılmıştır. Saptanan farklılıkların yardımıyla yazarların konuya 
bakış açılarının aydınlatılması amaçlanmıştır. 

Akor dışı ses ifadesinde kullanılan akor sözcüğü müziğinin dikey 
kurgusuna atıf yapmaktadır. Bu nedenle ilk başta Rönesans ve Orta Çağ 
polifonisinin  yatay çok seslilik kurgusunu kapsamadığı izlenimi oluşabilir. 
Özellikle sürekli bas tekniğinin partisyona eklenmesi ile müziğin dikey 
perspektifine biraz daha fazla odaklanan Barok Dönem ile birlikte, müziğin 
dokusunun ve yapısının bir adım daha değiştiğini söyleyebiliriz. Bununla 
birlikte yatay çok seslilik olarak da Türkçeye çevrilen polifoninin Orta Çağ ve 
Rönesans’ta müziğin omurgasını oluşturması, dikey kurgunun önemsenmediği 
anlamına gelmemektedir.  Müziğin farklı dönemlerinde besteciler, kurguyu ister 
dikey, ister yatay perspektife ön planda tutsunlar değişmeyen şey, o dönemde 
uyumlu olarak kabul edilen seslerin arasında belirli kurallar çerçevesinde 
uyumsuz seslerin de kullanılıyor olmasıdır. Bu nedenle konu başlığında akor 
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sözcüğünün geçiyor olması belirli bir müzik estetiğine atıf yapması anlamına 
gelmemektedir.

Akor dışı sesler hem Türkçede hem de diğer dillerde birden fazla isimle 
anılabilmektedir. Hatta  bazı durumlarda birden farklı şekilde yorumlanabilen 
senaryolara rastlanabilmektedir. Bu çalışmada akor dışı sesler geçiş sesleri, 
işleme sesleri, geciktirme, apojatür, erken duyurma, kaçak sesler ve pedal sesleri  
başlıkları ile ele alınmıştır. 

Akor dışı notalar, akora yabancı sesler, akorun bünyesine dahil olmayan 
sesler, yabancı sesler şeklinde de isimlendirilebilen konu başlığı, bu çalışmada 
“akor dışı sesler” şekli ile kullanılmıştır. 

2. Geçiş Sesleri

Literatürde geçit sesleri olarak da isimlendirilebilen geçiş sesleri akor 
dışı sesler konusu içinde incelenmektedir. Rönesans polifonisinin sistematik 
bir şekilde öğretmeyi amaçlayan türler kontrpuanı sisteminde de benzer bir 
durumla karşılaşmaktayız. Birinci tür kontrpuanda yalnızca uyumlu sesler 
kullanılırken ikinci türde ise ikilik notalardan oluşan uyumsuz geçiş seslerinin 
kullanılabildiğini görüyoruz (Fux, 1965, s. 27, 41). Bu türde uyumsuz sesler 
yalnızca zayıf zamanda kullanılabilmektedir. Tanınan bu özgürlük ile ezgisel 
hatta çeşitlilik kazandırılabilmektedir.  

“Geçiş sesleri iki ayrı nota arasındaki boşluğu doldurmak için kullanılır. Bu 
iki ayrı nota aynı ya da farklı akorların parçası olabileceği gibi, akor dışı sesler de 
olabilir” (Kostka ve Payne, 1994, s. 176). Yazarlar tarafından yapılan bu tanıma 
ek olarak, kitapta akor dışı seslerin sınıflandırılmasını olanak tanıyan tabloda 
geçiş notalarına basamak hareketi ile yaklaşılıp yine aynı yöne doğru basamak 
hareketi ile ilerlendiği belirtilmiştir. Bu yürüyüşlerin diyanotik olabileceği gibi 
kromatik bir hareketle de yapılabileceğinin altı çizilmiş ve literatürden alınan 
örneklerle bu düşünce desteklenmiştir. Geçiş seslerinin tanımında bu noktaya 
kadar pek çok kaynak benzer şeyler ifade etmektedir; Bakihanova (2003), Usman 
(2017), Piston (1969), Benward ve Saker (2008), Dubois (1937) kitaplarında bu 
tanıma paralel ifadelere yer vermektedir. Geçiş seslerinin kuvvetli zaman ve 
zayıf zaman üzerine gelme senaryolarında, kaynakların birbirinden ayrılmaya 
başladığını söyleyebiliriz. Kostka ve Payne’nin kitabında geçiş notalarının 
genellikle zayıf zamanda geldiği belirtilmemektedir. Verilen örneklerde hem 
zayıf zamanda hem de kuvvetli zamanda tınlayan geçiş seslerine yer verilmiş 
ve kuvvetli zamanda gelen geçiş seslerini aksanlı geçiş sesleri (İng. accented 



98    GÜZEL SANATLARDA FARKLI BAKIŞLAR

passing tone) olarak tanımlanmıştır. Benward ve Saker, geçiş seslerini aksansız 
ve aksanlı olarak ayrı ayrı ele alarak bu konuda net bir ayrımın altını çizmektedir.  
Diğer taraftan Piston ise geçiş seslerinin zayıf zamanda geldiğini ve kuvvetli 
zamanda gelen geçiş seslerinin bir apojatür (İt. appoggiatura) olduğunu ifade 
eder (Piston, 1969, s. 81). Usman ise bu konuda, ilgili kaynaklardaki farklı 
yaklaşımların sonucu terminolojide farklılıklar olduğunun altını çizmiş ve 
Kostka ve Payne’nin yaklaşımını benimsediğini ifade etmiştir (Usman, 2017, 
s. 267). Dubois ise geçiş seslerinin kuvvetli zamanda gelebileceğini sözcüklerle 
ifade etmese de verdiği örneklerde bu tip bir uygulamaya da yer vermiştir. Akor 
dışı seslerin tanımlanmasında tonal müzik öncesini sadece geciktirme (İng. 
suspension) konusunda ele alan Kostka ve Payne, geçiş sesleri bölümünde 
tarihsel bir açıklama getirmemektedir. Bu konuda benzer açıklamalara Dubois 
ve Schenker’in kitaplarında rastlamaktayız. Schenker, modal polifoniyi türler 
yöntemiyle ele aldığı kontrpuan kitabının  beşinci tür ile ilgili bölümünde 
hqq  ile qqh ritmik yapılarını karşılaştırmıştır. Schenker, güçlü zamana gelen 
ikilik değer ile oluşturulan dizilimin, dörtlük notalarla başlayan dizilime göre 
daha doğal olduğunu belirtmektedir (Schenker, 2001, s. 315). Şekil 1 ve Şekil 
2 incelendiğinde, bu tip bir senaryoda geçiş sesinin hqq  diziliminde kuvvetli 

zamanda, qqh diziliminde ise zayıf zamanda geldiği görülebilmektedir. Benzer 
bir durumu Dubois da kitabında şu şekilde yer vermektedir. Geçiş sesleri 
bölümünde: “Kuvvetli zamandan hafif zamana giden iki notanın ritmi (qqh) 
genellikle aksayan bir etki oluşturur, bunlardan kaçınılmalı ve zayıf zamandan 
kuvvetli zamana giden ritimler (hqq ) tercih edilmelidir…”  (Dubois, 1937, 
s. 178). Hem modal hem de tonal müzikte geçiş seslerinin kuvvetli zamana 
getirilmesinin bazı senaryolarda daha doğru olacağına yönelik açıklama yapan 
Schenker ve Dubois, bu konuya ayrı bir perspektif kazandırmaktadır. Dubois, 
geçiş seslerinin kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek pek çok senaryoyu da 

Şekil 1: İkilik, dörtlük, dörtlük dizilimi Şekil 2: Dörtlük, dörtlük, ikilik dizilimi



AKOR DIŞI SESLER KONUSUNUN MÜZİK TEORİSİ KİTAPLARINDAKİ  . . .     99

ele alıp örneklerle açıklamıştır. Şekil 3’te geçiş notalarının kullanımı sırasında 
ortaya çıkabilecek paralel tam uyumlu aralıklara (1’li, 5’li ve 8’li) değinen 
müzik insanı, bu ve benzer durumları 

Şekil 3: Paralel beşli ve paralel sekizli örneği (Dubois, 1937, s. 179) 

kitabında ayrıntılı bir şekilde ele almıştır. Şekil 4 ile sunulan örnekte ise (F. 
Schubert, İmpromptu, Op. 90 No. 2) geçiş seslerinin işleme sesleri ile örüldüğü 
görülebilmektedir. Kostka ve Payne bu örneğe yer vererek, geçiş ve işleme 
seslerinin nasıl bir arada kullanılabileceğine yönelik iyi bir analiz örneğini 
sunmaktadır. 

Şekil 4: Schubert, F. Schubert, İmpromptu, Op. 90 No. 2 (Kostka ve Payne, 1994, s. 197). 

Çaykovski, geçiş notalarının yalnızca zayıf zamanda gelmesi gerektiğini 
bizlere aktarır. Kitabında sunulan örneklerde de bu açıkça görülebilmektedir. 
Diğer yandan bu yaklaşımına bir parantez açarak büyük bestecilerin eserlerinde 
bu durumun tam tersinin de olabileceğini ve ileri düzey egzersizlerde geçiş 
notalarının görece zayıf zamanlar dışında da kullanılabileceğini belirtir. 
Besteci, kitabında farklı partilerde aynı anda yapılan geçiş notalarına geniş bir 
yer vermiştir. Bu seslerin ne zaman paralel yürüyebileceğini ve paralel hareket 
sonucu oluşabilecek paralel beşli ve paralel sekizli gibi hatalara dikkatimizi 
çekmektedir. Buna ek olarak kromatik ögelerle yapılan geçiş hareketlerini ve 
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bunların aynı anda kullanılmasına yönelik açıklayıcı bilgiler de sunulmaktadır 
(Çaykovski, 2005, s. 94-98). 

Geçiş sesleri konusunda belki de tartışmaya açık bölgelerden birisi ise, 
geçiş notalarının atlamalı olup olmayacağı konusudur. Kostka ve Payne’in, 
“Tonal Harmony” isimli kitabının akor dışı sesler bölümünde sunulan tabloda, 
geçiş seslerine basamak hareketi ile ulaşılıp yine basamak hareketi ile ayrılması 
gerektiğini belirtmişlerdir. Bu açıklamayı destekleyen örnekler de aynı bölümde 
sunulmuştur; ancak diğer taraftan literatürde yer alan pek çok senaryoda basamak 
hareketi ile ilerlemeyen notalar gözlenebilmektedir. Bunları birer apojatür olarak 
değerlendirebilmek mümkün olsa da yine kitabın ilgili bölümde yer alan tanım 
ve örneklerden, bu tip melodik yapıları birer apojatür olarak tanımlamak çok 
doğru görünmemektedir. Aynı kitabın apojatür bölümünde yer alan açıklamalara 
göre, bu seslerin genel bir kural çerçevesinde kuvvetli zamana geldiği 
belirtilmektedir. Verilen örnekler de bu tip bir tanımlamayı desteklemektedir. 
Diğer yandan Dubois’nın verdiği örnekler incelendiğinde Kostka ve Payne’e 
göre çok daha geniş bir alanı kapsayan bir apojatür kullanımını görebilmekteyiz. 
Nurhan Cangal’ın armoni kitabında geçiş seslerinin atlayarak da bir sonraki 
notaya ulaşılabileceği belirtilmiş ve ayrı bir kategoride değerlendirilmiştir. 
“Geçici sesler, her zaman komşu sese adım hareketiyle olmayıp, akora ait bir 
sese atlayarak da yapılabilir. Bazen de yabancı bir ses atlayıp sonra akor sesine 
gidebilir. Bunlara atlayan geçici ses denir” (Cangal, 2012, s. 123). Bu tanım ile 
literatürdeki pek çok örneği geçiş notası çerçevesinde ele alabilmemiz mümkün 
olabilmektedir. 

3. İşleme Sesleri

Kaynak kitaplarda geçiş sesleri için yapılan tanımlar büyük oranda işleme 
sesleri için ayrılan bölümde de yer almaktadır. Kostka ve Payne’nin kitabında da 
benzer bir durumu gözlemleyebiliyoruz. İşleme seslerin alt veya üst komşu ile 
yapılabileceği, kromatik ya da diyatonik olabileceği ve verilen örneklerle aksanlı 
ve aksansız olabileceği belirtilmektedir (Kostka ve Payne, 1994, s. 178). Bu tip 
genel bilgilerin dışında istisna durumlara ve tarihi bir bağlama yer verilmemiştir. 
İşleme notalarını, akor notasının süslenmiş hali olarak değerlendiren Kostka ve 
Payne, bu bakımdan Piston ile aynı görüşü bizlere yansıtmaktadır. Bakihanova 
ve Piston, işleme notaların yalnızca zayıf zamanda geldiğini belirterek Kostka 
ve Payne çizgisinden ayrılmaktadır. Benward ve Saker ise işleme sesleri hem 
aksanlı hem de aksansız olarak iki farklı kategoride ele almış ve örnekleri bu 
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yaklaşıma göre sunmuştur. Usman, “Geçiş sesi için söylenenlerin hepsi işleme 
sesi için de geçerlidir” (Usman,  2017, s.  268) şeklindeki açıklaması ile, geçiş 
sesi ile işleme sesinin aslında benzer uygulamalar olduğunu ve sadece yaklaşım 
ve ayrılmanın farklı yönlere doğru olduğunun altını çizmektedir. Cangal, işleyici 
sesler konusuna şu cümlelerle başlamaktadır: “Akorun bir sesinden çıkılıp, 
hafif zamanda bir yabancı sese uğrayarak, yeniden aynı sese dönülüyorsa o 
yabancı sese  İŞLEYİCİ SES (işleme=Broderie) denir. İşleyici sesler diyatonik 
veya kromatik olabilirler.” (Cangal, 2012, s. 124). Yukarıda sunulan tanımda 
basamak hareketinden bilinçli olarak söz edilmediği görülebilmektedir. Cangal, 
geçiş seslerinde olduğu gibi, işleme seslerinde de atlamalı uygulamalarına 
değinerek bu çalışmada faydalanılan kaynaklardan farklı bir pencereden konuya 
bakmaktadır. Bu yaklaşımın teorik olarak doğru olup olmadığı tartışmaya açık 
olsa da apojatürlerin kuvvetli zaman ile ilişkilendirildiği bir sistemde, zayıf 
zamana gelen (Şekil 5) bu tip melodik yapıların analizi, Cangal’ın önerdiği 
yöntemle mümkün olmaktadır. Cangal’ın kitabında rastlanılan diğer bir 

Şekil 5: Atlamalı işleme sesleri.

husus ise mordan, grubetto ve tril gibi süslemelerin aslında birer işleme 
sesi olduğudur (Cangal, 2012, s. 124). Bu tip süslemeleri akor dışı seslerle 
ilişkilendiren Cangal, bu konuda diğer kaynaklardan ayrılmaktadır. 
Dubois’nın, işlemeler konusunda yaptığı tanım, Kostka ve Payne’nin 
tanımına oldukça benzemektedir. Dubois işlemeler konusunda şu şekilde 
bir tanım yapmaktadır: “Hakikî bir notayı üst veya alt bitişik ile derece 
ile takip eden ve sonradan tekrar o hakikî notaya avdet eden bir yabancı 
notaya işleme denir” (Dubois, 1937, s.  184). Bu tanımda seslerin kuvvetli 
ya da zayıf zamana gelebilme senaryolarını sözcüklerle ifade etmese 
de sunduğu 38 adet örnekle pek çok olası senaryoyu ele almaktadır. Bu 
örneklerin içinde kuvvetli zamana denk gelen işleme sesleri de mevcuttur. 
L. v. Beethoven’dan alınan bir örnekte (Şekil 6) atlama ile ulaşılan bir 
işleme sesi örneği de sunmuştur. Aynı örnek kitabın 209. sayfasında tekrar 
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Şekil 6: L. v. Beethoven Piyano Sonatı Op. 10 No. 3 İkinci Bölüm (Dubois, 1937, s. 184).

ele alınmış ve bu kez apojatür olarak tanımlanmıştır. Dubois,  işleme sesler 
konusunda verdiği diğer bir örnekle bizlere farklı bir perspektif sunmaktadır. 
İşleme sesinin de işlenebileceğine dair sunduğu örnek ile (Şekil 7) diğer 
kitaplardan ayrışmaktadır.

Şekil 7: İşleme sesinin işlemesi örneği (Dubois, 1937, s. 184).

Çaykovski’nin sunduğu çok sayıda örnek ile farklı senaryoları ele 
aldığını görebiliyoruz. Besteci, işleme notalarının geçiş notalarında olduğu 
gibi görece zayıf zamanda kullanılması gerektiğini belirtmektedir. İlgili 
bölümde pek çok senaryo için ayrı ayrı örnekler sunulmuştur. Geçiş sesleri 
başlığı altında da ele alınan kromatik ve diyatonik notaların kullanımı, farklı 
partilerde aynı anda yapılan geçişlere paralel olarak kromatik ve diyatonik 
notaları ile işleme, farklı partilerde aynı anda yapılan işleme senaryoları 
da örneklerle açıklanmaktadır. Çaykovski, geçiş sesleri ile işleme sesleri 
arasında çok sayıda köprü kurmuş olsa da geçiş seslerinde ele almadığı 
atlamalı örnekleri işleme sesi kısmında örneklerle bizlerle paylaşmaktadır 
(Çaykovski,  2005, s. 111-113). 
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4. Geciktirme

Kostka ve Payne, geciktirme konusuna, ilgili bölümde diğer akor dışı seslere 
göre daha geniş bir yer ayırmıştır. Yapılan açıklamalarda da bu konunun müzik 
teorisinde diğer akor dışı ses başlıklarına göre çok daha kapsamlı ele alındığından 
söz etmektedir. Bunun sebebi olarak, geciktirmenin hem tonal hem de modal müzik 
örneklerinde kuvvetli zamana gelebilen esas uygulama olduğu gösterilmektedir 
(Kostka ve Payne,  1994, s. 179). Türkçe kaynaklarda da “gecikme, geciktirici 
sesler, geciktirme, süspansiyon gibi farkı bir isimlendirmelere rastlayabildiğimiz 
uygulama, İngilizcede “suspension” olarak isimlendirilse de çözülmenin 
yönüne göre farklı isimlendirmeler yapılabilmektedir. Geciken sesin aşağıya 
doğru çözülmesi durumunda suspension, yukarıya doğru çözülmesi durumunda 

ise retardation olarak tanımlayan Kostka ve Payne, bu seslerin kuvvetli 
zamana gelmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Usman da Kostka ve Payne  
gibi çözülmenin yönüne göre süspansiyon ve rötar isimlendirmelerini tercih 
etmiştir. Usman’ın kitabında yer verdiği süspansiyon örneği Şekil 8’de, rötar 
örneği ise şekil 9’da sunulmuştur. Kostka ve Payne’nin yaptığı açıklamaların 
en ilgi çekici noktalardan birisi de hazırlık notası ile geciken notanın bir bağ 
ile bağlanmasının zorunlu olmadığının belirtilmesidir (Kostka ve Payne, 1994, 

Şekil 8: Süspansiyon örneği  
(Usman, 2017, s. 274).

Şekil 9: Rötar örneği  
(Usman, 2017, s. 277). 

Şekil 10: Geciktirme örneği (Dubois, 1937, s. 137).
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s. 179). Piston da böyle bir örneğe kitabında yer vermiş ve bu tip bir senaryoda 
bu gecikmenin bir apojatür karakteri kazandığını belirtmiştir (Piston, 1969, s. 
87). Kostka ve Payne hazırlık ile geciken sesin uzunlukları konusunda kitabın 
ilgili bölümünde hiçbir ifadeye yer verilmemiştir. Diğer yandan Dubois, hazırlık 
sesinin geciken sesten daha kısa olmaması gerektiğini belirtmiş ve bunu bir örnek 
ile sunmuştur. İlgili örnek Şekil 10’da gösterilmiştir. Schenker armoni kitabının 
ilgili bölümünde, gecikmenin modal kontrpuadaki rolüne kısaca değinmiş ve 
sunulan maddelerle serbest geciktirmenin kompozisyondaki kullanımı hakkında 
bazı bilgileri bizlerle aktarmıştır. Bu noktada hazırlık sesinin genellikle geciken 
sesten daha uzun olduğunu ve bununla beraber bunun tam tersinin de mümkün 
olduğunu, yani hazırlık sesinin gecikme sesinden daha kısa olabileceğini 
belirtmektedir. Yazar, buna ek olarak diğer kaynaklardan farklı olarak geciken 
sesin çözülebileceği gibi, çözülmemesinin de mümkün olduğunu aktarmaktadır 
(Schenker, 1980, s. 309). Benward ve Saker ise bu seslerin uzunlukları konusunda 
bir bilgiyi bizlerle paylaşmamaktadır. Sunulan tanımlar büyük oranda Kostka 
ve Payne’nin perspektifi ile benzeşmektedir. İlgili bölümde J. S. Bach’a ait iki 
örnek sunulmuş ve birbirine bağlanmayan hazırlık sesi ile geciken ses apojatür 
değil geciktirme olarak tanımlanmıştır. Piston, hazırlık sesinin geciken sesten 
kısa olduğu senaryoyu analiz ederken, geciktirme ifadesini kullanmamaktadır.  

 Geciken seslerin çözülmesi hususunda kaynaklarda farklı kapsamda 
bilgiler sunulmaktadır. Kostka ve Payne geciken ses çözülürken genellikle 
süslendiğini belirtmektedir (Kostka ve Payne, 1994, s. 181). Bunun ne tip 
senaryolar ile kullanılabileceğini çok ayrıntılı bir şekilde sunmamaktadır. 

 Çaykovski’nin geciktirme konusunu çok sayıda örneğin yardımıyla 
kapsamlı bir şekilde ele almış olduğunu görüyoruz. Genel çerçevede diğer 
kaynaklar ile benzer bir noktada durduğunu söyleyebiliriz. Hareketin yönüne 
göre inici ve çıkıcı olarak sınıflandırılan geciktirmelerde, çıkıcı hareketin daha 
çok küçük ikili olduğu durumlarda uygulanması gerektiği belirtilmektedir. 
Sunulan 71 adet örnek ile oluşabilecek çok sayıda senaryoyu ele alarak geniş bir 
perspektif sunmaktadır (Çaykovski, 2005, s. 82-91). 

 Cangal, kitabında gecikme konusuna oldukça geniş bir yer ayırmış 
ve sunduğu 55 örnekle konuyu derinlemesine ele almıştır. Geciktirmenin, 
apojatür ile tarihsel bağlantısına da yer veren Cangal, geciken seslerin kuvvetli 
zamana gelmesi gerektiğini ve verdiği örneklerle hazırlık sesi ile geciken sesin 
bağlanmasının zorunlu olmadığını bizlere aktarır. Bu bakımdan Kostka ve 
Payne ile benzer bir ifadeyi bizlere sunmaktadır. Ele alınan diğer kaynaklardan 
farklı olarak, geciktirmeleri hazırlanmış geciktirme, yarı hazırlanmış geciktirme 
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ve serbest geciktirme gibi 3 ana gruba ayıran Cangal, geciken sesin önceki 
akorda ve aynı partide olup olmamasına göre oluşabilecek senaryoları bizlere 
aktarmaktadır (Cangal, 2012, s. 132). 

5. Apojatür

“Apojatür sözcüğü, abanmak, dayanmak anlamına gelen İtalyanca 
appoggiare fiilinden gelmektedir. Appoggiatura=abantı.” (Cangal,  2012, s. 
133). Kostka ve Payne tarafından yapılan tanımda apojatürlere genel bir kural 
olarak atlama ile yaklaşılıp inici basamak hareketi ile uzaklaşılması ve buna 
ek olarak apojatürlerin kuvvetli zamanda gelmesi gerektiği ifade edilmektedir. 
Bu açıklama metninin devamında, sunulan tanımın kapsamında yer almayan bir 
örnek sunularak yapılan tanımın dışına çıkılmıştır. J. S. Bach’tan alınan örnekte 
apojatürün zayıf zamanda geldiği görülebilir. Bu örnek Şekil 11’de verilmiştir. 
Kostka ve Payne’nin genel bir kural olarak sunduğu çerçevenin kapsamına dahil 
olmayan örnekler veriyor olması nedeniyle apojatürlerin kullanım alanının daha 
geniş bir alana yayılmış olduğu yönünde bir yorum yapılabilmesi mümkündür. 
Usman da Koskta ve Payne ile benzer bir çerçeveden konuyu okuyuculara 
aktarmaktadır: “Geçiş ve işleme sesinden farklı olarak, apojatür	 adı verilen 
akor dışı sese atlama ile gelinmekte, ancak bu ses tıpkı ilk ikisinde olduğu 
gibi bitişik olarak terkedilmektedir.” (Usman, 2017, s. 269). Bu paralellikten 
ayrı olarak Usman, esten sonra gelen akor dışı seslerin de apojatür olarak 
tanımlanabileceğini belirtmektedir. Bu yaklaşım pek çok senaryonun analiz 
edilebilmesine olanak tanımaktadır. Diğer akor dışı seslere kitabında geniş 
bir yer ayırmasına rağmen, Cangal armoni kitabında apojatür konusuna yer 
vermediği görülmektedir. Bakihanova da Cangal gibi, kitabında ayrı bir apojatür 
maddesine yer vermemektedir, ancak Yabancı Sesler bölümünün başında “… 
Hazırlanmış geciktirmelerde sesler önceki akorda duyurulur. Hazırlanmamış 

Şekil 11: J. S. Bach Fransız Süiti No. 2  
Sarabande (Kostka ve Payne, 1995, s. 182). 
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geciktirmelerde ise sesler önceki akorda duyulmaz.” (Bakihanova,  2003, s. 
85) şeklinde yaptığı açıklama ile apojatürleri hazırlanmamış geciktirme olarak 
tanımladığı görülebilmektedir. Dubois da Kostka ve Payne gibi apojatürlerin 
basamak hareketi ile ilerlemesi gerektiğinin altını çizmektedir. Genellikle 
kuvvetli zamanda gelmesi gerektiğinin altının çizilmesi ile bu açıdan da 
Kostka ve Payne ile bezer bir çerçeveden konuyu ele almaktadır. Apojatürlerin 
kullanımı konusunda oldukça geniş bir yelpazeyi kitabında yer veren Dubois, 
41 ayrı senaryoyu ilgili bölümde okuyucuyla paylaşarak birden fazla apojatürün 
dikey olarak kullanılması, apojatürlerden önce ve sonra erken duyurmanın 
kullanımı, apojatürün apojatürü ve art arda gelen apojatürler gibi noktalara da 
değinerek konuyu kapsamlı bir şekilde okuyuculara aktarmaktadır. Piston da 
diğer kaynaklar gibi apojatürün kuvvetli zamana gelmesi gerektiğinin altını 
çizmektedir. Kostka ve Payne’den farklı olarak apojatürlere yaklaşım konusunda 
herhangi bir ifadeye ilgili bölümde yer vermemektedir. 

6. Erken Duyurma

Erken duyurma, geciktirme işlemine uygulama bakımından benzemektedir. 
Arasındaki fark geciktirme işleminde, işlenen öge akor sesine diğer bileşenlerden 
daha sonra ulaşırken, erken duyurmada ise işlenen ses akor sesine diğer 
bileşenlerden daha önce ulaşmaktadır. Rönesans polifonisi türler kontrpuanında 
erken duyurma ile ilgili bir uygulama türler içinde verilmemektedir. Bu noktada 
geçiş, işleme ve geciktirme seslerinden ayrılmaktadır. 

Cangal, kitabında erken duyurma  ile ilgili açıklamalarında  geciktirme 
ile erken duyurma arasındaki ilişkinin altını çizmektedir. Yazar, erken duyurma 
ifadesi yerine “öncü” sözcüğünü kullanmaktadır. Buna ek olarak dipnotta 
sunduğu bilgide bu seslerin Türkçede öncelem, öncelim, evme, eralırlık olarak 
da kullanılabildiğini belirtmektedir. Cangal, erken duyurmanın genellikle cümle 
ve periyodun sonlarında kullanıldığını ve bu seslerle özellikle Barok Dönem 
eserlerinde sıklıkla karşılaşıldığını ifade etmektedir (Cangal, 2012, s.142).

Türkçe çevirisi Cemal Reşit Rey ve M. Hulusi tarafından yapılan Dubois’nın 
kitabında konu başlığı “Takaddüm” şeklinde yazılırken, parantez içinde de 
anticipation şeklinde belirtilmiştir. Dubois erken duyurmaların çoğunlukla kısa 
olduğunun altını çizmektedir. Ezgisel yapılarda daha sık karşılaşılsa da ara ve 
bas partisinde de erken duyurmalara rastlanabildiğini ifade etmektedir (Dubois, 
1937, s. 199). Dubois ayrıca bizlere erken duyurmanın bir akor sesinden önce 
değil, bir apojatürden önce kullanıldığını gösteren bir örnek sunarak önceden 
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duyurulan sesin başka bir akor dışı ses olabileceğini göstermektedir (Dubois,  
1937, s.  200). İlgili örnek Şekil 12’de verilmiştir. 

Şekil 12: Apojatürün erken duyurması

Kostka ve Payne de Cangal ve Dubois’nın sunduğu tanımlara yakın bir 
noktada durmaktadır. Kostka ve Payne diğer kaynaklardan farklı olarak erken 
duyurulan notaya atlanarak ulaşılabileceğini belirtmektedir (Kostka ve Payne, 
1994, s. 193). Akor dışı seslere yaklaşımın ve ayrılmanın çoğunlukla basamak 
hareketi ile yapıldığı göz önüne alındığında Kostka ve Payne’nin sunduğu bu 
açıklama önemli bir istisnai durumu bizlerle paylaşmaktadır. R. Schumann’dan 
alınan La majör tonundaki örnekte, bas partisi beşinci dereceden birinci 
dereceye atlamaktadır, ancak bas tonik sesine ikinci zamanın son otuzikiliğinde 
ulaşmaktadır. Diğer partiler birinci vuruşta tonik akoruna ulaşırlar.  İlgili örnek 
şekil 13’te verilmiştir. 

Şekil 13: Robert Schumann, Kleiner Morgenwanderer Op. 68 No. 17  
(Kostka ve Payne, 1994, s. 194).

Usman, erken duyurma yerine önceleme ifadesini kullanmaktadır. Sunulan 
tanımlar diğer kaynaklarla örtüşmektedir. Atlayarak tonik sesine ulaşılması 
Usman tarafından da ifade edilmektedir. Buna ek olarak literatürde çoğunlukla I-V 
bağlantısında atlamalı erken duyurma örneklerine rastlandığını belirtmektedir. 
Usman ayrıca dipnotta erken duyurmanın; İngilizcede anticipation, Almancada 
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Vorausnahme  ya da  Antizipation, Fransızcada anticipation ve son olarak 
İtalyancada anticipazione şeklinde yazıldığı bilgisini bizlerle paylaşmaktadır 
(Usman, 2017, s. 271). Bakihanova, erken duyurma yerine öncelem ifadesini 
kullanmaktadır. Diğer kitaplarda sunulan bilgilere oldukça yakın bir tanım 
yapılmaktadır. Zayıf zamanda kullanıldığı ifade edilen erken duyurma için 
karakteristik bir ritmik yapı da tanıma eklenmiştir. Noktalı sekizlik ve onaltılık 
ile oluşturulan ritmik yapının erken duyurma için karekteristik bir yapı olduğu 
belirtilmektedir (Bakihanova, 2003, s. 93). Piston’ın bizlere sunduğu açıklama 
metni büyük oranda diğer kitaplardaki tanımlarla örtüşmektedir. Zayıf zamanda 
kullanılan seslerin genellikle bir sonraki notaya  uzatma bağı ile bağlanmadığını 
ve bir sonrasında gelen esas notadan daha kısa bir nota değeri olduğunu ifade 
etmektedir (Piston,  1969, s. 91). 

7. Kaçak Sesler

Kaçış ya da eşape olarak da literatürde kullanılabilen kaçak sesler 
konusunun, incelenen çoğu  kaynaktaki kapsamının  ne yazık ki geçiş ve işleme 
notaları kadar geniş olmadığı görülmektedir. Bakihanova ve Cangal kitaplarında 
bu konu ile ilgili bir başlığa yer vermemiştir. Kostka ve Payne ise  kaçak seslere 
çok kısa değinmiş ve tek bir örnek sunmakla yetinmiştir. Usman, çıkıcı ve inici 
kaçak notalara kısaca değinmiş ve repertuvarda bu iki örnek ile karşılaşılma 
oranı hakkında kısa bir yorumu bizlerle paylaşmaktadır.  Benward ve Saker 
ise konuyu yalnızca bir örnek ve iki cümleyle açıklamıştır. Kaçak notaların 
zayıf zamanda geldiği ve genellikle çıkıcı basamak hareketi ile yaklaşılıp 
atlamalı inici hareket ile tamamlandığını belirtmektedir. Bu karakteristik durum 
dışında diğer olasılıklara değinilmediği görülmektedir. Dubois ise bu konuda 
en kapsamlı bilgi sunan müzik insanı olarak öne çıkmaktadır. Kitapta sunulan 
çok sayıda örnekte; kaçış notalarının hareket yönü,  metrik sistemde kapladığı 
alan ve işleme notaları ile süslenebilmesi gibi çok sayıda senaryo ele alınmış ve 
repertuvardan alınan örneklerle desteklenmiştir. 

8. Pedal sesleri

Pek çok müzik kültüründe uzayan bir bas sesin üzerine inşa edilen bir ezgi, 
motif ya da bir doğaçlama ile karşılaşabilmekteyiz. Tonal müzik literatüründe 
çoğunlukla uzayan tonik ya da dominant sesleri üzerine kurulmuş müzik 
yapılarına her müzik döneminde rastlayabilmekteyiz. Besteciler, bu uzayan 
seslerin üzerine çok farklı armonik yapılar yerleştirebilmektedir. Dubois’nın 



AKOR DIŞI SESLER KONUSUNUN MÜZİK TEORİSİ KİTAPLARINDAKİ  . . .     109

kitabının ilgili bölümünde şu sözlere yer verilmektedir. “Pedâl öyle bir cazibe 
kuvvetine ve tonâl bir kudrete maliktir ki üzerinde cereyan eden armoniler ne 
olursa olsun nihayet heyeti umumiyeyi ilk tonaliteye isâl eder;” (Dubois, 1937, s. 
164). Cangal kitabında şu ifadelere yer vermektedir: “Pedal, genellikle ya tonik 
akorunun ya da dominantın temel sesi olur. Bu temel ses üzerinde diğer partiler, 
işleyici, geçici, geciktirici, önce sesler ve akorlar olarak temel ses ile ilişki içinde 
ya da tamamen bağımsız bir şekilde gelişimlerini sürdürürler.” (Cangal, 2012, 
s. 146). Dubois ve Cangal’ın benzer bir ifadeyi bizlerle paylaştığı görülebilir. 
Her iki müzik insanı da pedal üzerinde çok farklı uygulama alanı olduğunun 
altını çizmektedir. Dubois ve Cangal pedal konusunun farklı bir noktasında da 
benzer ifadeler kullanmaktadırlar. Pedal seslerinin çoğunlukla basta geldiğini 
ancak diğer üst partilerde de bu seslere rastlayabileceğimizi belirtirler. Cangal, 
terminoloji bakımından farklı bir yol izleyerek, üst partilerde kullanılan pedal 
seslerine tutulan ses, uzayan ses ya da devamlı ses denilmesi gerektiğinin altını 
çizmektedir (Cangal, 2012, s. 146). Benward ve Saker, ilgili bölümde sunduğu 
tanımın içinde ilginç bir noktayı bizlerle paylaşır. Pedal sesinin tutulmuş 
olmasının yanı sıra tekrar edilebilir olduğunun altı çizilmiştir. Aynı açıklama 
metninde pedal sesinin üst partilerde gelmesi durumunda çevrilmiş pedal sesi 
(İng. inverted pedal tone) olarak isimlendirilmesinin gerektiği belirtilmiştir. 

9. Sonuç

Müzik teorisi literatüründe yer alan dokuz kitapta ele alınan “Akor 
dışı sesler” konusu; kapsam, tanım, terminoloji ve sınıflandırma bakımından 
karşılaştırılmıştır. Zarife Bakihanova’nın “Armoni” (2003), Benward ve Saker’ın 
“Music in Theory and Practice” (2008), Nurhan Cangal’ın “Armoni” (2012), 
Pyotr İlyiç Çaykovski’nin “Guide to the Practical Study of Harmony” (2005), 
Theodore Dubois’nın “Armoni Kitabı” (1937), Kostka ve Payne’nin “Tonal 
Harmony” (1994) , Walter Piston’un “Harmony” (1969), Heinrich Schenker’in 
“Harmony” (2012) ve Oğuz Usman’ın “Temel Armoni” (2017) isimli kitapları 
bu çalışmanın ana eksenini oluşturmaktadır. Elbette literatürde konu ile ilgili çok 
sayıda kaynak bulabilmek mümkündür. Bu çalışma için seçilen kaynaklar, hem 
yurt içinde hem de yurt dışındaki yaklaşımları temsil edebildikleri düşünülmesi 
sebebiyle bir araya getirilip karşılaştırılmıştır.

Terminolojik açıdan büyük farklar gözlenebilen kitaplardaki başlıklar 
ve açıklama metinleri karşılaştırıldığında aynı konu için farklı sözcüklerin 
kullanılabildiği görülmüştür. Erken duyurma yerine öncü, öncelem, önceleme, 
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öncelim, evme, eralırlık, takaddüm gibi ifadeler kullanılabilmektedir. 
Kullanımdaki bu farklılığın sadece erken duyurma ifadesi ile sınırlı 
kalmamaktadır, akor dışı sesler konusunun diğer başlıklarında da benzer 
farklılıklara rastlanabilmektedir. Apojatür ve apojyatür gibi iki farklı yazımı 
olan sözcüklerle karşılaşabilmekteyiz. Akor dışı sesler başlığının sadece Türkçe 
kaynaklarda değil aynı zamanda İngilizce kaynaklarda da farklı şekillerde 
yazılabildiğini görebilmekteyiz. Türkçe kaynaklarda; “Akorların Bünyesine 
Dahil Olmayan Notalar”, “Akora Yabancı Sesler”, “Yabancı Sesler”, “Yardımcı 
Sesler”; İngilizce kaynaklarda ise “Nonharmonic Tones”, “Accidental Harmonic 
Forms”, “Non-Chord Tones” ifadelerine rastlayabilmekteyiz. 

İncelenen kitapların akor dışı sesler konusunu çok farklı kapsamda 
ele aldıkları görülebilmektedir. Sadece tanım kısmında değil aynı zamanda 
oluşabilecek senaryo sayısı ve örnek çeşitliliği de farklılık göstermektedir. 
Yalnızca geciktirmeler konusunda Bakihanova 7, Benward ve Saker 12, Cangal 
44, Çaykovski 83, Dubois 169, Kostka ve Payne 11, Piston 10, Schenker 2 ve 
Usman 10 ayrı senaryoyu örneklendirerek kitaplarında yer vermiştir. Sunulan bu 
sayılara literatürden seçilen ve analizi yapılan eserler, ayrı birer senaryo olarak 
görülmeyen örneklerden bazıları dahil edilmemiştir. Bu nedenle örnekler daha 
farklı kriterlerle sayıldıklarında farklı sonuçlara ulaşılabilir.

Yukarıda yalnızca geciktirme başlığı altında  senaryo ve örneklerin 
nicel değerleri sunulmuştur. Ele alınan kitaplardaki akor dışı sesler konusu 
incelendiğinde benzer bir tutumun sergilendiğini görebilmekteyiz. Dubois 
ve Çaykovski konuları oldukça geniş bir kapsamda ele alırken, diğer müzik 
insanları daha çok  karakteristik senaryolara odaklanmışlardır. 

Kitaplar arasındaki terminolojik farklılığa ek olarak tanımlarda da değişik 
yaklaşımlar sergilenmektedir. Geçiş ve işleme seslerinin güçlü ve zayıf zamanda 
gelebilmeleri ve isimlendirilmeleri konusunda bir fikir birliğinden söz etmek 
pek mümkün görünmemektedir. Kitapların çoğunda geçiş ve işleme seslerinin 
çoğunlukla zayıf zamanda geldiği ancak kuvvetli zamanda da gelebileceğine 
değinilmektedir. Buna ek olarak kuvvetli zamanda gelen geçiş ve işleme 
sesleri, aksanlı geçiş ve aksanlı işleme olarak isimlendirilebilmektedir. Kostka 
ve Payne ile Benward ve Saker benzer bir terminolojiyi benimsemiş ve güçlü 
zamanda gelen geçiş ve işleme sesleri için aksanlı ifadesini kullanmış, Usman 
bu seslerin güçlü zamanda da gelebileceğini belirtmiş ve diğer yaklaşımları 
da bir dipnotla okuyuculara aktarmıştır. Çaykovski geçiş ve işleme seslerinin 
yalnızca zayıf zamanda gelebileceğini belirtmiş, ancak ileri düzey çalışmalar 
ve büyük bestecilerin eserlerinde kuvvetli zamanda kullanılabileceğinin altını 
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çizmiştir. Piston ise geçiş seslerinin yalızca zayıf zamanda gelebileceğini, güçlü 
zamanda gelen geçiş seslerine apojatür denildiğini bizlere aktarmaktadır. Müzik 
insanlarının bu tutumunu diğer başlıklarda da görebilmekteyiz. Bu nedenle 
akor dışı seslerin sınıflandırılması konusunda bir fikir birliğinin sağlandığını 
söylemek çok zor görünmektedir. 

Bu çalışmanın ana eksenini oluşturan ve farklı yaklaşımları temsil ettiği 
düşünülen dokuz kitap incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. Terminoloji, kapsam, 
tanım ve sınıflandırmada çok farklı tutumlar ile karşılaşıldığı görülmektedir. 
Benzer çalışmalara daha farklı kaynakların eklenmesi ile daha kapsamlı 
araştırmaların yapılması mümkündür. 
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1. Giriş

Kültür, toplumların kaybetmek, unutmak istemedikleri somut ve soyut 
tüm değerlerdir.

Farklı tanımlamaları bulunan kültürel miras kavramı ise 
genel olarak kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen ve gelecek kuşaklara iletimin 
devamı için sahip çıkılması gereken “her türlü eserler ve değerler bütününü” 
anlatmaktadır (Can, 2009). 

Kültürel miras; “tarihsel, sanatsal veya bilimsel açıdan istisnai evrensel 
değerlere sahip ve bu nedenle dünya mirası olarak korunması gereken doğal 
veya insan ürünü anıtlar, yapılar ve sit alanlarıdır” (UNESCO Dünya Kültürel 



114    GÜZEL SANATLARDA FARKLI BAKIŞLAR

ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, 1972). Bu tanımın kapsamı 
çağın gerekliliklerine göre genişletilmiş, insanlığa ait tüm kültürel değerleri 
içeren bir bakış açısına ulaşılmıştır. Mimari bir yapı, geleneksel bir yemek, bir 
dizi giyim eşyası, bunların giyinme biçimleri gibi somut değerlerin yanı sıra, özel 
günlerdeki gelenekli davranışlar ile el sanatı ürünlerinin ortaya çıkarılmasında 
kullanılan geleneksel bilgiler gibi somut olmayan değerler, kültürel mirasın 
kapsamındadır (Yanar & Erdoğan, 2019).

Uluslararası metinlerde ve sözleşmelerde kültürel miras kavramı: 
a) Somut kültürel miras, 
b) Somut olmayan kültürel miras, 
c) Sualtı kültürel mirası ve 
d) Doğal miras
Olarak kategorilere ayrılmıştır (Kültürel Mirasın Korunması-İSMEP 

Rehber Kitaplar, 2014). 
Somut kültürel miras; taşınır ve taşınmaz kültürel miras olarak 

gruplandırılmaktadır. Taşınır kültürel miras ögeleri: Tablolar, heykeller, sikkeler, 
el yazmaları, arkeolojik eserler; taşınmaz kültürel miras ögeleri ise anıtlar, 
arkeolojik sitler, tarihi kent dokuları gibi yapı topluluklarıdır. Sualtı kültürel 
mirası batıkları, sualtı kalıntıları ve kentlerini; doğal miras ise kültürel boyutu 
olan doğal sit alanlarını, fiziki, biyolojik ve jeolojik oluşumları kapsamaktadır 
(Öksüz Kuşçuoğlu & Taş, 2017).

Somut olmayan kültürel miras; sözlü gelenekleri, gösteri sanatlarını ve 
tören geleneklerini içermektedir. UNESCO tarafından 2003 yılında imzalanan 
sözleşmede; somut olmayan kültürel miras ögeleri “toplulukların, grupların kimi 
durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları 
uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, 
gereçler ve kültürel mekânlar” olarak tanımlanmıştır (UNESCO Somut Olmayan 
Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi, 2003). 

Bu Sözleşme, bir obje veya yapının kendisini değil, onunla yaşanan 
deneyim sürecini, üretilebilir ve somut olan ve olmayan değerlerin öğrenimini, 
aktarımını ve yeniden üretim süreçlerini korumayı amaçlamaktadır. 

Yine Sözleşme, müzeye konulmuş değerli bir halı veya oyalı bir yazma 
gibi el sanatı eserlerinin kendisini korumayı değil onları üreten, yaşatan ve 
kuşaktan kuşağa aktaran bilgi, gelenek ve birikimleri, tüm unsurlarıyla korumayı 
hedeflemektedir (Oğuz, 2013). 

Bu yönüyle gerek müzelerdeki somut örnekler, gerek arkeolojik kazılarda 
elde edilen buluntular ve gerekse eskisi kadar kullanılmasa da halen yaşatılan 
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geleneksel dokumalar ile zenginleşen Anadolu dokumacılığı, somut olmayan 
kültür mirasının önemli ögelerinden biri olarak kabul edilebilmektedir (Usluca 
Erim, Demir, & Gezicioğlu, 2017). Bu sayede toplumların tarih boyunca 
biriktirdiği yaşam tecrübeleri, gelenek ve görenekleri gibi kültürel 
zenginliklerini geçmişten ödünç alarak, geleceği yönlendirmek, geçmişle 
günümüz arasında bağlantı kurgulanabilmektedir (Kültürel Mirasın Korunması-
İSMEP Rehber Kitaplar, 2014). 

Geleneksel el sanatlarından olan dokuma örnekleri, toplumumuzun yaşayış 
özellikleri, duygu ve düşüncelerini ifade etmesi açısından önemli kültürel 
miraslarımız arasındadır. Geleneksel dokumalarımız, üretilme şekli, üretim 
teknikleri, malzemeleri, renkleri ve desenleri ile geçmişten gelen kültürel 
değerlerimizi temsil etmektedir (Ocakoğlu, 2018). 

Ülkemizde son zamanlarda yürütülen çalışmalarla geçmişimizde yaygın 
kullanım alanı bulan ve önemli bir yer tutan dokuma kültürünün korunması, 
dokuma ürünlerinin geliştirilmesi ve bu ürünlere karşı sosyal farkındalık 
oluşturarak gerek bölgesel, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutlu tanıtılması, 
kullanılması ve pazarlanması hedeflenmektedir. 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesinde 
(1972) belirtildiği üzere; somut olan ve olmayan kültürel mirasın korunması, 
yaşatılması küresel boyutlu kabul gören bir mutabakattır.  

Cumhurbaşkanlığı himayesinde çeşitli kuruluşlar ve Kültür Bakanlığımızın 
işbirliğinde yürütülen Türkiye’nin Dokuma (Kumaş) Haritası ve Giysi Haritası 
Projeleri (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel 
Müdürlüğü Projeleri,2022 a);

Kendi kültürel mirasına sahip çıkarak yaşatabilen ve evrensel 
kültürle ilişkilendirebilen toplumlar, günümüzün küreselleşen 
dünyasında milli kimlikleriyle söz hakkı bulabilirler. Ülkemizde de 
özellikle son yıllarda bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası 
seviyelerde çalışmalar umut vaat etmektedir. Bunlar arasında 
bulunan “Türkiye Dokuma Atlası”, Anadolu dokuma kültürünün 
binlerce yıl öteden getirdiği özelliklerini korumak, geliştirmek, 
toplumsal farkındalık oluşturarak gelecek kuşaklara aktarmak amacı 
ile oluşturulan bir kültür projesidir (Türkiye Dokuma Atlası, 2022). 

Türkiye’nin zengin dokuma (kumaş) ve giysi kültürünün araştırılıp 
tek bir kaynakta toplanmasını, bölgesel ve yöresel Türk 
dokumalarının/giysilerinin incelenmesini ve katalog hazırlamayı 
içermektedir. Bu projede,  Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde 
kayıtlı giysilerle ilgili 220 fotoğrafın ve 1770 adet slaytın tasnif 
çalışmaları tamamlanmış olup proje için taranan fotoğraf ve slaytlar
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün 
saha araştırmaları (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 
Genel Müdürlüğü Projeleri, 2022b) sonucunda; 

Altı ilden (Bursa, Manisa, Sivas, Aydın, Gaziantep, Çorum) derlenen 
bilgiler katalog halinde yayınlanmıştır. Bu kataloglarda her ilin farklı özellikler 
içeren köylerine gidilerek, orijinal giyim-kuşam parçaları, giyim tarzları tespit 
edilmiş ve giysilerin 1/1 ölçeğinde dikiş kalıpları çıkartılmış ve bunlar yayınlarda 
1/5 ölçeğinde yer almıştır. 

Çalışmada, Türkiye dokuma ve giyinme kimliği kapsamında Bayburt 
yöresi dokuma kültürünün sürdürülebilirliği açısından önemli yeri olan coğrafi 
işaret belgeli Ehramın; yerel yönetimlerle işbirliği ile planlanıp yürütülen bir 
sergi hikâyesinin aktarımı amaçlanmıştır. Bahsedilen amaç için aşağıdaki Şekil 
1’de verilen adımlara göre Ehramın dünü, bugünü ve geleceğine ışık tutacak bir 
projeksiyon çizilmeye çalışılmıştır.  

4

Altı ilden (Bursa, Manisa, Sivas, Aydın, Gaziantep,
Çorum) derlenen bilgiler katalog halinde yayınlanmıştır. Bu
kataloglarda her ilin farklı özellikler içeren köylerine
gidilerek, orijinal giyim-kuşam parçaları, giyim tarzları tespit 
edilmiş ve giysilerin 1/1 ölçeğinde dikiş kalıpları çıkartılmış
ve bunlar yayınlarda 1/5 ölçeğinde yer almıştır.

Çalışmada, Türkiye dokuma ve giyinme kimliği kapsamında
Bayburt yöresi dokuma kültürünün sürdürülebilirliği açısından önemli
yeri olan coğrafi işaret belgeli Ehramın; yerel yönetimlerle işbirliği ile
planlanıp yürütülen bir sergi hikâyesinin aktarımı amaçlanmıştır.
Bahsedilen amaç için aşağıdaki Şekil 1’de verilen adımlara göre Ehramın
dünü, bugünü ve geleceğine ışık tutacak bir projeksiyon çizilmeye
çalışılmıştır.

Şekil 1: Çalışma İçeriğinin Adımları

Bu nedenle öncelikle Ehram dokuması hakkında genel bir bilgi
verilmiş; devamında somut kültürel miras ögelerinden coğrafi işaret
belgeli Bayburt Ehram dokuması özelinde; kültürel kimliğin korunması
ve sürdürülebilirliği için yapılan akademik ve sanatsal faaliyetler
incelenmiştir.

Yakın yıllara kadar hazırlanmış olan çalışmaların ortak yönü
Ehram dokuma kültürüne ait üretim ve kullanım özelliklerinin sahip
olduğu değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara
aktarılmasına hizmet etmesidir. Yakın tarihli projelerde ise Bayburt
Ehramının kullanım alanlarının genişletilmesi, ulusal-uluslararası boyuta
taşınması, kültürlerarası düzeyde yaygınlaştırılması gibi ileri amaçlar ve
hedefler göze çarpmaktadır.

Bu çalışmanın amacı da yakın dönem projelerindeki gibi gerek 
yazılı gerekse görsel aktarımla genelde ülkenin, özelde Bayburt yöresinin 
kültürel mirasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan
ürünlerin güncel hedefli kullanılabilirliğine ve pazarlanabilirliğine katkı
vermektir. Aşağıda çalışma adımlarına göre bir sergi hikâyesi
aktarılmıştır.

2. Ehrama Genel Bakış
Bayburt Üniversitesi’nin başvurusu ile 2019 yılından beri coğrafi

işarete sahip olan ve Türkiye Dokuma Atlası projesinde de yer alan
Ehram, ince eğrilmiş koyunyününden yapılan dokumanın; aynı zamanda

Genel 
Bakış 

Akademik 
boyutlu 

alanyazın 
taraması 

Tasarım 
boyutlu 

çalışmalar 

Ehrama 
Dokunuşlar 

Sergisi 
Öneriler 

Şekil 1: Çalışma İçeriğinin Adımları

Bu nedenle öncelikle Ehram dokuması hakkında genel bir bilgi verilmiş; 
devamında somut kültürel miras ögelerinden coğrafi işaret belgeli Bayburt 
Ehram dokuması özelinde; kültürel kimliğin korunması ve sürdürülebilirliği 
için yapılan akademik ve sanatsal faaliyetler incelenmiştir.

Yakın yıllara kadar hazırlanmış olan çalışmaların ortak yönü Ehram 
dokuma kültürüne ait üretim ve kullanım özelliklerinin sahip olduğu 
değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına hizmet 
etmesidir. Yakın tarihli projelerde ise Bayburt Ehramının kullanım alanlarının 
genişletilmesi, ulusal-uluslararası boyuta taşınması, kültürlerarası düzeyde 
yaygınlaştırılması gibi ileri amaçlar ve hedefler göze çarpmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı da yakın dönem projelerindeki gibi gerek yazılı 
gerekse görsel aktarımla genelde ülkenin, özelde Bayburt yöresinin kültürel 
mirasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan ürünlerin güncel 
hedefli kullanılabilirliğine ve pazarlanabilirliğine katkı vermektir.  Aşağıda 
çalışma adımlarına göre bir sergi hikâyesi aktarılmıştır.

ve slaytlar veri formlarına kaydedilmiş, Milli Kütüphane ve Boratav 
İhtisas Kütüphanesinde yapılan literatür çalışması sonucunda 200 
adet makale tespit edilerek kopyalanmıştır.
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2. Ehrama Genel Bakış

Bayburt Üniversitesi’nin başvurusu ile 2019 yılından beri coğrafi işarete
sahip olan ve Türkiye Dokuma Atlası projesinde de yer alan Ehram, ince eğrilmiş 
koyunyününden yapılan dokumanın; aynı zamanda bu dokumanın iki kanadının 
birleştirilmesiyle elde edilen kadın dış giysisinin adıdır. 

Ehram daha çok Erzurum, Gümüşhane ve Bayburt illerindeki el dokuma 
tezgâhlarında üretilip kullanılır. Yazılı kaynaklarda ehramın ilk ne zaman 
dokunmaya ve kullanılmaya başlandığına ilişkin kesin bilgiye ulaşılamamakla 
birlikte Evliya Çelebi’nin 17. yüzyıl başlarındaki ziyaretine ait notlarında 
Bayburt’lu kadınların örtünme amacıyla çeşitli renk ve motiflere sahip yünden 
üretilen “İhram” olarak isimlendirilen bir el sanatı ürünü kullanıldığından 
bahsettiği ifade edilmektedir (El Sanatları). 

Dokumanın rengi elde edildiği hayvan yününün rengine bağlı olarak 
beyaz, boz ve kahve tonlarında değişkenlik göstermektedir. 

Ehramlar yörede renklerine göre beyaz ehram, boz ehram, mor 
ehram şeklinde, motif özelliğine göre ise çiçekli ve düz ehramlar olarak 
isimlendirilmektedirler. Beyaz ehramlar genellikle gelinler tarafından, 
açık renkliler genç kadınlar, koyu renkliler ise yaşlı kadınlar tarafından 
kullanılmışlardır (Görsel 1). 

Bölgenin sosyo-kültürel yapısına bağlı olarak şekillenen Ehramların motif 
özellikleri çoğunlukla bitkisel veya hayvansal formludur. Motifler kenar suyu, 
saçak üstü nakışları ve serpme desenler olarak üç gruba ayrılmaktadır (Bayburt 
Ehramı Coğrafi İşaret Belgesi, 2019).
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Görsel 2’de verilen çoğunlukla saçak üstlerinde kullanılan motiflere 
“gorda” denilmekte olup Bayburt, Erzurum ve Çiftlik gordası gibi farklı çeşitleri 
bulunmaktadır. Dokuma tekniğinden dolayı dikey bordür olarak kullanılmayıp 
dokumanın eni boyunca hem dokuma başında hem de kanat bitişinde kullanılır 
(Başaran, 2014). 

Görsel 2. Gorda Motif Örneği: Bayburt Gordası 

Görsel 3’de verilen Ehramın kenar suyu olarak yapılan motifler,  zincir 
adını alırlar. Bu motiflerin yerleri gorda yerleşiminden önce belirlenir. 
Kullanılan farklı renkteki ipliklerle dokumanın sol tarafından dört parmak 
içeride yerleştirilmeye başlanır. Kenar zincirleri motif özelliklerine göre “sulu, 
sade, aynalı, tetikli veya tetiksiz zincir” gibi isimler almaktadır. 

Görsel 3. Zincir Motif Örneği: Tetiksiz Zincir

Ehramlarda tüm yüzeyin üzerine yerleştirilen motifler ise serpme olarak 
adlandırılır ve genellikle geometrik, bitkisel, figürlü ve sembolik bezemelerden 
oluşmaktadır. Geometrik olanlar daire, üçgen, düz ve verev çizgi şeklindedir. 

Görsel 4’de örneği görülen bitkisel motifler reyhan dalı, hanımeli, 
mercimek, pirinç deni, ceviz kanadı, kahve veya badem çekirdeği, elma şeleği 
gibi; Görsel 5’deki figürlü olanlar çift kartlar, arı dala ters kondu, uçan kuşlar 
gibi isimler almaktadır. 
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Görsel 4. Bitkisel Bezeme Motif Örneği: Elma Şeleği

Görsel 5. Figürlü Bezeme Motif Örneği: Arı Dala Ters Kondu 

Sembolik motifler ise Görsel 6’daki örnek gibi beli bağlı boyunbağı, 
sandal, hanımgöbeği, perçem tarağı, çark yıldızı, elmas küpeler olarak 
isimlendirilmektedir. 

Görsel 6. Sembolik Motif Örneği: Çark Yıldızı

Ehramlar iki kanat şeklinde dokunduğu için yerleşim ve birleştirme 
yönünden motif aralıkları ve düzenleri önemlidir. İki kanat birleştirildiğinde 
motiflerin aynı hizaya gelmesi dokuyucunun ustalığının kanıtı olarak kabul edilir 
(Başaran, 2014). Kullanılacak motiflerin özelliğine bağlı olarak değişmekle 
birlikte bir ustanın, paşa merdiveni, tetiksiz zincir gibi uğraştırıcı motifli bir 
ehram dokumayı tamamlayabilmesi yaklaşık bir ay sürmektedir (Bayburt 
Ehramı Coğrafi İşaret Belgesi, 2019). 

Görsel 7’deki gibi Ehramın geleneksel kullanılışı iki kanat şeklinde 
birleştirilen dokumanın vücuda sarılması şeklindedir. Bazen enine, bazen 
boyuna tutularak vücuda ve başa sarılarak kullanılmaktadır. 
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Görsel 7. Ehram Kullanılışı 

Artık eskisi kadar asıl görevi olan örtünme amaçlı kullanılmayan Ehram 
dokumalarından; ev tekstili, modernize edilmiş kadın giysileri ve aksesuarlar 
üretilmektedir (El Sanatları). Üretimi esnasında hiçbir kimyasal işlemden 
geçmemesi ve el tezgâhlarında dokunmuş olması Ehramın değerini artıran 
güçlü özellikleridir. Öte yandan yünün elde edilişi, dokuma ve ürün oluşum 
sürecindeki işçilik maliyetlerindeki yükseklik, dokumanın yüksek maliyetindeki 
zayıf özelliklerdir. Fırsatlar yönünden değerlendirildiğinde ülke ve bölge çaplı 
projelerin yapılması gösterilebilir. Tehditler ise uluslararası pazarlama ve hızlı 
moda üretim sürecindeki değişkenler olarak gösterilebilir.  

3. Bayburt Ehramı Hakkında Yapılmış Akademik Yayınlar

Erzincan, Erzurum, Urfa gibi farklı şehirlerde kullanılan ve geleneksel
bir dokuma olan Ehram hakkında yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır. 
Bu çalışmanın Bayburt Ehramı özelinde yapılması nedeniyle yalnız Bayburt 
Ehramıyla ilgili olanlar incelenmiş ve ulaşılanlar hakkında alan yazın bilgilerine 
aşağıda yer verilmiştir. 

Kahveci (1998) yaptığı çalışmada; değişik yaşlardaki yedi Ehram dokuyucu 
ile görüşmeler yaparak Ehram dokumacılığının üretim, kullanım ve pazarlama 
durumunu saptamaya çalışmıştır. Ayrıca, Erzurum, Erzincan ve Bayburt ehram 
dokumalarından ulaşılabilenler arasında kıyaslama yolu ile farklılıklar ve ortak 
yönleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmacı Ehram kumaşı ile yeni tasarımlar 
ve üretimler yapmıştır.
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Ergüder (2012), yine Ehramlar ve üretim teknikleri hakkındaki bilgilere 
yer vermiştir. Ehramın tanımı ile başlayan çalışma; yünün hazırlanması, ehram 
dokumada kullanılan terimler, renkler, ehram üzerinde yer alan nakışlarla devam 
etmiştir.

Kuru ve Çeğindir (2012), moda perspektifinde geleneksel Bayburt 
Ehramının yüzey, form ve motif özellikleri açısından geçmişten günümüze 
yaşam seyrindeki değişimini incelemiş,  Ehramın yaşatılması için yapılan örnek 
çalışmaları değerlendirmişlerdir.  

Çeğindir, Kuru ve Çoruh (2012),  örnek olay inceleme yöntemi ile 
geleneksel Bayburt Ehram dokumasının ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet 
edilebilirliği ve ürün farklılığını artırmaya yönelik ürün geliştirme çalışması 
yapmışlardır. İncelenen örnek ürünler, farklı kategoride iki kadın ceketidir. Bu 
amaçla Ehramın, giyim endüstrisinde daha etkin ve işlevsel olarak moda ürün 
haline getirilmesi sürecini “5N 1K” tekniği desteği ile incelemişlerdir. 

Başaran (2014) “Bayburt Yöresinde Geleneksel “Ehram Dokumacılığı” 
Üretim Teknikleri, Motif ve Kompozisyon Özellikleri” başlıklı çalışmasında; 
Bayburt’ta geleneksel giysi kültürünü oluşturan Ehram Dokumacılığı ve 
Ehramlık kumaşların üretim, renk, motif ve kompozisyon özellikleri hakkında 
ayrıntılı bilgi vermiştir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, günün Ehram 
dokuyucuları ile görüşmeler yapılmış, geleneksel üretim teknikleri, dokumada 
kullanılan araç ve gereçlerin özellikleri ile Ehramların kompozisyon özellikleri 
incelenmiştir. Üretilen dokumaların geleneksel motif ve kompozisyonları 
bilgisayar ortamında çizilerek orijinal örnekleri ile birlikte sunulmuştur.

Begiç ve Evecen (2016) tarafından hazırlanan çalışmada; Erzurum, 
Bayburt ve Şanlıurfa ortak dokumaları olan Ehramın kumaştan tasarım ürüne 
kadar geçen süreciyle ilgili bilgiler verilmiştir. Ayrıca 2010 yılında Bayburt’ta 
açılan Baksı Müzesi’nde kurulan Ehram atölyesi ile Ehram dokuma kültürünün 
canlı tutulması ve yöre kadınlarının ek gelir kazanabilmesinin hedeflendiği 
vurgulanmıştır. Aynı atölyede “Tezgâhta Gelecek Dokumak” adlı bir proje ile 
meslek edindirme kursları ve girişimcilik kursları düzenlendiği belirtilmiştir.

Yaşaroğlu (2018) Ehramın renklerine göre kimler tarafından kullanıldığını 
vurguladığı çalışmasında; 15-30 yaş, 30-50 yaş ve 50 yaş üzeri yaşlardaki 
kadınlar için uygun renk ve motiflerin kullanıldığı giysi tasarımları yapmış, 
bu tasarımlardan iki yelek, bir ceket olmak üzere üç modelin üretimlerini 
gerçekleştirmiştir.  

Hacıoğlu tarafından 2019 yılında hazırlanan “Yerel Ürünlerde Retro 
Pazarlama: Bayburt Ehramı Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma” başlıklı 
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çalışmada Bayburt’un en önemli yerel ürünlerinden biri olan Ehramın zamanla 
kullanımının azaldığı, kültürün yaşatılması ve kullanım alanının genişletilmesi 
için çalışmalar yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Çalışmada yapılan anket 
uygulaması ile tüketicilerin Ehramdan üretilecek ürünlere ilişkin tutumları 
belirlenmeye çalışılmıştır. 

Selçuk ve Yurttaş (2020) yaptıkları saha çalışması yoluyla Doğu Karadeniz 
bölgesinde üretimi yapılan bez dokuma türlerini; dokumaların birbirleriyle 
benzerlik ve farklılıklarını değerlendirmişlerdir.

“Ehram Dokumalarının (Erzurum–Bayburt) Farklı Doğal Boyarmadde 
ve İplikler Kullanılarak Yeniden Üretimi” başlıklı çalışma Sema Şekerci 
tarafından 2022 yılında hazırlanmıştır. Burada, Ehram kumaşının dokuma 
tekniği değiştirilmeden pamuk, ipek ve keten gibi doğal hammaddelerin 
dokunması için deneysel çalışmalar yapılmıştır. Dokuması yapılan hammaddeler 
doğal boyarmaddeler ile boyanarak ışık haslığı testleri gerçekleştirilmiştir. 
Denemelerde iyi sonuç alınan ipliklerle armürlü dokuma tezgâhında, farklı 
kompozisyon düzeninde, Ehram dokumalarının teknik özelliği değiştirilmeden 
farklı hammadde, renk ve kalınlıkta iplikler kullanılarak en çok tercih edilen 
motifler dokunmuştur. Son olarak 45 x 70 cm ebatlarında dokunan 8 adet Ehram 
için photoshop programında kıyafet ve ev tekstiline yönelik giydirme çalışmaları 
yapılmıştır (Şekerci, 2022).

Öz, Çakmak ve Çeğindir (2022), kadın giysi tasarımı örneğinde 
“küresel düşün yerel hareket et” stratejisi kapsamında Ehram kumaşının 
giysi üretiminde sürdürülebilirlik hedefine dikkat çekmişlerdir. Çalışmada, 
26. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Şöleni Kapsamında düzenlenen
“Ehrama Dokunuşlar” sergisi için hazırlanan üç örnek ürünün tasarım
stratejileri anlatılmıştır.  Örneklerden ilkinde sürdürülebilirlik çatısı altındaki
sıfır atık yaklaşımına; ikincisinde mimari form ile dokuma kültürüne,
üçüncüsünde ise geçmiş sosyokültürel yapı ile çağdaş giyim kültürünün
birlikteliğine odaklanılmıştır. Giysilerin tasarımdan ürüne kadarki süreçleri
detaylı olarak aktarılmıştır. Çalışmanın sonucunda kadın giysi örneğinde
yerel dokumaların güncel moda pazarlanabilirliğinin artırılmasına yönelik
önerilerde bulunulmuştur.

Yukarıda özetlenen akademik çalışmaların dışında Bayburt Ehramı 
üzerine ilk proje 2000 yılında başlamıştır. Başbakanlık Devlet Planlama 
Teşkilatı Müsteşarlığınca Doğu Anadolu Projesi ana planı çerçevesinde 
beş üniversitenin katılımı ile Bayburt İli Ehram Dokumacılığı Ön Fizibilite 
Etüdü yapılmıştır. Daha sonra ise Avrupa Birliği tarafından desteklenen 
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ve Türkiye İş Kurumu tarafından yönetilen “T.C. Bayburt Valiliği İl Özel 
İdaresi AİPP Yeni Fırsatlar Programı kapsamında Ehram Dokumacılığı 
ve Yeni Fonksiyonlar Kazandırılması Projesi” yürütülmüştür (Emir, 
2005). Bu çalışma, Ehram konusunda yürütülen ve hayata geçirilen ilk 
planlı istihdam projesidir. Aşağıda ürün tasarımı odaklı projelere yer  
verilmiştir. 

4. Bayburt Ehramı İçin Yürütülen Tasarım Odaklı Projeler 

Bayburt Ehramının tanıtımı ve yaşatılması için yapılan bir dizi sanatsal 
faaliyet incelendiğinde Baksı Kültür ve Sanat Vakfının önderliği dikkat 
çekmektedir. Bu faaliyetlerin ilki 2011 yılında modacı Özlem Süer’in 
Baksı Kültür ve Sanat Vakfı ile anlaşarak “99 Ehram” adıyla yürüttüğü  
projedir. 

Doksan dokuz parçadan oluşan koleksiyon, Ehram kumaşının 
tanınırlığının ülke sınırlarını aşmasına katkı sağlamıştır. Koleksiyondan 
elde edilecek gelirin Baksı Müzesinde Bayburtlu kadınlar için düzenlenecek 
çalışmalarda kullanılması planlanmıştır (Ehram modası, Avrupa’yı da sardı, 
2011). Görsel 8’de Özlem Süer’in tasarladığı koleksiyon parçalarından 
örnekler verilmiştir.

Görsel 8. Özlem Süer “99 Ehram” Projesi Tasarımları

Baksı Müzesinin bu konudaki ikinci etkinliği “Mesafe ve Temas” konulu 
sergidir. Görsel 9’da birkaç örneği verilen özel tasarımlar Arzu Kaprol ve 
ekibi tarafından hazırlanmış yerel ekonomiye de katkı sağlaması umuduyla yıl 
boyunca sergilenmiştir (Ehrama En Zarif Dokunuş, 2012). 
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Görsel 9. Arzu Kaprol “Mesafe ve Temas” Konulu Sergi Tasarımları

Baksı Kültür Vakfı önderliğinde 2013 yılında dokuz ünlü tasarımcının 
birlikte çalıştığı üçüncü etkinlik “Çağrışımlar: 9” projesidir. Görsel 10’da birkaç 
örneği izlenen projede el örgüsünden muma, tılsımlı takılardan ayakkabıya, 
aksesuardan giysiye farklı alanlarda geniş bir yelpazede uzmanlaşmış olan 
tasarımcılar Bayburt, Gümüşhane ve Erzurum’da üretilen Ehram kumaşını 
yeniden yorumlayarak giyilebilir ve kullanılabilir tasarımlarla modern hayata 
dâhil etmişlerdir (Yıldız, 2013). 

Görsel 10. “Çağrışımlar:9” Projesi Örnek Tasarımlar 
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Hatice Gökçe Baksı Müzesi için 2020 yılında Ehram kullanarak kapsül 
bir koleksiyon hazırlayan bir diğer tasarımcıdır. Görsel 11 bu tasarımlardan 
örnekler sunmaktadır.

Görsel 11. Hatice Gökçe Baksı Müzesi Kapsül Koleksiyonu

Örnekleri Görsel 12’de yer alan tasarımlarda Hatice Gökçe, 2021 yılında 
“Yenidoğan” adını verdiği 2022 Sonbahar Kış koleksiyonunda yine Ehram 
tercih etmiştir. 

Görsel 12. Hatice Gökçe “Yenidoğan” Koleksiyonundan Örnekler

Koleksiyonda Ehram kumaşla % 95 oranlı çevreyi koruyan materyaller 
birleştirilmiştir. İç ve dış yüzünde farklı kumaştan çift taraflı kullanım 
olanağı sunan ve kumaşın en az atıkla giysiye dönüştürüldüğü tasarımlarda, 
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bölgeden temin edilen eski tezgâhlarda üretilen Ehram kumaş kullanılmıştır. 
Koleksiyonda; pelerinler, dantel gömlekler, kaftan ve ceketler, manşetli 
pantolonlar, zamansız ve cinsiyetsiz formlarda hazırlanmıştır (Elmalı, 2021).

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İstanbul Sabancı Beylerbeyi Olgunlaşma 
Enstitüsü tarafından yürütülen “Türkiye Dokuma Atlası” Projesinin ilk etkinliği 
13 Ocak 2022 tarihinde “Geçmişten Geleceğe” teması ile yapılmıştır. Etkinlikte 
pek çok ünlü tasarımcının ülkemiz coğrafyasındaki yüzyıllık dokumaları 
kullandıkları giysi tasarımları yer almıştır. Etkinlikte, Antep kutnu, Ankara 
sofu, şalşapik, beledi gibi geleneksel dokumalarla birlikte Ehramdan da yapılan 
tasarımlar sergilenmiştir (Ehram Uluslararası Sahnede, 2022).

5. Bir Sergi Hikâyesi: Ehrama Dokunuşlar 

“Ehrama Dokunuşlar” Sergisi, 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında 26. 
Uluslararası Bayburt Dede Korkut Şöleni etkinlikleri içerisinde Bayburt Taşhan/
Bedesten Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilmiştir. 

Serginin sunum alanı olarak belirlenen tarihi Taşhan/Bedesten Sanat 
Galerisi Bayburt Belediyesi tarafından özel olarak restore edilerek düzenlenmiş 
olup daha sonraki etkinliklerde sanat galerisi olarak hizmet verecek şekilde 
planlanmıştır.    

Bayburt Belediyesi tarafından finanse edilen sergide, yöre ekonomisine 
katkı sağlaması amacıyla, Bayburt Ehramının modern tasarım yaklaşımlarıyla 
sürdürülebilir ürünlere dönüşmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda 
davetli öğretim elemanları ile karma sergi etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

Sergiye on altı üniversiteden kırk davetli öğretim elemanı katılım 
sağlamıştır. Katılımcıların ana malzeme olarak kullandıkları Ehram dokuması 
yerel dokuma ustalarının emekleriyle iki aylık bir sürede dokunmuştur.  Yerel 
dokuma malzemesinin tamamı Bayburt Belediyesi tarafından temin edilmiştir. 

Sergide yer alan tasarımlarda hem geleneksel hem de endüstriyel yöntemle 
hazırlanan, çoğunlukla açık renkli Ehram dokumaları ana malzeme olarak 
kullanılmıştır. Böylece farklı ekonomik düzeydeki genç ve orta yaşlı pazar 
gruplarına hitap edilmiştir. Sergi koleksiyonlarındaki her bir eser, akademisyen 
tasarımcılar tarafından Bedesten/Taşhan Galerisinde daimi sergilenmek üzere 
Bayburt Belediyesine bağışlanmıştır.  

Ehrama Dokunuşlar ana başlığındaki sergi birbiriyle senkronize şekilde 
yedi farklı başlıkta hazırlanmıştır. Bunlar sırasıyla: 
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1) Planlama/hazırlık,
2) Davetli akademisyen tasarımcılar karma sergisi,
3) Kişisel giysi aksesuarları sergisi,
4) Işıklı moda siluetleri enstalasyonu, 
5) Üç boyutlu tasarım sistemleri ile hazırlanan sanal defile,
6) Atölye Çalışmaları: 
a) Baskı atölyesi,
b) Seramik hamurundan moda aksesuarları atölyesi,
7) Davetli akademisyen tasarımcılar karma sergi kataloğu hazırlamadır.

5.1.	Planlama/Hazırlık

Akademisyen tasarımcılar ile internet tabanlı çevrimiçi toplantılar yapılarak 
serginin alt temaları belirlenmiş, ürün çeşitlerine göre gerekli malzemenin 
metrajına ve dokumaya özel tasarım ihtiyacına karar verilmiştir. Ön talebe 
dayalı olarak Bayburt Belediyesi finansmanıyla kurulan atölyede tamamen 
geleneksel yöntemle üretilen Ehramların dokuma süreci gerçekleştirilmiştir. 
Sonra kumaşla yapılan ön prototiplere göre dokumaların devam edip etmemesi 
konusunda değişiklikler gözden geçirilmiş ve alt temalara göre kararlar 
verilmiştir. 

5.2.	Davetli	Akademisyen	Tasarımcılar	Karma	Sergisi: 

Sekiz adet tam ölçekli, sınırlı sayıda üretim (demi couture) odaklı (Görsel 
13), yirmi yedi adet yarım ölçekli mankenlerde hazır giyim odaklı olmak 
üzere toplam otuz beş farklı giysi tasarımlarını içeren koleksiyon (Görsel 14) 
hazırlanmıştır. 

Görsel 13. A. Nuriye İşgören, Çimen Bayburtlu, Demet Öznaz Kevser Gürcan, 
Tarafından Hazırlanmış Tam Ölçekli Sınırlı Sayıda Üretim Odaklı Tasarımlar
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Görsel 14. Hazır Giyim Üretimi İçin Hazırlanmış Koleksiyondan Görüntüler

Davetli Akademisyen Tasarımcılar Karma Sergisinden Seçme Hikâyeler:  
Sergide yer alan ve sokak/dış giysi amacıyla yola çıkarak Neşe Yaşar Çeğindir, 
Şengül Erol ve Beyhan Pamuk tarafından hazırlanan eserlere ait tasarım 
hikâyeleri aşağıda verilmiştir. 

1) Gelin Mantosu: Yarım ölçekli mankende sergilenmek üzere hazırlanan 
eser, orijinal Ehramdan demi couture tekniğiyle tasarlanmıştır. Geçmişte bir 
zamanlar Bayburt’ta genç kız ve gelinler tarafından kullanılan gelin iç elbisesi 
ve sokak giysisinden esinlenilerek dokuma, günümüzün gelin mantosuna 
dönüştürülmüştür. Eser, genç kadın iç giysisi ve mantosu olmak üzere iki parçalı 
olarak beyaz renkli Ehramdan tasarlanmıştır (Görsel 15).   

Bayburt’ta her genç kız veya kadının çeyiz sandığında ebeveynlerinden 
onlara miras kalan, çoğunlukla bir asırlık beyaz ehramı bulunmaktadır. Bu 
ehramlara atıfta bulunularak yapılan tasarımın genel özelliklerine bakıldığında; 
iç elbisenin evaze etekli, mendil formlu kol kesimli, yaka ve üst kolunun yırtmaçlı 
olduğu görülmektedir. İç elbisenin belinde ehramdan hazırlanmış günlük farklı 
gömleklerle kullanılabilecek büstiyer stilinde kalın bir kemeri bulunmaktadır. 

Gelin Mantosu olan üst giysi ön ortasından ahşap düğmelidir. Düğmelerin 
ahşap olmasının nedeni doğallığa bir yönelimdir. Manto, arkasında yer alan 
birit ilikler ile farklı bedenlere uyabilecek ayarlanabilir bel detayına sahiptir. 
Aksesuar olarak geleneksel gelin kıyafeti ile uyumlu olması açısından Ehramdan 
bir gelin başlığı hazırlanmıştır. 
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Görsel 15. “Gelin Mantosu”, Neşe Yaşar Çeğindir, 2022

2) Hanımın Mantosu: Bu eser adını Ehram dokumasındaki hanımgöbeği 
motifinden almış olup yarım ölçekli mankende sergilenmek üzere tasarlanmıştır 
(Görsel 16). 

Bayburt’ta orta yaşlardaki her kadının yüz yıl öncesinde kullandığı 
bu orijinal ve tamamen yünden dokunmuş Ehram, bugünün orta yaş kadın 
tüketicileri için dış giysi olarak hazırlanmıştır. Ehramın tenle teması konforsuz 
olduğu için eser sokak giysisi olarak hazırlanmıştır. 

Giysinin genel özelliklerine bakıldığında güncel eğilimlere uygun 
olarak kabarık, truvakar kolludur. Eserin beden kısmı ince nervür dikişleriyle 
süslenmiştir. Ön bedende robalı, arka bedende ise belden kesiklidir. Ehram 
dokumasının kenar zincirleri giysinin kol ve etek uçlarında kullanılmıştır. 

Görsel 16. “Hanımın Mantosu”, Şengül Erol, 2022
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3) İkram: Eser, diğerlerinden farklı olarak giyilebilir sanat bakış açısı ile 
orijinal Ehram kumaşından “T” formlu olarak tasarlanmıştır (Görsel 17). 

Eser, Ehram kumaşının menşeine uygun olarak doğal deri malzeme ile 
sentezlenmiştir. Giyilebilirlikten öte bir sanat nesnesi olarak hazırlanan tasarım 
hikâyesini tasarımcı şöyle ifade etmiştir. 

 “Bir kimsenin rüyasında “ikram” ettiğini görmesi, kişinin yaşayacağı zor 
ve sıkıntılı durumdan yardım alarak kısa zamanda çıkacağına, feraha ulaşacağına 
yorumlanır. Anadolu topraklarının nadide dokumalarından Ehram, günümüzde 
hak ettiği değeri bulmak için çalışıyor. Geçmişte kalmak yerine günümüzde 
sanat ve tasarım ile vücut bularak feraha ulaşması dileğiyle” 

Görsel 17. “İkram”, Beyhan Pamuk, 2022

5.3.	Kişisel	Giysi	Aksesuarları	Sergisi:	

Koleksiyonu desteklemek, ürün çeşitlendirmek ve kültürel sürdürülebilirliği 
yaygınlaştırmak gibi birden çok hedefle eş anlı ve eş hareketli şekilde kırk beş 
parçadan oluşan “Ehramla Yolculuk” adlı kişisel giysi aksesuarları koleksiyonu 
Çimen Bayburtlu tarafından sergilenmiştir (Görsel 18). 

Zamansız tasarım niteliği taşıyan her bir aksesuar, orijinal Ehram 
desenlerini uluslararası arenada temsil edecek düzeyde daima kullanılabilecek 
moda aksesuarlarına dönüştürülmüştür. 

Bu koleksiyon da tasarımcı tarafından Bedesten/Taşhan Galerisinde daimi 
sergilenmek üzere Bayburt Belediyesi’ne bağışlanmıştır.  
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Görsel 18. Çimen Bayburtlu’ya ait Kişisel Giysi  
Aksesuarları Koleksiyonundan Örnekler

5.4.	Ehramdan	Işıklı	Moda	Siluetleri	Enstalasyonu

Görsel 19’da görüleceği üzere, A. Nuriye İşgören, Çimen Bayburtlu, 
Demet Öznaz ve Kevser Gürcan tarafından hazırlanan sanat ve tasarım odağında 
elektrik mekanizması olan Ehramdan moda siluetleri tasarlanarak sergilenmiştir. 

Eserler, pozitif ayrımcılığa vurgu yaparak, emeğiyle çevresini aydınlatan 
Bayburt özelinde Anadolu kadınına atfedilmiştir. 

Görsel 19. A. Nuriye İşgören, Kevser Gürcan, Çimen Bayburtlu,  
Demet Öznaz Tarafından Hazırlanan Işıklı Moda Siluetleri Enstalasyonu

5.5.	Üç	Boyutlu	Tasarım	Sistemleri	İle	Hazırlanan	Sanal	Defile

Serginin bu aşamasında Görsel 20’de görüldüğü üzere geçmiş ile günümüz, 
günümüz ile gelecek arasında bağ kurmak amacıyla küratörlüğünü Safiye Sari 
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ve Betül Elibol’un yaptığı “Ehrama Modern Dokunuşlar” isimli sanal defile 
dev ekran aracılığıyla izleyenlerin beğenisine sunulmuştur. Böylece uluslararası 
düzeyde bir çalışma ile geleneksel Bayburt Ehramından güncel bir koleksiyon 
oluşturularak çevrimiçi bir üretim sisteminde nasıl kullanılabileceğine örnek 
oluşturulmuştur. 

Sanal Sergi videosu, Bayburt Belediyesi Resmi Sosyal Medya hesabı 
üzerinden izlenebilmektedir.

Görsel 20. Küratörlüğünü Safiye Sari ve Betül Elibol’un yaptığı  
“Ehrama Modern Dokunuşlar” Sanal Sergisinden Bir Sahne

5.6.	Atölye	Çalışmaları

Serginin altıncı aşamasında iki adet atölye çalışması yapılmıştır. İlk atölye 
çalışması Hürrem Sinem Şanlı rehberliğinde Baskı Atölyesi (Görsel 21) olarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Görsel 21. Hürrem Sinem Şanlı Rehberliğinde Baskı Atölye Çalışması 

İkinci olarak Çimen Bayburtlu yönetiminde seramik hamurundan moda 
aksesuarları atölye çalışması düzenlenmiştir (Görsel 22).
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Görsel 22. Çimen Bayburtlu Yönetiminde Seramik  
Hamurundan Moda Aksesuarları Atölyesi ve Tasarımlardan Örnekler

Görsel 23’de Bayburt Belediyesi tarafından özel olarak düzenlenen ve 
sanat galerisine dönüştürülen Bedesten/Taşhan Sanat Galerisine ait görüntü 
verilmiştir.

Görsel 23. Sergi Alanından Görüntüler

5.7.	Sergi	Kataloğu	Hazırlama

Davetli akademisyen tasarımcılar karma sergisinin tanıtımı amacıyla 
Grafik tasarımcısı Selen Kara ve Moda tasarımcısı akademisyen Mehmet Ali 
Arif Kara tarafından sergi kataloğu hazırlanmıştır. 

Görsel 24’de kapak sayfası verilen Sergi Kataloğuna, https://heyzine.com/
flip-book/324e68578a.html adresinden ve Bayburt Belediyesi Resmi Sosyal 
medya hesabından ulaşılabilmektedir. 
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Görsel 24. Selen ve Arif Kara Tarafından Hazırlanan Ehrama  
Dokunuşlar Sergisi Online Kataloğu Kapak Görseli

6. Sonuç ve Tartışma

Çalışmada, Bayburt kültürel mirasının sürdürülebilirliği için gelecek 
kuşaklara aktarımı yolunda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmalara katkı 
sunmak amaçlanmıştır. 

Bu amaçla hem geleneksel hem de endüstriyel malzemeyle dokunmuş 
Ehram ile hazırlanmış “Ehrama Dokunuşlar” sergisinin tanıtımı hedeflenmiştir. 

Bayburt Ehram dokumasıyla ilgili olarak geçmişten günümüze kadar 
yapılan akademik çalışmalar ve tasarım odaklı projeler sunulmuştur. Bu sayede 
konuyla ilgili yapılan tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerine toplu bir bakışta 
bulunulmuştur. 

İncelenen tüm çalışmaların ana hedefi yöre ekonomisine katkı sağlaması, 
modern tasarım yaklaşımıyla hazırlanan tasarımların sürdürülebilir ürünlere 
dönüştürülmesidir.

Ebeveynlerden alınan bu mirasın torunlara özenle korunarak devredilmesi, 
sürdürülebilir ve modern anlayışla dokumanın özgünlüğünü kaybetmeden ürün 
tasarım değerinin artırılması başlıca beklentidir. 

Yedi basamaklı Ehrama Dokunuşlar Sergisi adı altında aktarılan hikâye 
ile yerel yönetimlerle on altı üniversiteden davetli akademisyen tasarımcının 
işbirliğinde önemli bir projeye imza atılmıştır. Burada önerilen her bir tasarım, 
Ehramın geleneksel kullanımından çok farklı bölümlerdeki tüketicilerin 
beğenisine sunulmuştur. 

Tasarımlar, hem farklı pazar çeşitliliğine yönelik kullanımının 
yaygınlaştırılması hem de farklı ürün gruplarının oluşturulmasına katkı 
sağlamaktadır. 
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Gelecek çalışmalar; hazırlanan koleksiyonların Türkiye hazır giyim 
ihracatçıları ve modacılar derneği üyeleriyle yapılarak pazarlama süreci üzerinde 
yoğunlaşabilir. 

Bir diğer konu ise tasarımların cinsiyetsiz (Unisex) ürünler üzerinde 
denenmesi olabilir.  

Özel sektör işbirliği ile kadın emeği ağırlıklı yerel üreticinin ekonomik ve 
sosyolojik sürdürülebilirliğini destekleyen sınırlı üretimli hazır giyim projeleri 
hayata geçirilebilir. Bu sayede küresel markalar yerine yerel malzeme ve 
kültürel bağlardan hareket edilerek yerel üreticiler tercih edilebilir. 

7. Teşekkür 

18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında 26. Uluslararası Bayburt 
Dede Korkut Şöleni etkinlikleri içerisinde Bayburt Taşhan/Bedesten Sanat 
Galerisinde “Ehrama Dokunuşlar” temalı serginin planlanması, düzenlenmesi, 
yayınlanmasına katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. 

Açıklama: Bu çalışma 15-17 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenlenen 1. 
Ulusal İzmir Sanat ve Kültür Kongresi’nde sunulan sözel bildirinin genişletilmiş 
halidir. 
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Giriş

Sanat kendi süreci içerisinde toplulukların yaşam biçimleriyle beslenmekte 
ve bu yaşam biçimleri birçok sanatçının eser üretiminde de etkili 
olmaktadır. Toplumlardaki hayat formları, giyinme şekilleri, her türlü 

inançları, söylem ve hayatlarına atalarından gelen değerlerini ve yargılarını 
kattıkları görülmektedir. Tüm bu olgular sanatçı için bir esinlenme kaynağı 
şeklindedir.  

Hemen hemen birçok uygarlıklarda türlü türlü mitoloji ile ilgili inanmalar 
var olmakta ve günümüzde de devam etmektedir, bu inanmalar uygarlıkların 
hayat şekillerini ve sanatsal davranışlarını cezbetmektedir. Günümüz Türk 
ressamları da bunları çeşitli teknik ve tarzlarıyla aktarmışlardır.

Timsaller, motifler, şekiller, toplumların süreklilik gösteren ögelerini ve 
bilme etkinliklerini nesilden nesile aktaran konumundadır. Ulusal bir görünüş 
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kazandıran ve cemiyetleri bir arada muhafaza ettiği görülmektedir. Türk resmi 
incelendiğinde timsaller, motifler, şekiller, açısından bol olduğu görülmektedir. Bu 
timsaller, motifler, şekiller içerisinde en yaygın olanları hayvan motifleri olduğudur 
ve oluşumunu da şüphesiz mitler oluşturmaktadır (Dalkıran, 2017, s. 337).

Beşerin var olduğu zamandan beri hayvanlarla olan yakın ilgi ve alaka 
içerisinde olduklarını yazılı ve görsel kaynaklardan bilmekteyiz. Çok eski 
zamanlarda yaşamlarını av yaparak devam ettirmiş olan insan toplumları zamanla 
bazı hayvanları ehlileştirmişlerdir. Beşer için bu hayvanlar, gıda ya da beslenme 
membağı olmasının haricinde, bedevi hayatlarında yük taşıyan, bedevi hayattan 
yerleşik yaşama yerleştiklerinde ekinlerini sürmek için kullandıkları yaverleri, 
yolculukların da binilen bir araç olmuşlardır.

Beraber yaşam sürdürdükleri hayvanlarla birlikte yeryüzünün hemen 
hemen tümüne gitmiş olan Türkler, yerleşmemiş olan hayat tarzlarıyla 
birçok uygarlıkları ve bu uygarlıklara ait gelenek görenek yaşam biçimleri 
vb durumları yakından inceleme fırsatını elde etmiş ve dolayısıyla etkileşim 
halinde olmuşlardır. Türkler sevdikleri ya da sevmedikleri hayvanları kutsamış 
ve bu hayvanlara ehemmiyet verdikleri görülmektedir. Mitoloji açısından Türk 
toplumu incelendiğinde bu vaziyetin bariz olduğu görülmektedir. 

Türklerin geçmişinden bu gününe kadar incelendiğinde birçok hayvanı 
bildiğini, zaman içerisinde de bu hayvanlardan bazılarını kutsadığını, bazılarının 
da uğursuz olduğuna inandığını, bazı hayvanları ise kendi kabilesinden 
gördükleri bilinmekteyiz hatta günümüzde de hala kutsal saydıkları hayvanları 
olduğu bilinmektedir (Tansü, Güvenç, 2015: 6). 

Konumuzda yer verdiğimiz ressam Kadir Şişginoğlu, resimlerini meydana 
getirirken mitolojik elemanları yer yer kendi inanç ve kültür birikiminden yer 
yer kendi sanatsal anlatım biçiminden ele aldığını gözlemlemekteyiz. 

Kadir Şişginoğlu Çorum’a bağlı Sungurlu’da doğmuştur. Gazi Üniversitesi 
Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Bölümü Grafik ana sanat dalından 1983 yılında 
mezun olmuştur. Malatya ve Zonguldak’ta 12 yıl resim-iş öğretmeni olarak 
görev yapmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Güzel 
Sanatlar Eğitimi Bölümüne 1995 yılında Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır. 
KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini 2000 yılında 
tamamlamıştır. Aynı üniversitede görevine devam etmektedir. 

Kadir Şişginoğlu yapmış olduğu resimlerinde gücünü simgeleyen olarak 
atı, özgürlük ve barışın simgeleyen olarak güvercini bazen bir bazen de birden 
çok olarak resimlerinde yer vermiştir. Eserlerinde kullanmış olduğu hayvan 
figürlerini realist yansıtmıştır. Eserlerinin bazılarında dikili olan taşları, 
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simgeleri, keçi ve geyik figürlerini kullanarak somut olan desenleriyle soyut ifade 
biçimlerine gittiği gözlemlenmiştir. Kadir Şişginoğlu yapmış olduğu eserlerinde 
pek çok rengi bir arada kullanarak soğuk-sıcak birlikteliğini de kurmuştur. 

Türklerle alakalı pek çok söylencelerde, destanlarda at, sahibinin en yakın 
dostu, zafer ortağı olarak geçmektedir. Atı kullanmış olan başka toplumlar at ile 
kendilerini taşırlarken, bu durum Türkler de ise birlikte yaşam şeklini almıştır. 
Bu nedenle at imgesini her yere işlemiştir Türkler. Dağ tekesi Elik ise; yüceliği, 
erişilmez yerlere erişilebilirliği, bağımsızlığı, özgürlüğü, kararlılığı, asaleti ve 
cesareti sembolize eden bir varlıktır. Türkler dağ tekesini kaya yüzeylerine 
çizdikleri tamgalarla anlatır. Karakurum dağları eteklerindeki   Hunza vadisinden 
Altay dağlarına, İran Yaylalarına, Anadolu’da Balıkesir, Denizli Çivril’e kadar 
rastlanan tamgalar buralarda yaşayanlar arasındaki soy bağının da kanıtıdır. 
Tamgalar, At figürleri, Kaligrafik karakterler ve Türk toplumunun kültürel 
izlenimlerinin Türklerin sanatında işlenmiş olduğu görülmektedir. 

 Kadir Şişginoğlu yapmış olduğu eserlerinde kültürel bağlarımıza yapmış 
olduğu serüven devam ettikçe yeni tahminler, yeni önermeler de ortaya 
çıkacaktır. Bu arada geçmişi gelecekle bugünde buluşturan, resminin hümanist 
sıcaklığını sağlayan güvercinleri de var olmaya devam edecektir.

1. Sanatçının “Türk Tören Atı” Adlı Eseri ve Resimsel Analizi

Şekil 1. “Türk Tören Atı” TÜAB. 120x140 cm. 2016 
(http://www.turkishpaintings.com/index.php?p=34&l=1 

&modPainters_artistDetailID=921)
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Sanatçının Türk Tören Atı isimli resmi incelendiğinde yatay olarak 
dikdörtgen bir kompozisyon olarak tasvir edilen bu resim gerçekçi olarak ifade 
edilmiş ve eserde kullandığı imaj kolajı ve renksel tavrı ile çağdaş bir tesir 
yaratmış olduğu görülmektedir. Sanatçının, resmine konsept olarak bakıldığında 
Türk mitolojisinde yer alan hayvan motifi olarak atı esas elaman yapmış, resmin 
arkasında geyik ile stilize biçimleri yerleştirdiğini görmekteyiz. Resimde sağ üst 
ve sol altta Türk mitolojisinde önemli bir yere sahip güvercinleri yerleştirmiş, 
resimde taş formunun üzerine Orhun yazıtlarını çizmiştir. Eseri incelediğimizde 
renk olarak kahverengi, gri, mavi, turuncu, pembe renkleri ağırlıklı olarak 
kullandığı görülmektedir. 

2. Sanatçının “Orta Asya’dan Anadolu’ya” Adlı Eseri ve Resimsel 
Analizi

Şekil 2. “Orta Asya’dan Anadolu’ya” TÜAB. 120x100 cm. 2018 
(https://sanat-magazin.com/program/gunun-sergisi/ 

12-subat-2019-s-a-l-i-gunun-sergileri/)
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Sanatçının Orta Asya’dan Anadolu’ya isimli resmi incelendiğinde dikey 
olarak dikdörtgen kompozisyonunda resmettiği eserinde, tamga, Orhun yazıtları 
güvercinler ve at, gibi simge ve figürleri birlikte yansıttığı görülmektedir. 
Türk mitolojisinde önemli olan tamga, Orhun yazıtları, güvercinler, at simge 
ve figürlerini realist olarak aktardığı ve bu aktarımla izleyicilere koşan atın 
ve havalanan güvercinin Türklerin göç serüveninin aktarıldığı düşünülmekte, 
eserde mavi ve sarı rengin hâkim olduğu yeşil ve kahverenginin de baskınlığının 
olduğu gözlenmektedir.

3. Sanatçının Diğer Eserlerinden Örnekler

Şekil 3. “Umut ve Özgürlük” TÜAB. 120x100 cm. 2020  
(https://www.facebook.com/KadirSisginogluGuvercinDusleri/pho-

tos/a.1006702606006492/3651484834861576/)
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Şekil 4. “Cizre Ulu Cami Kapı Tokmağı” TÜAB. 90x100 cm. 2017  
(http://kadirsisginoglu.blogspot.com/2015/)
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Şekil 5. “Güvercin Düşleri Serisi” TÜAB. 47x24 cm. 2012  
(Özmen, A.F., vd. 2022: 206)
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Şekil 6. “3Güvercin Düşleri Serisi” TÜYB.  2008 
(Özmen, A.F., vd. 2022: 207)
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Şekil 7. “İsimsiz” TÜAB.  32x28 cm. 2012  
(Özmen, A.F., vd. 2022: 208)
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1. Giriş

Yunan ve Roma mitolojilerinin, Avrupa sanatındaki yoğun varlığı, 
özellikle Rönesans, Barok ve Rokoko dönemlerinde dikkat çekicidir. 
Tanrı, tanrıça ve kahramanların kimliklerini, atribüleri sayesinde 

tanırız. Kimi zaman neşeli kimi zaman ise hüzünlü bir havaya bürünen ilahi 
öykülerin, tuvallerde, duvarlarda ya da taşlarda hayat bulduğunu görebiliriz. 
Evreni keşfetmeye, doğayı yorumlamaya ve duyguları anlamaya çalışan bu 
anlatılar, bazı sanat patronları ve onların sipariş ettiği eserlerde gerçek yaşam 
ile de kaynaşabilir. Tarihsel kimlikler ve olay örgüleri, mitoslar ile bir araya 
gelip,  hakikatin hayal gücü ile birleştiği renkli bir dünya yaratabilir. İki ismi 
birlikte andığımız zaman, kraliçe Marie de Medici (1575-1642) ve Barok 
sanatçı Peter Paul Rubens (1577-1640), bugün Paris’teki Louvre Müzesi’nin 
ev sahipliği yaptığı, yirmi dört parçadan oluşan dev resim döngüsü aklımıza 
gelecektir. Bu eserlerden yirmi bir tanesi, kraliçenin yaşam öyküsünü görselliğe 
kavuşturmaktadır. Diğer üçü ise kraliçenin ve ebeveyninin portreleridir. Rubens, 
Marie de Medici’nin hayatını tanrı ve tanrıçaların varlığını katarak coşkulu bir 
dille anlatmıştır.
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2. Peter Paul Rubens

17. yüzyılın en önemli ressamlarından biri olan Flaman sanatçı 
Rubens, uluslararası düzeyde bir sanatçı olmuştur. Zamanının en bilgili 
kişilerinden biri olan Rubens, aristokrat bir eğitime ve bir saray mensubunun 
inceliğine sahipti. İspanya Kralı IV. Philip’in arkadaşı ve Fransa’da Marie 
de Medici,  Flandre’de İspanyol valilerin ve Mantua’da düklerin saray 
ressamı olmuştur. Rubens ayrıca devlet meselelerinde kraliyet hamilerinin 
güvenini kazanmıştır. Ona sık sık en yüksek öneme sahip diplomatik 
görevler emanet edilmiştir. Rubens, uluslararası bir müşteri kitlesi için 
düzenli bir tablo akışı üretmek amacıyla çok sayıda ortak ve çırak istihdam 
etmiştir. Buna ek olarak, Avrupa’daki kraliyet ve aristokrat müşteriler için 
çağdaş sanat eserleri ve klasik antikalar alıp satan bir sanat tüccarı olarak 
da işlev görmüştür. Rubens’in birçok girişimi, onu Anvers’te muhteşem bir 
şehir evi ve kırsalda bir kale alabilen zengin bir adam yapmıştır (Kleiner,  
2013: 697).

Rubens’in annesi Maria Pijpelinckx, oğlunu Latin okuluna göndererek 
ve onu Brüksel’deki Kontes Marguerite de Ligne-Arenberg’in hizmetine uşak 
olarak yerleştirerek düzgün bir eğitim almasını sağlamıştır. Orada, Rubens ilk 
kez saray hayatını deneyimlemiş ve bir beyefendi olmanın gerektirdiği sosyal 
zarafetlerin yanı sıra diplomasi de öğrenmiştir (Zirpolo, 2018: 495).

Hem ressam hem de diplomat olarak onu Avrupa’nın tüm saraylarına 
götüren büyüleyici bir hayat süren Rubens, çağdaşı olan bir İngiliz elçi tarafından 
“ressamların prensi ve prenslerin ressamı” olarak tanımlanmıştır. Bölgesel 
ünü olan bir sanatçıdan ziyade; Flandre’nin yanısıra İtalya, Fransa, İspanya 
ve İngiltere hükümdarları için çalışan, gerçekten Avrupalı   diyebileceğimiz bir 
ressam olmuştur (Strickland & Boswell, 2007: 50). 

Rubens, 17. yüzyıl Flandre’sinde, o sırada uygulanan hemen hemen 
her resim dalında muazzam miktarda eser yaratmıştır. Kariyerinin büyük bir 
kısmında Anvers’te yaşamıştır, ancak çok seyahat etmiştir. Tarzı ve sanatsal 
bakış açısı, esas olarak 1600’den 1608’e kadar yaşadığı İtalya’da şekillenmiştir. 
İtalyan Rönesans sanatının kahramanca ihtişamını yakalamayı arzulamıştır. 
Ancak yaptığı iş, aynı zamanda derin bir kişisel sıcaklık ve canlılığa da sahip 
olabilmiştir. Sanatsal üretimini diplomatik görevlerle birleştiren Rubens, 
İngiltere ile İspanya arasındaki barışı müzakere etmeye yardım ettiği için haklı 
bir gurur duymuştur. Her iki ülkenin kralları tarafından şövalye ilan edilmiştir 
(Wilkes, 2011: 90).
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Rubens, sadece Flaman ve Hollandalı ustaların sanatının gelişmesinde 
büyük bir güç olmakla kalmamıştır. Aynı zamanda onu renkçiliğin en büyük 
temsilcisi olarak adlandıran ve çalışmalarını Antoine Coypel ve Nicolas de 
Largillière gibi sanatçıların dikkatine sunan ressam ve sanat eleştirmeni Roger 
de Piles sayesinde 17. yüzyılın sonunda ve 18. yüzyılın başında Fransa’daki 
sanatın seyrini de belirlemiştir (Zirpolo, 2018: 498).

Nadir bir yaratıcı dehaya sahip olan Rubens, dışa dönük, yakışıklı, dinç ve 
iyi eğitimli bir sanatçı portresi çizmektedir. Altı dili akıcı bir şekilde konuşan 
Rubens’in tükenmez bir enerjisi vardı. Atölyesini ziyaret eden bir ziyaretçi, 
ustanın tuvali üzerinde çalışırken bir yandan da Romalı şair Ovidius’u orijinal 
Latince dinlediğine, derin bir sohbeti sürdürdüğüne ve bir mektubu dikte ettiğine 
tanık olduğunu anlatmıştır (Strickland & Boswell, 2007: 50).

3. Marie de Medici Serisi

Rubens, kariyeri boyunca, kadın patronlar için çok sayıda resim üretmiştir. 
Ancak sanatçı, yalnızca Marie de Medici için yaptığı döngüde, çağdaş bir kadının 
hayatını yüceltmeye adanmış bir dizi eser yaratmıştır. Rubens›in, ataerkil bir 
kültürün içinde eski otoritesini yeniden kazanmaya çalışan bir kadın patronun 
verdiği bu görevi yerine getirirken, her zamanki çıplak kadın bedeninin alegorik 
görüntüsüne dayanan görsel dilini kullanmayı seçmesi şaşırtıcı değildir. 1622-
1625 yılları arasında üzerinde çalıştığı Marie de Medici serisi, Rubens›in sanat 
kariyerinin aşağı yukarı orta noktasına denk gelmektedir. Kardinal Richelieu, 
Rubens ve Marie de Medici›nin yanı sıra Fransız sarayındaki diğer kişiler 
konuların seçiminde en azından bir miktar rol oynamışlardır. Ancak çoğu önemli 
kararın kraliçe tarafından onaylanması gerekmiştir (Lawrence, 1998: 144).

Rubens’in sadece üç yılda tamamladığı bu büyük sipariş, onun muazzam 
kültüründen izler taşımaktadır. Klasik mitolojiye ilişkin ansiklopedik bilgisi, 
kraliçenin kariyerini büyük ölçüde Rubens’in kendi icadı olan bir tür opera 
dizisine dönüştürmek için sonuna kadar kullanılmıştır. Sanatçı yaşamı mite 
dönüştürme yolunu izlemiş, tarihsel şahsiyetleri özgürce Olimpos tanrılarıyla 
karıştırmıştır. Kraliçenin hayatının nispeten renksiz koşullarını yüceltmek ve 
tasvir etmek için gerçekten de Rubens’in tüm yaratıcı kaynaklarına ve doğal 
enerjisine ihtiyaç duyulmuştur (Neret, 2004: 53).

Kraliçenin yaşamına kısaca değinirsek, 1573 yılında Floransa’daki 
doğumundan başlayabiliriz. Toskana Dükü Francesco de Medici ve Avusturyalı 
Joanna’nın kızıdır.  1589-1610 yılları arasında Fransız tahtının sahibi olan Kral 
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IV. Henry ile 1600 yılında evlenmiştir. 1601 yılında geleceğin Fransa kralı 
olacak VIII. Louis’yi doğurmuştur. IV. Henry 1610 yılında öldürülünce, Marie 
de Medici, 1617 yılına kadar oğlunun vekili olmuştur. 1612 yılında Normandiya 
valisi olan kraliçe bu görevini 1619’a kadar sürdürmüştür. Büyük bir bölgenin 
sorumluluğunu alan ilk kadın validir. 1619 yılında Blois’ya, 1631 yılında 
ise İspanyol Hollanda sınırlarındaki Köln kentine oğlu tarafından sürgüne 
gönderilmiş, 1642 yılında beş parasız bir şekilde hayata gözlerini yummuştur 
(Jackson, 1999: 269).

 Marie de Medici, 1622 yılında bu resim serisini yaptırmaya karar 
verdiğinde, öz oğlu tarafından zorlanan birkaç yıllık sürgünden yeni dönüyordu. 
Floransa’daki büyük Rönesans sarayı Palazzo Pitti’yi model alarak Paris’te 
(bugün Senato’ya ev sahipliği yapan) Lüksemburg sarayını yaptıran kraliçe, 
çocukluğunun görkemli Floransa saraylarını yeniden yaratmaya çalışıyordu. 
Yeni sarayının iki büyük odasını kendi hayatını ve kocasının hayatını betimleyen 
resimlerle dekore etmeye karar vermiş ve bunun için büyük usta Rubens’e 
başvurmuştur. Bu resimlerin sanatsal değerinin ötesinde, komisyon, Marie de 
Medici’ye hikâyenin kendi tarafını anlatması için önemli bir fırsat sunmuştur. 
Kraliçe anne, Rubens’in sanatı sayesinde, hayatının ve siyasi kararlarının idealize 
edilmiş bir görüntüsünü sahnelemiştir. Ancak Fransa kralını gücendirmemek 
için de dikkatli olması gereken sanatçının karşısında hassas bir görev vardır 
(www.louvre.fr).

Marie de Medici döngüsü, kızı Henrietta Maria’nın Kral I. Charles 
ile yapacağı “İngiliz Evlilik” için zamanında tamamlanmak üzere aceleye 
getirilmiştir. Bu büyüklükteki bir seriyi bu kadar kısa sürede bitirmek için 
Rubens’in stüdyosunun tam olarak kullanılmasını gerektirmiştir. Yüksek 
Barok dönemin ustası, mükemmel bir performans göstermiştir. Gelecek nesil 
ressamlar, bu tuvallerle büyük ölçüde zenginleşmişlerdir. Yüzyıllar boyunca 
verdikleri yanıt Amerikalı Romantik ressam Washington Allston (1779-1843) 
tarafından şöyle özetlenebilir: “Rubens bir yalancıydı, muhteşem bir yalancıydı, 
kabul ediyorum. Bazı ressamların yaptığı gibi uysal ve zavallı bir tavırla 
gerçeği söylemektense, Rubens gibi yalan söylemeyi tercih ederim.” (Scribner,  
2015: 84).

4. Resim Seçkisi ve Mitolojik Öğeler

Serinin birinci resmi, Marie de Medici’nin Kaderi ismini taşımaktadır. Kara 
bulutların üzerinde ilahi çift Juno ve Jüpiter birlikte aşk içinde görünmektedirler. 



PETER PAUL RUBENS’İN MARİE DE MEDİCİ SERİSİNDEKİ MİTOLOJİK FİGÜRLER       155

Evliliği temsil eden tanrıça Juno ile gökyüzünün efendisi ve Olimposlu tanrıların 
başkanı Jüpiter, döngünün dördüncü resminde tekrar karşımıza çıkarlar. Bir 
iple uğraştıklarını gördüğümüz, üç çıplak ve güzel kadın, mitolojide insanların 
ve hatta tanrıların bile kaderine karar verebilen Moiralardır. Kraliçe Marie de 
Medici’nin yaşamının da onların elinde olduğunu düşünebiliriz.

Hesiodos, Theogonia adlı eserinde (217-22), Moiraların gece tanrıçası 
Nyx’in kızları olduklarını söyler, ancak daha sonra onları Zeus ve Themis’in 
kızları ve Horae’nin (901-6) kız kardeşleri olarak anlatır. Sayıları üç olan 
Moiralar, Clotho (eğiren), Lachesis (paylaştıran) ve Atropos (kararlı) olarak 
adlandırılırlar. İsimleri onların özel görevlerini ortaya koymaktadır: Clotho 
bir insanın yaşam ipliğini eğirir, Lachesis ipin uzunluğunu ölçer ve üçünün en 
küçüğü ve en korkunç olanı Atropos ise, ölüm zamanı geldiğinde ipi kararlı ve 
acımasız bir şekilde makasıyla keser (March, 2014: 197).

Resim 1: Peter Paul Rubens, Marie de Medici’nin Kaderi,  
c. 1622-1625, tuval üzerine yağlıboya, 155 x 394 cm, Musée du Louvre, Paris.
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Döngünün ikinci resmi, Marie de Medici’nin 26 Nisan 1573 tarihindeki 
doğumunu yansıtmaktadır. Bebek, Marie’nin doğum yeri olan Floransa’yı 
temsil eden bir kadına emanet edilmektedir. Arno nehrini sembolize eden bir 
nehir tanrısı ön planda uzanırken ve Floransa aslanını kucaklarken görülebilir. 
Yukarıda süzülen Horae, diğer ismiyle Hours (Saatler), içi taç, asa ve palmiye 
dalı ile taşan bir bereket boynuzu tutmaktadırlar (Sutherland Harris, 2005: 166). 
Floransa’ya yapılan imalar, kentin içinden geçen nehrin tanrısı Arno ile sınırlı 
değildir.  Floransa’daki Pitti ve Paris’teki Lüksemburg saraylarını anımsatan 
mimari detaylar da bizi kraliçenin doğduğu şehre götürür (www.louvre.fr).

Zeus ve adalet tanrıçası Themis’in kızları olan Horae, Eunomia (Disiplin), 
Dike (Adalet) ve Eirene (Barış) adlarını taşıyan üç kız kardeştir. Doğanın 
tanrıçaları olarak bitkilerin büyümesini kontrol eder ve düzen tanrıçaları 
sıfatıyla toplumun istikrarına destek olurlardı. Olympus’ta ilahi meskenin 
girişini koruma görevini üstlenirlerdi. Bazıları tarafından, hizmetkârı oldukları 
Hera’yı yetiştirdikleri söylenmiştir. Geleneksel olarak, genellikle bir çiçek veya 
bitki tutan üç zarif kız olarak temsil edilirlerdi (Grimal, 1986: 205).

Resim 2: Peter Paul Rubens, Marie de Medici’nin Doğumu,  
c. 1622-1625, tuval üzerine yağlıboya, 155 x 394 cm, Musée du Louvre, Paris.
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Doğaldır ki, bir kraliçenin ülkesi için görevine hazırlanırken aldığı eğitim 
mühimdir. Rubens, serinin üçüncü resminin temasını Marie de Medici’nin 
Eğitimi olarak belirlemiştir. Genç soylunun yetişme süreci, bilgelik tanrıçası 
Minerva, haberci tanrı Merkür, müzik ve kehanet tanrısı Apollo ve üç zarafet 
tarafından denetlenmektedir. Devlet yönetimi ve özgür sanatlarla ilgili çeşitli 
nesneler, yerdeki natürmort grubu içinde dikkatimize sunulmuştur. Okulun 
yeri, Parnassus dağına yakın bir koruluk olarak düşünülmüştür. Marie’nin 
yalnız çocukluğunun ve üstün eğitiminin bu sahneyle benzerlik taşıdığını 
tahmin edebiliriz (Sutherland Harris, 2005: 167). Marie’nin eğitiminde, bilginin 
ve antik kültürün yanı sıra, zarafetin de önemli olduğu Üç Güzellerin esere 
dâhil edilmesiyle vurgulanmıştır. Zarafet ve güzelliğin kişileştirilmesi olan 
Kharitler, tanrıçalara özellikle de aşk tanrıçası Venüs’e eşlik ederler. Hesoidos’a 
göre (Theogony 905) göre isimleri Aglaia, Euphrosyne ve Thalia’dır (Hall,  
1974: 303).

Resim 3: Peter Paul Rubens, Prensesin Eğitimi,  
c. 1622-1625, tuval üzerine yağlıboya, 295 x 394 cm, Musée du Louvre, Paris.

Rubens, düğün öncesi birbirlerini görmeyen nişanlı kraliyet çiftinin ilk 
buluşmalarını Marie de Medici’nin Portresinin Takdimi adlı eserinde (döngünün 
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dördüncü resmi) sahnelemiştir. IV. Henry, solda evlilik tanrısı Hymen ve sağda 
kralın bakışını Maria’nın yüzüne çeviren aşk tanrısı Eros tarafından sunulan 
müstakbel gelininin portresini alırken görülmektedir. Tüylü miğferli ve fleurs-de-
lis (zambak çiçeği) ile süslenmiş pelerini ile Fransa’yı temsil eden alegorik kadın 
figürü, kralı nazikçe uyarmaktadır. Yukarıda, bulutların üzerine oturan Jüpiter 
ve Juno çiftinin uyum içinde birleşen elleri, resmin takdim edilme sahnesini 
onayladıklarını ve bu birleşmeyi kabul ettiklerini hissettirmektedir. Olimposlu 
tanrı çifti, Maria ve Henry’nin egolarını ilahi düzeyde somutlaştırmaktadır 
Aslında her iki çiftin de evlilik huzuruyla kutsanmamış olması dikkat çekicidir. 
IV. Henry de Jüpiter gibi, çapkınlığıyla ünlüydü. Juno’nun Jüpiter’in ileri görüşlü 
kartalı ile yan yana duran ve daha evcil özellikler taşıyan tavus kuşu, gelinin 
portresine hayranlıkla bakmak için boynunu çevirmektedir. Uzak manzarada, 
IV. Henry’nin o sırada peşinde olduğu Savoy’daki savaşa bir gönderme olarak, 
duman yükselmektedir. Tören zırhı giymiş olan IV. Henry, iki tasasız puttonun 
oynadığı miğfer ve kalkanını çıkarmıştır. Sevginin gücüyle, savaşçı barışçıl bir 
hükümdara dönüşmek üzeredir (Scribner, 2015: 84).

Resim 4: Peter Paul Rubens, Marie de Medici’nin Portresinin Takdimi,  
c. 1622-1625, tuval üzerine yağlıboya, 394 x 295 cm, Musée du Louvre, Paris.

Dizinin altıncı resminde Marie de Medici, İtalya’dan yaptığı deniz 
yolculuğunun ardından, Fransa’nın güneyindeki bir limana, Marsilya’ya 
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yanaşırken betimlenmiştir. Fransa’nın, yine Fleur-de-lis ile tanıyabileceğimiz 
temsilcisi kraliçeyi karşılamaktadır. Kadırganın Medici armasının altında göze 
çarpan zengin bir şekilde oyulmuş arka kalesinde, geminin buyurgan komutanı, 
kompozisyondaki tek hareketsiz figür olarak dikkat çekmektedir. Siyah ve gümüş 
renklerinin sadeliği içindeki kaptan, fildişi, altın ve kırmızının dönen tonlarına 
karşılık keskin bir vurgu oluşturmaktadır. Deniz ve gökyüzünün kraliçenin sağ 
salim gelişine sevindiği ve onu coşkuyla karşıladığı hissedilebilir. Deniz tanrısı 
Neptün ve Nereidler kraliçeye suyun üstünde selam verirlerken, kanatları ve 
üflediği borazan ile tanıdığımız Pheme (şöhret) havada süzülmektedir (Kleiner, 
2013: 698-99).

Denizin, özellikle de Akdeniz’in perileri olan Nereidler, eski bir deniz 
tanrısı olan Nereus’un ve titan Oceanus’un kızı Doris’in çocuklarıdır. Babalarının 
denizin dibindeki sarayında yaşayan Nereidler, dalgalarla oynamak için sık 
sık denizin yüzeyine doğru çıkarlardı. Yunusların ve diğer deniz canlılarının 
sırtlarına binmek ve onlarla oynamaktan hoşlanan bu neşeli su perileri, uzun 
saçlarını kurutmak için kıyıda toplanırlardı. (Daly, 2009: 100).

Resim 5: Peter Paul Rubens, Marsilya’da Gemiden İniş,  
c. 1622-1625, tuval üzerine yağlıboya, 295 x 394 cm, Musée du Louvre, Paris.
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Tanrıların Konseyi adını taşıyan ve on ikinci sırada yer alan bol figürlü 
eserin, Marie de Medici’nin yaşamının ve ülkesine barış ve refah getirme 
çabalarının tanrılar katında kabul gördüğünün coşkuyla kutlanmasını ifade 
ettiği düşünülebilir. İkiz kardeşler müzik tanrısı Apollon ve av tanrıçası Diana, 
uyumsuzluk ve aldatmayı temsil eden figürleri sürgüne göndermektedir. 
Olimposlu tanrılar konseyinin değerli üyeleri, renkli ve güçlü kişilikleriyle, 
kraliçenin yaşam öyküsünde yer almaktadırlar. Deniz tanrısı Neptün yabasıyla, 
ay tanrıçası Selene atlı arabasıyla, vahşi doğanın ve çobanların tanrısı Pan 
bereket boynuzuyla, aşk tanrısı Eros kumrularla ve şarap tanrısı Bacchus 
başındaki sarmaşık tacı ve kozalaklı asasıyla tanınabilir. Tahtında oturan Jüpiter, 
bu ilahi görüşmeye liderlik etmektedir. 

Resim 6: Peter Paul Rubens, Tanrıların Konseyi,  
c. 1622-1625, tuval üzerine yağlıboya, 394 x 727 cm, Musée du Louvre, Paris.

Marie de Medici’nin en değerli aile ve diplomatik girişimini yansıtan 
Prenseslerin Takası adlı eser, kraliçenin kızı Elisabeth ile İspanya’nın 
müstakbel kralı ve oğlu on dört yaşındaki XIII. Louis XIII. ile Avusturyalı 
Anne arasındaki izdivaçları hatırlatmaktadır. Görkemli resim dizisinde, kraliçe 
annenin yer almadığı iki eserden biridir. İki prensesin törensel mübadelesi, 
Kasım 1615 tarihinde, Fransa ile İspanya arasındaki sınırı belirleyen Bidassoa 
Nehri’nin ortasına dikilmiş bir çift bitişik yüzen pavyonda gerçekleşmiştir. 
Rubens, bu tarihsel gösteriyi, iki prensese eşlik eden Fransa ve İspanya’nın 
temsilcileri ile gerçekleştirilen sade bir törene dönüştürmüştür. Fransa’nın 
başının hemen üstünde süzülen evlilik tanrısı Hymen, İspanyol prensesi eğik 
başı, dönük bakışları ve uzatılmış koluyla karşılayarak şövalyece hareketini 
tamamlamaktadır. Aşağıdaki suda olaya bir nehir tanrısı, trompet çalan bir triton 
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ve mercan ve inciler sunan bir su perisi eşlik etmektedir. İspanya’nın hemen 
solunda yer alan rüzgâr tanrısı Zephyros, hafif bir esinti sunmakta ve aşk çiçekleri 
dağıtmaktadır. Her iki taraftaki perdenin arasında yanan aşk meşaleleriyle iki 
aşk tanrısı oynarken, üçüncüsü bir sütunun arkasından nazlı bir şekilde dışarı 
bakmaktadır. Yukarıda, neşeli cupidlerin yaptığı dansın hemen ortasında bereket 
tanrıçası Abundantia’dan gelen altın yağmur damlaları bu birleşmelerin bolluk 
ve refah getirmesiyle ilgili umudu temsil etmektedir (Cohen, 2003: 492).

Resim 7: Peter Paul Rubens, Prenseslerin Değişimi,  
c. 1622-1625, tuval üzerine yağlıboya, 295 x 394 cm, Musée du Louvre, Paris.

5. Sonuç

Marie de Medici’nin yaşam öyküsünü gözler önüne seren yirmi bir büyük 
tuvalin derin bir anlatım zenginliğine sahip olduğu izlenebilir. Tarihsel anlara 
mitolojik ve alegorik figürler eşlik etmektedir. Örneğin, Fransa’yı temsil eden 
kadın imgesi, birkaç resimde kraliçenin yanında yer almaktadır. Zaman ve hakikat 
gibi soyut kavramların da kişileştirilerek eserlere değer kattığı görülebilir.

Resimlerin çoğunda mitoloji dünyasının önemli isimleri vardır. Yukarıda 
söz ettiğimiz resimlerin dışında tanrısal kimlikleri içeren eserler de dikkat 
çekmektedir. Fontainebleau Sarayında Veliahtın Doğumu, Saint Denis’de Taç 
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Giyme Töreni, Jülich’te Zafer, Marie de Medici Naipliği Döneminin Mutluluğu 
ve Blois’dan Kaçış adını taşıyan eserler de mitosların izlerini taşır.

Olimposlu tanrıların değerli ve önde gelen çifti Jüpiter ve Juno, kral ve 
kraliçe ile özdeşlik kurularak, iki resme dâhil edilmiştir. Serinin birkaç eserinde, 
bilgelik tanrıçası Athena, kraliçenin yanında yer alan ve ona yardım eden bir güç 
olarak karşımıza çıkar. Borazanı ile tanıdığımız ün tanrıçası Pheme, Marie de 
Medici’nin görkemini dünyaya duyurmaktadır.

Döngünün birinci resminde vurgulandığı gibi, kraliçe bile olsa, tüm 
insanların kaderi Moiraların elindedir. Bir kraliçenin eğitiminin ne denli 
yönlü olduğu, serinin üçüncü resmindeki tanrısal varlıkların çeşitliliğiyle 
vurgulanmıştır: bilgi için Athena, müzik ve sanat dünyası için Apollon, zarafet 
için ise Kharitler soylu öğrenciye eşlik ederler.

Kraliçenin ve çocuklarının izdivaçlarıyla ilgili resimlerde, aşk tanrısı Cupid 
ve evlilik tanrısı Hymen’in destekleri hissedilir. Su (Neptün, Nereidler ve Arno 
nehrinin tanrısı) ve hava (rüzgâr tanrısı Zephyros) ile ilgili mitolojik varlıklar 
da, serinin gözler önüne serdiği renkli simalar arasında dikkat çekmektedir.
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1.  Giriş

Tarih öncesi çağlardan itibaren insanlar arasında gelişen ortak kodlar 
kültürün oluşumunu ve kültür göstergelerinin ortaya çıkışını da 
sağlamıştır. İnsanların kendi aralarında ve diğer varlıklarla olan ilişkileri 

ve iletişimleri de bir tür kültür göstergelerine dönüşmüştür.
Göstergebilim, göstergeleri inceleyen bilim dalıdır. Göstergelerin 

ortaya çıkış ve gelişim sürecini inceler. Göstergelerin düz ve yan anlamlarını 
yorumlar ve karşıt anlamlarını irdeler. Disiplinler arası bir bilim alanı olarak 
tanımlanabilir. Kültür göstergeleri yerel ve ulusal kodlardan oluşabileceği gibi 
zamanla evrensel olmuş çok sayıda kültür göstergeleri de vardır. Göstergebilim, 
sözle, yazıyla, görüntüyle, el-kol hareketleriyle, göz ve dudak mimikleriyle, 
gerçekleşen her anlamlı bütünü anlamlandırmaya çalışır. Bir göstergeyi doğru 
anlamlandırmak ve ortak kodlara göre yorumlamak çok önemlidir

Öpme insanların içgüdüsel olarak geliştirdikleri cinsel bir davranış 
olabileceği gibi önem verdikleri şeylere karşı gösterilen özel bir ilgi veya 
saygının göstergesi olarak da görülebilir. Bilhassa kutsallık atfedilen nesnelere 
karşı öpme ediminin geçmişi primitif dönemlere kadar uzanabilir. 

İnsanlar sevdikleri insanları özelikle anne-babalarını, eş ve sevgililerini, 
çocuklarını ve yakınlarını öperek sevgi ve saygılarını gösterirler. Ancak 
sevdikleri hayvanları ve eşyaları da öperler. Özelikle de ekmeği, bayrağı, kutsal 
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kitapları, haç veya idol gibi kutsal nesneleri, Buda heykelini, Kabe’deki kutsal 
taşı, kutsal veya saygın insanların etek ve ayaklarını, kutsal mekanların kapısını 
ve eşiğini, vatan toprağını saygı amacıyla öperler. 

Öpüşme ise daha çok iki insan veya canlı arasında karşılıklı dudak 
dudağa bir birleşme ve yakınlık göstergesidir. İnsanlar arasında cinsellik içeren 
öpüşmenin yanı sıra cinsellik içermeyen sadece sevgi ve yakınlık göstergesi 
olarak da öpüşme edimi görülebilmektedir. Gotik dönem resimlerinde özelikle 
dini konulu tasvirlerde görülen erkek erkeğe öpüşme kutsal bir öpme göstergesi 
olarak yorumlanabilir. Ancak günümüzde erkek erkeğe veya kadın kadına 
dudaktan öpüşme daha çok toplumsal cinsiyet özgürlük göstergesi olarak 
görülebilir. Öpme ve öpüşme gösterge olarak ele alındığında; sevgi, saygı, 
özlem, cinsel duyguların dışavurumu gibi anlamların yanında, kutsallık ve 
tapınma ifadeleri de taşıdığı görülebilir.

Bu çalışmanın ana konusu ‘’Öpme ve Öpüşmenin’’ bir kültür göstergesi 
olarak ele alınması ve göstergebilim açısından incelenmesidir.  Öpme ediminin 
farklı toplum ve kültürlere göre farklı anlamlar içeren göstergeler olarak 
çözümlenmesidir.

2. Göstergebilim

Göstergebilim, göstergeleri inceleyen 20. Yüzyılın gelişen en önemli bilim 
dalı olarak tanımlanabilir. Dünya literatüründe göstergebilim için semiyotik 
ve semiyoloji kelimeleri kullanılmaktadır. Türkçe literatürde semiyotik ve 
semiyolojiden çok “Göstergebilim” kullanılmaktadır. 

Gösterge kendisin dışında başka bir şeyi temsil eden ve yerini alan şey 
olarak tanımlanır. Dille ilgili sesler, harfler, yazılar, sözcükler, simgeler ve 
işaretler de gösterge olarak görülür (Coquet, 2003: 133).

Saussure dili kavramları gösteren bir gösterge dizgesi olarak tanımlar. 
Konuşma dili dışında yazılar, sağır dilsiz işaretleri, dini ritüeller, adabı muaşeret, 
askerleri işaretler de gösterge dizgeleridir (Saussure, 1999: 41). 

Göstergebilim; insanların iletişim amacıyla geliştirdikleri konuşma ve 
davranış dilleri, jest ve mimikler, trafik işaretleri, mimari, müzik, resim ve heykel 
sanatındaki semboller, görsel medya, tiyatro ve sinema içerisindeki simgesel 
anlatımlar gibi pek çok alandaki göstergeleri inceleyen bir bilim dalıdır (Rifat, 
2013: 115).

Göstergeler; belirti, belirtke, görüntü (ikonik gösterge) ve sembol 
olarak sınıflandırılır. Örneğin bir adamın gömleğindeki öpme izi bir belirtidir. 
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Ancak birisinin ilgi göstergesi olarak elini öpüp birisine öpücük göndermesi 
belirtkedir. 

Bir sanat eseri üzerinde öpüşen figürler ikonik gösterge yani görüntüsel 
göstergedir. Dudak izi öpme simgesi ve sembolik göstergedir. Hatta kırmızı 
dudak izi seksi öpücük sembolü olarak kabul edilir.

Göstergebilim göstergeleri inceleyen bir bilim dalıdır. Göstergeleri 
tanımlar, oluşum sürecini inceler, yorumlar, anlamlandırır ve çözümler. 
Kendisinden başka bir şeyi gösteren veya temsil eden şey olarak tanımlanan 
gösterge; belirti, belirtke, görsel gösterge ve sembol gibi türlere ayrılır. 

Göstergebilim, insanlar arasında iletişim işlevi gören göstergeleri de 
incelediğinden kültürle doğrudan ilişkilidir. Göstergeler dil göstergeleri ve 
dil dışı göstergeler olarak ikiye ayrılabilir. Toplumda ortak kodlarla üretilen 
değerler kültür göstergeleri olarak kabul edilebilir (Günay, 2012: 25-26).

Davranış dili göstergeleri bilinçli iletişim göstergeleri olduğu gibi istemsiz 
duygusal göstergeler de olabilir. İnsanlar bazı duygusal durumlarda farkında 
olmadan bazı davranışlar sergileyebilirler. Öfkelenince bağırmak, utanınca 
yüzü kızarmak gibi. Âşık olan ve seven insanlar da duygularını öpücük 
ile gösterebilirler. Bu istendik olabildiği gibi istemsiz de olabilir (Sarıca,  
2021: 185).

Göstergebilim, insanların kendi iç dünyalarında veya dış dünyalarındaki 
göstergeleri tanımlaması ve doğru algılayıp anlamlandırması açısından önemli 
bir bilim dalı olarak da düşünülebilir (Sığırcı, 2017: 2011).

İnsanların hoşlandıkları, sevdikleri veya saygı duydukları şeyleri öpme 
içgüdüleri doğal ve belirtisel bir gösterge olarak kabul edilebilir. Ancak bir kadın 
veya erkeğin hoşlandığı veya sevdiği birisine eliyle öpücük göndermesi istendik 
bir gönderge olarak bir belirtkedir. Benzer şekilde bir erkeğin gömleği üzerinde 
görülen bir dudak izi eğer farkında olmadan yapılmışsa belirti ancak bilinçli 
olarak yapılmışsa belirtke olarak kabul edilmelidir. Bunların dışında fotoğraf, 
resim ve heykel gibi sanat eserlerinde görülen öpme ve öpüşme tasvirleri birer 
ikonik gösterge yani görüntüsel göstergedir. 

Ayrıca kutsal kitap öpme veya ekmek öpme gibi ritüeller de sembolik 
birer gösterge sayılabilir. Küçük çocukların bir yeri acıdığında “öpeyim geçsin” 
şeklinde gösterilen teselli de sembolik bir göstergedir. Şans oyunlarında zar ve 
oyun kartlarını öpmek de sembolik bir gösterge olarak düşünülebilir.
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3. Öpme

Öpme insanın sevgi veya saygı amacıyla bir nesneye dudakları ile dokunmak 
suretiyle yaptığı bir eylemdir. Öpme eyleminin temelini emme refleksinin 
oluşturduğu düşünülebilir. Anne karnında parmak emme içgüdüsüyle dünyaya 
gelen insan dünyada da ilk eylem olarak annesinin memesini emmektedir. 
Bebekler bu içgüdü ile ellerine geçen her şeyleri dudaklarına ve ağızlarına 
götürür. Pek çok psikolog ve psikanalist bilim adamı öpme ediminin de böylece 
başladığını düşünmektedir (Blue, 2000: 12).

Çocukların cinsel dürtülerinin ortaya çıkması ve gelişmesine kadar olan 
dönemde emme ve öpme ediminin tamamen sevgi ve saygı hazzı içerdiği 
varsayılabilir. Ancak cinsel dürtülerin harekete geçmesi ile emme ve öpme edimi 
cinsel hazlar da içermeye başlar. İnsan cinsellik içeren öpme dışında da sevgi 
ve saygı duyguları içerisinde hoşlandığı ve etkilendiği her şeyi öpebilir. Başka 
bir insanı öpmenin yanı sıra sevdiği hayvanları, fetiş objeleri, uğurlu saydığı 
eşyaları ve kutsal olduğuna inandığı nesneleri de öper. 

Freud’çu açıdan incelendiğinde öpme ve öpücük ile ilgili göstergelerin bir 
kısmı bilinçaltında yatan cinsel eğilimlerin veya idefikslerin yansıması olabilir. 
Cinsel sapmaların belirtileri ortaya çıkabileceği gibi küçük yaşta yaşanmış öpme 
istismarları insanın kişiliğinde travmalara da yol açabilir. Hatta Freud’un “Eğer 
öpecek bir şeyiniz yoksa, sigara içmeniz kaçınılmazdır” sözü öpmenin insan 
bilinçaltında ne kadar önemli bir yeri olduğuna gönderme yapar (Gay, 1988:36).

Öpüşmeye dair en eski metinler eski Hint yazmalarında görülür. MS 
Üçüncü yüzyılda oartaya çıkan Kama Sutra cinselliğin kitabı olduğu gibi 
öpüşmenin de en zengin metaforlarını içerir. Eski Roma’da Osculum, Basium 
ve Savium gibi adlarla anılan dost öpücüğü, aşk öpücüğü ve buse gibi türevleri 
de mevcuttur. Ancak ne olduysa Roma İmparatoru Tiberius dudaktan öpüşmeyi 
yasaklar. Bunun hastalık ve felaketlere sebep olduğunu iddia eder. Orta çağda 
Osculum Pacis barış öpücüğü denilen bir türü kiliselerde nikah merasimlerinde 
uygulanır (Danesi, 2015:18-20).

Dünya literatürlerine öpmenin bilimi olarak giren Filematoloji, öpme ve 
öpüşme edimini inceler. İnsan sağlığına etkisi, mutluluk hormonlarını uyarması 
ve tarihsel süreçte bir kültür göstergesine dönüşmesini ele alır. 

3.1.	Gösterge	Olarak	Öpme	

Öpme ve öpücük kavramları insanların yaşamlarında içgüdüsel olduğu 
kadar öğrenilmiş sosyal mesajlar da içerir. Toplumsal yapı içerisinde insan 
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davranışlarını biçimlendiren ortak kodlar öpme davranışını toplumsal bir kültür 
göstergesine dönüştürür. 

Eşlerin ve sevgililerin öpüşmeleri dışında insanların birbirlerini ya da 
farklı nesneleri öptükleri birçok öpme ritüeli vardır. Birbirleri ile karşılaşan 
insanların selamlama amacıyla öpüşmeleri, saygı ve sevgi göstergesi olarak el, 
göz, alın, baş, yanak, boyun, burun, ayak, etek öpme, kutlama öpücüğü, bayrak 
öpme, toprak öpme, kutsal kitap öpme, ekmek öpme, eşik öpme gibi pek çok 
toplumsal öpme göstergeleri vardır.

Koklaşma ve öpüşme hayvanlar arasında görülen biyolojik ve duygusal bir 
yakınlık göstergesidir. İnsanlar arasında da öpme ve öpüşme doğal bir duygusal 
dışavurum göstergesidir. Küçük çocuklar aralarında bozuşup küstüğünde 
büyükler öpüştürüp barıştırırlar. Aynı şekilde sarhoşlar da aralarındaki bazı 
anlaşmazlıkları birbirlerini öperek çözümlerler. Burada öpme ve öpüşme bir 
barış göstergesi olarak görülür. 

İlk insanlardan itibaren insanlar arasında öpme ve öpüşme, sevgi, saygı, 
şefkat, yakınlık ve güven göstergesidir. Ayrıca karşı cinse ilgi duyma, aşk ve 
cinsellik gibi duygusal yakınlıkların da göstergesidir. 

Antik dönemlerden itibaren Roma ve Pers toplumlarında erkek erkeğe 
dudaktan öpüşme toplumsal bir statü göstergesi olarak görülmüştür. Gotik 
dönem ikonografisinde sıklıkla görülen Judas öpücüğü Hıristiyanlığın 
geldiği dönemlerde erkek erkeğe dudaktan öpme ritüelinin varlığına işaret 
eder. Nikahta çiftlerin öpüşmesi sinema kültürü ile yaygınlaşırken çok eski 
dönemlerde bazı ulusların toplumsal yapısı içerisinde dudaktan öpüşmenin 
çok da onaylanmadığı da görülmektedir. Ancak cinsel ve duygusal bir gösterge 
olarak öpüşme bilhassa Hint kültüründe özel bir yere sahiptir (Danesi, 2015: 
17-18).

İncil’de yüce sevginin metaforu olarak ifade edilen öpüşme ile ilgili birkaç 
simgesel anlatım yer alır. Ezgiler Ezgisi (1:1) bölümünde “Bırakın beni ağzının 
öpücükleriyle öpsün: Çünkü senin aşkın şaraptan daha güzeldir” ayeti buna 
güzel bir örnektir.  

Müslüman toplumlarda da öpme kültürel bir gösterge olarak çok çeşitliliğe 
sahiptir. Anne-baba ve akrabaların ellerini öpmek, hoca, şeyh ve yöneticilerin 
ellerini, eteklerini hatta ayaklarını öpmek, ekmek, Kuran, Kâbe ve Hacerülesved 
denilen kutsal taşı öpmek bunlara örnek olarak verilebilir. Hz. Muhammed 
torunlarını ve küçük çocukları öper ve onları sevmeye teşvik eder. Yine Hz. 
Muhammed’in vefatında dostu Hz. Ebubekir evine gelerek onu alnından öptüğü 
tarih kitaplarında yer alır (Öğüt, 2012: 86).
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Akerson cinsellik dışındaki öpme ritüellerini toplumsal bir iletişim 
göstergesi olarak ele alır. “Bu iletişimde öpen gönderici, öpülen alıcı, öpme de 
iletişimin mesajı veya bildiri edimidir” (Akerson, 1987: 240).

Tablo 1: Akerson’un Öpme Edimi Şeması (Akerson, 1987: 107).

Antik dönemlerden itibaren Roma ve Pers toplumlarında erkek erkeğe 
dudaktan öpüşme toplumsal bir statü göstergesi olarak görülmüştür. Gotik 
dönem ikonografisinde sıklıkla görülen Judas öpücüğü Hıristiyanlığın 
geldiği dönemlerde erkek erkeğe dudaktan öpme ritüelinin varlığına işaret 
eder. Nikahta çiftlerin öpüşmesi sinema kültürü ile yaygınlaşırken çok eski 
dönemlerde bazı ulusların toplumsal yapısı içerisinde dudaktan öpüşmenin 
çok da onaylanmadığı da görülmektedir. Ancak cinsel ve duygusal bir 
gösterge olarak öpüşme bilhassa Hint kültüründe özel bir yere sahiptir 
(Danesi, 2015: 17-18). 

İncil‟de yüce sevginin metaforu olarak ifade edilen öpüşme ile ilgili 
birkaç simgesel anlatım yer alır. Ezgiler Ezgisi (1:1) bölümünde “Bırakın 
beni ağzının öpücükleriyle öpsün: Çünkü senin aşkın şaraptan daha güzeldir” 
ayeti buna güzel bir örnektir.   

Müslüman toplumlarda da öpme kültürel bir gösterge olarak çok 
çeşitliliğe sahiptir. Anne-baba ve akrabaların ellerini öpmek, hoca, şeyh ve 
yöneticilerin ellerini, eteklerini hatta ayaklarını öpmek, ekmek, Kuran, Kâbe 
ve Hacerülesved denilen kutsal taşı öpmek bunlara örnek olarak verilebilir. 
Hz. Muhammed torunlarını ve küçük çocukları öper ve onları sevmeye 
teşvik eder. Yine Hz. Muhammed‟in vefatında dostu Hz. Ebubekir evine 
gelerek onu alnından öptüğü tarih kitaplarında yer alır (Öğüt, 2012: 86). 

Akerson cinsellik dışındaki öpme ritüellerini toplumsal bir iletişim 
göstergesi olarak ele alır. “Bu iletişimde öpen gönderici, öpülen alıcı, öpme 
de iletişimin mesajı veya bildiri edimidir” (Akerson, 1987: 240). 

 Tablo 1: Akerson‟un Öpme Edimi Şeması (Akerson, 1987: 107). 

 
Akerson toplumca kabul edilen ortak kodlardan dolayı öpme edimi 

şemasında dönüte gerek duymamıştır. Ancak zamanla toplumsal normlar da 
değişmekte olduğundan bazı davranışlar zamanla yanlış anlamalara sebep 
olabilmektedir. Örneğin başka birisinin çocuğunu öpmek eskiden normal 
karşılanırken günümüzde taciz olarak algılanmaktadır. Önceki yüzyıllarda 
dünyanın pek çok ülkesinde öpüşme gibi cinsellikle ilgili davranışlar ahlaki 
normlar tarafından kamusal alanlar dışında gizli olarak yapılması 
sağlanmıştır. Ancak Modernizm ile birlikte cinsel özgürlük de gelişmiş ve 
insanlar her yerde öpüşmeye başlamışlardır.  

Akerson toplumca kabul edilen ortak kodlardan dolayı öpme edimi 
şemasında dönüte gerek duymamıştır. Ancak zamanla toplumsal normlar da 
değişmekte olduğundan bazı davranışlar zamanla yanlış anlamalara sebep 
olabilmektedir. Örneğin başka birisinin çocuğunu öpmek eskiden normal 
karşılanırken günümüzde taciz olarak algılanmaktadır. Önceki yüzyıllarda 
dünyanın pek çok ülkesinde öpüşme gibi cinsellikle ilgili davranışlar ahlaki 
normlar tarafından kamusal alanlar dışında gizli olarak yapılması sağlanmıştır. 
Ancak Modernizm ile birlikte cinsel özgürlük de gelişmiş ve insanlar her yerde 
öpüşmeye başlamışlardır. 

Barthes, moda göstergelerini incelerken, insanların global dünya 
kültürlerine açılmasıyla birlikte yabancılaşmaya başladığını söyler. Moda 
gibi bütün dünyaya yayılan öpüşme eylemi de pek çok toplumun kendi yerel 
değerlerinden uzaklaşmasını ve yabancılaşmasını da beraberinde getirir. Moda 
endüstrisinin pazarı olan toplum makyaj pazarı ile birlikte öpüşme kültürünü de 
teşvik eder. Böylece duygusal işlevleri moda göstergelerine dönüştürerek kendi 
lüks göstergesini de inşa eder (Barthes, 2021: 307).

Sanat tarihinde pek çok heykel ve resimde öpme ve öpüşme sahneleri 
görülebilir. Rodin ve Brancusi’nin Öpüşen heykeleri, Francesco Hayez, Edward 
Munch, Gustav Klimt, Marc Chagall, Rene Magritte, Roy Lichtenstein, Banksy, 
Man Ray gibi ressamların da öpüşenleri tasvir eden resimleri müzelerde 
sanat severlere öpüşmenin evrensel göstergelerini sergilemektedir (Soylu,  
2017:269-287).
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3.2.	Öpme	Göstergeleri	Çözümleme	Şemaları

3.2.1.	Öpme	Göstergeleri	Anlam	Çözümleme	Şeması
Tablo:2. Göstergebilim Anlam Çözümleme Şeması (Soylu, 2021: 46). 

Gösterge Düz Anlam Yan Anlam Derin Anlam
El Öpme Ele Dudak 

Değdirme
Saygı, Nezaket Gelenek, Kültür

Anne-Baba Eli 
Öpme

Ele Dudak 
Değdirme

Saygı, Sevgi, 
Hürmet

Gelenek, Kültür

Büyük Adam Eli 
Öpme

Ele Dudak 
Değdirme

Saygı, Sevgi, 
Hürmet

Gelenek, Kültür

Erkeğin Kadın Eli 
Öpmesi

Ele Dudak 
Değdirme

Vals, Saygı, Sevgi, 
Hürmet

Batı Kültürü

Yanaktan Öpme Yanağa Dudak 
Değdirme

Sevgi, Yakınlık, 
Dostluk

Gelenek, Kültür

Dudaktan Öpme Dudağa Dudak 
Değdirme

Sevgi, Aşk, 
Cinsellik, Şehvet

Gelenek, Kültür

Boyundan Öpme Boyuna Dudak 
Değdirme

Sevgi Aşk, 
Cinsellik, Şehvet

Gelenek, Kültür

Burundan Öpme Buruna Dudak 
Değdirme

Sevgi, Yakınlık Gelenek, Kültür

Gözden Öpme Göze Dudak 
Değdirme

Sevgi, Yakınlık, 
Şefkat

Gelenek, Kültür

Alından Öpme Alına Dudak 
Değdirme

Sevgi, Yakınlık, 
Kutlama

Gelenek, Kültür

Ayak Öpme Ayağa Dudak 
Değdirme

Saygı, Sevgi, Zillet Gelenek, Kültür

Kitap Öpme Kitaba Dudak 
Değdirme

Saygı, Kutsallık Gelenek, Kültür

Hacer-ül Esved 
Öpme

Kutsal Taşa Dudak 
Değdirme

Saygı, Kutsallık Gelenek, Din, 
Kültür, İnanç

Ekmek Öpme EkmeğiDudağa 
Götürme

Saygı, Kutsallık Gelenek, Kültür

Toprak Öpme Eğilip Toprağa 
Dudak Değdirme

Saygı, Kutsallık Gelenek, Kültür

Bayrak Öpme Bayrağı Dudağa 
Değdirme

Saygı, Kutsallık Gelenek, Kültür
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Eşik Öpme Kapı eşiğine Dudak 
Değdirme

Saygı, Kutsallık Gelenek, Kültür

Etek Öpme Elbise Eteğine 
Dudak Değdirme

Saygı, Hürmet Gelenek, Kültür

Zar Öpme Tavla Zarına Dudak 
Değdirme

Şans, Uğur Gelenek, Kültür

İkon Öpme Kutsal Objelere 
Dudak Değdirme

Saygı, Kutsallık Din, İnanç

Nikahta Öpüşme Dudağı Dudağa 
Değdirme

Sevgi, Aşk Batı Kültürü

Gelinin Damat Eli 
Öpmesi

Ele Dudak 
Değdirme

Saygı, Sevgi, 
Bağlılık

Orta Asya Kültürü

Veda Öpücüğü Dudağa Dudak 
Değdirme

Sevgi, Saygı, 
Özlem

Batı Kültürü

Dudak (Ruj) İzi Dudak Değdirme Cinsellik, Skandal, 
Aldatma

Batı Kültürü

Hemcinsiyle 
Öpüşme

Dudağa Dudak 
Değdirme

Eşcinsellik, 
Sapıklık, Anormal

LGBTİ+

3.2.2.	Öpme	Göstergeleri	Temel	Karşıtlıklar	Şeması
Tablo 3. Temel Karşıtlıklar Şeması (Batu, 2011: 134).

Olumlu Anlam Olumsuz Anlam

Tanıdık Yabancı

Saygı Saygısızlık

İncelik Kabalık

Sevgi Sevgisizlik

Dostluk Düşmanlık

Kavuşma Ayrılık

Kutsal Kutsal Olmayan

Sadakat İhanet

Gelenek Modern

Şefkat Şehvet

Yerel Kültür Yabancı Kültür

Ahlak Ahlaksızlık
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3.2.3.	Öpme	Göstergesi	Eyleyenler	Şeması
Tablo 4: Eyleyenler Şeması (Rifat, 2009: 74).

 
 

3.2.4. Öpüşmenin Göstergebilimsel Dörtgen Uygulama Şeması 
Tablo 5: Göstergebilimsel Dörtgen Uygulama Şeması (Hebert, 2011: 43). 

 
3.3. Kültür Göstergesi Olarak Öpme ve Öpücük Türleri 

Kültür göstergesi olarak tanımlanabilecek selamlaşma, saygı, sevgi, 
kutlama, kutsallık, veda, özlem, şans, şefkat ve cinsellik gibi birçok öpme ve 
öpücük türleri vardır. Bunlar arasında; el öpme, yanaktan öpme, dudaktan 
öpme, boyundan öpme, burundan öpme, gözden öpme, alından öpme, ayak 
öpme, kutsal kitap öpme, Hacerülesved öpme, ekmek öpme, toprak öpme, 

3.2.4.	Öpüşmenin	Göstergebilimsel	Dörtgen	Uygulama	Şeması
Tablo 5: Göstergebilimsel Dörtgen Uygulama Şeması (Hebert, 2011: 43).

 
 

3.2.4. Öpüşmenin Göstergebilimsel Dörtgen Uygulama Şeması 
Tablo 5: Göstergebilimsel Dörtgen Uygulama Şeması (Hebert, 2011: 43). 

 
3.3. Kültür Göstergesi Olarak Öpme ve Öpücük Türleri 

Kültür göstergesi olarak tanımlanabilecek selamlaşma, saygı, sevgi, 
kutlama, kutsallık, veda, özlem, şans, şefkat ve cinsellik gibi birçok öpme ve 
öpücük türleri vardır. Bunlar arasında; el öpme, yanaktan öpme, dudaktan 
öpme, boyundan öpme, burundan öpme, gözden öpme, alından öpme, ayak 
öpme, kutsal kitap öpme, Hacerülesved öpme, ekmek öpme, toprak öpme, 

3.3.	Kültür	Göstergesi	Olarak	Öpme	ve	Öpücük	Türleri

Kültür göstergesi olarak tanımlanabilecek selamlaşma, saygı, sevgi, 
kutlama, kutsallık, veda, özlem, şans, şefkat ve cinsellik gibi birçok öpme ve 
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öpücük türleri vardır. Bunlar arasında; el öpme, yanaktan öpme, dudaktan öpme, 
boyundan öpme, burundan öpme, gözden öpme, alından öpme, ayak öpme, kutsal 
kitap öpme, Hacerülesved öpme, ekmek öpme, toprak öpme, bayrak öpme, eşik 
öpme, zar öpme, ikon öpme, nikahta öpüşme, gelinin damat eli öpmesi, veda 
öpücüğü, hayat öpücüğü, dudak-ruj izi, hemcinsiyle öpüşme sayılabilir.

3.3.1.	Selamlaşma	Öpücüğü

Dünyanın hemen her yerinde insanlar birbirleriyle karşılaştıklarında sözlü 
veya davranış dili ile birbirlerini selamlarlar. Her milletin kendi dili ile merhaba, 
günaydın veya iyi sabahlar gibi anlamlara gelen sözlü selamlaşma ifadeleri birer 
göstergedir. Aynı şekilde el sıkışma, sarılma, kucaklaşma, öpme ve öpüşme 
gibi ritüeller gibi selamlaşma ifadeleri de toplumsal göstergeler olarak kabul 
edilebilir. 

Bilhassa Türk kültüründe ve bazı diğer İslam ülkelerinin kültürlerinde 
büyüklerin ellerinden öpmek, küçükleri gözlerinden, yanaklarından, alnından 
hatta başının üstünden öpmek selamlaşma ve saygı göstergesi olarak 
tanımlanabilir (Keskin, 2017: 128).

Selâmlaşmak amacıyla, dost ve yakınlarıyla karşılaşmaktan duyulan 
memnuniyetin göstergesi olarak insanların birbirlerini öpmeleri toplumsal ve 
dini otoritelerce de hoş görülmüş toplumsal barış ve huzur için teşvik edilmiştir. 
Ancak yakın akrabalık bağı bulunmayan birbirine yabancı erkek ve kadınların 
böyle bir yakınlaşma içerisine girmeleri hem dini hem de toplumsal kuralar 
tarafından hoş karşılanmamıştır (Öğüt, 2012: 86).

Görsel 1. Selamlaşma Öpücüğü, Fotoğraf: Rasim Soylu
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3.3.2.	El	Öpme

Anadolu, Orta Asya ve Orta Doğu kültürlerinde bir gelenek olarak yer alan 
el öpme ritüeli büyüklere karşı saygı ve sevgi göstergesi olarak tanımlanabilir. 
Bilhassa anne-baba gibi yaşlı büyüklerin bir saygı göstergesi olarak ellerini 
öpmektir. 

Ayrıca sultan, kral, vali gibi devlet büyüklerinin ve hoca, öğretmen, üstat, 
din adamı, ak sakallı yaşlı adamların ve siyasi liderlerin ellerini öpmek de 
geleneksel bir saygı ve hürmet göstergesidir.

Yemen gibi bazı Arap ülkelerinde karşılıklı birbirinin ellerini öpmek 
gibi farklı türevleri de olabilmektedir. Müslüman toplumlarda yaygın olan el 
öpme geleneği dini kaynaklardan beslenen bir ritüel değildir. El öpme ritüelinin 
kökenleri Asya ve Orta Doğu tarihinde çok daha eski olabilir.

Çeşitli toplumlarda elin öpülerek alına götürülmesi “başım üzerinde 
yeriniz var” anlamını da çağrıştıran bir saygı göstergesinin dolaylı anlatımıdır 
(Karabulut, 2020: 336-344).

Görsel 2. El Öpme, Fotoğraf: Rasim Soylu

3.3.3.	Anne-Baba	Eli	Öpme

Asya ve Müslüman toplumlarda yaygın olan bu gelenek aslında saygı 
duyulan büyük insanların ellerinden öpülmesi göstergesinin bir parçasıdır. Pek 
çok toplumda ve dinde anne kutsal kabul edilmektedir. Hatta Anadolu’da ana 
tanrıça Kibele’ye kadar uzanan bir kutsal anne kavramı vardır. 
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Anne ve baba eli öpmek onlara duyulan saygının ve sevginin en büyük 
göstergesidir. Farklı toplumlarda baştan, gözden, alından hatta ayağından öpme 
gibi ritüeller hep ana-babaya verilen önemin, kutsallığın, sevgi ve saygının 
göstergesidir (Selçuk, 2005: 1-17).

Görsel 3. Mustafa Kemal’in Annesi Zübeyde Hanım, 1922 (karar.com, 2021).

3.3.4.	Lider	veya	Büyük	Adam	Eli	Öpme

Avrupa kültüründe el öpme Osmanlı kültürünün de etkisiyle 18. ve 19. 
yüzyıllarda yaygınlık kazanmıştır. Modernizm beraberinde Kuzey Avrupa ve 
Amerika’da bu ritüelin de sonunu getirmiştir. Ancak Avrupa’nın güney ve doğu 
ülkelerinde hala devam etmektedir.

El öpme, Balkan ve Kafkaslar gibi toplumlarda bir saygı göstergesi olarak 
Doğu kültürünün mirası olarak hala devam etmektedir. Hatta Hristiyan dini 
ritüellerinde de bir Ortadoks geleneği olarak sürdürülmektedir. Katolik dünyası 
ise daha çok Papa ve kardinallerin elini öpmektedir. İtalyanca da saygı göstergesi 
el öpmeye “Baciamano” deniliyor.  ‘Katolik kökenli Baciamano’ya göre Papa 
veya bir din adamıyla karşılaşanlar elindeki yüzüğü öperek saygı gösterisinde 
bulunuyor. Ancak Amerika’daki din adamları bu ritüelden çok hoşlanmıyorlar. 

2000’li yıllarda Libya’da yapılan Arap Birliği zirvesine katılan İtalya 
Başbakanı Berlusconi ev sahibi Kaddafi’nin elini öpmüş ve Batı dünyasından 
tepki görmüştür. Yine aynı yıllarda İslam dünyasının liderlerinden Yaser Arafat 
da Papa’nın elini öpmüş ancak islam dünyası buna çok da tepki göstermemiştir 
(ntv.com.tr, 2010).
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Görsel 4. Berlusconi Kaddafinin Elini Öperken (cnnturk.com, 2010). 

Görsel 5. Yaser Arafat Papa’nın Elini Öpüyor  
(http://ahmetdursunarsivi.blogspot.com/, 2015).

3.3.5.	Erkeğin	Kadın	Eli	Öpmesi

Erkeğin kadınların elini bir saygı ifadesi olarak öpmesi bilhassa sinema 
ve TV aracılığıyla bütün dünyaya servis edilmiş bir kültür göstergesi olmasına 
rağmen yeterince dünyada kabul görmüş bir ritüel değildir.

Erkeklerin Vals olarak adlandırılan, kadın elini eğilerek öpmesi Barok ve 
Romantizm dönemlerinde batı kültürünün başkentlerinde burjuva kültürünün 
bir yansımasıdır. Günümüzde unutulmaya başlayan bu adet muhafazakâr 
devlet adamlarının adabı muaşeretlerinde ve burjuva danslarında hala devam 
etmektedir (Blue, 2000: 182).
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Görsel 6. Batı Kültüründe Erkeğin Kadın Eli Öpmesi (lifehacker.ru, 2014).

3.3.6.	Dost	Öpücüğü

Farklı toplumlarda ve uluslarda farklı şekillerde görülen selamlaşma, 
dostluk ve arkadaşça öpme veya öpüşme biçimidir. Daha çok birbirleriyle 
karşılaşan iki insanın yanaktan öpüşmeleri şeklinde görülür. Ancak Amerikan 
kültürü etkisiyle dudaktan öpme biçiminde de görülmektedir. Tamamen 
yakınlık ve dostluk göstergesi olan bu öpüşmenin farklı kültürlere sahip insanlar 
tarafından yanlış yorumlanması mümkündür.

Görsel 7. Dost Öpücüğü, ET Filminden (Martı, 2020).

3.3.7.	Kutlama	Öpücüğü

Bu da herhangi bir yarışma kazanma, sınav geçme, işe girme, mezun olma 
yeni bir işyeri açma vs. gibi bir başarı karşısında insanların birisini veya birbirini 
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(kültüre bağlı olarak farklı şekilde yanaktan, alından, gözünden veya dudaktan) 
öperek kutlamasıdır. Bu öpme formu da tebrik etme ve kutlama göstergesi olarak 
kabul edilebilir. Ancak bunu da yadırgayan farklı kültüre sahip insanlar olabilir 
(Soylu, 2017: 269-287).

Görsel 8. Kutlama Öpücüğü, Fotoğraf: Rasim Soylu

3.3.8.	Aşk	Öpücüğü

TV, sinema, internet ve diğer medya organları tarafından bütün dünyaya 
yayılarak evrenselleşen dudaklardan öpme eylemidir. Sevgi, aşk ve cinsellik 
ifadesi olan bu öpme tarih içerisinde dünyadaki birçok toplumun kültüründe 
hatta bazı Avrupa ülkelerinde bile ahlaksızlık olarak kabul edilmiştir. 
Hala pek çok ülkede dudaktan öpüşme formunun kamusal alanlarda icra 
edilmesi ayıp veya ahlaksızlık olarak kabul edilmekte ve mahalle baskısı  
görmektedir. 

Sinemanın da etkisiyle tüm dünyada ünlü olan Fransız öpücüğü tutkulu 
bir aşk ve sevgi göstergesi olarak kabul edilir.  Avrupa ve Amerikan kültüründe 
nikahtan sonra gelini öpme adeti de yine sinema ve medyanın öğretisiyle ünlü 
olmuş bir dudaktan öpüşme formudur.

Hintlilerin Kamasutra gibi cinsel fantezi öğretileri de antik Hint kültürüne 
ait olmakla birlikte yine Amerikan sineması aracılığıyla evrensel kültüre 
yayılmış bir aşk ve cinsellik öpüşme formu olmuştur.
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Görsel 9. Rodin, Öpüşme 1901 (sanatinoykusu.com, 2020).

3.3.9.	Yanaktan	Öpme

Yanaktan öpme gündelik hayat içerisinde bilhassa kadınların birbirleriyle 
karşılaştıklarında yaptıkları bir selamlaşma ritüelidir. Hatta dudaklarını hiç 
değdirmeden sadece yanağa yaklaştırılarak yapılan bir öpme türü ise “âdet 
yerini bulsun” diye yapılan bir öpme edimidir.

Gerçekten yanakların öpülmesi ise sevgi içeren bir öpmedir. Ancak 
yanakları yer gibi öpmek cinsel taciz olarak da anlaşılabilir. Hatta bazı çocuklar, 
akraba büyükleri tarafından, yanaklarının yer gibi öpülmesinden dolayı taciz 
edildiği duygusu yaşamaktadırlar. 

Görsel 10. Yanaktan Öpme, Fotoğraf: Rasim Soylu
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3.3.10.	Dudaktan	Öpme

Yüzyıl öncesine kadar dünyanın pek çok toplumunda ahlaksızlık olarak 
kabul edilen ve mahremiyet sınırlarından öteye gitmeyen dudaktan öpme 
günümüzde medya sayesinde evrensel bir öpme biçimi olmuştur.

Aslında sevgililerin ve eşlerin birbirlerini dudaktan öpmeleri cinsellik 
ve sevgi göstergesidir. Ancak Rusya gibi bazı ülkelerde erkeklerin dudaktan 
öpüşmesi saygı göstergesi de olabilir. Amerikan filmlerinde aile bireylerinin ve 
yakınlarının dudaktan öpüşmesi bir sevgi göstergesi olarak gösterilmektedir. 
Pretty Women filminde Julia Roberts’in “asla dudaktan öpme” sloganı, bir 
fahişenin beraber olduğu erkekle duygusal bir şey yaşamaması ve bunu 
profesyonel bir iş olarak görmesinin bir göstergesi olarak ifade edilir (Danesi, 
2015: 25).

Görsel 11. Maymunlar Cehennemi Filminden Bir Sahne (bilimkurgukulubu.com, 2017).

3.3.11.	Hemcinsiyle	Dudaktan	Öpüşme

Dünyanın pek çok toplumunda olduğu gibi Türk toplumunda da yadırganan 
ve eşcinsellik göstergesi olarak görülen erkek erkeğe veya kadın kadına dudaktan 
öpüşme Rusya ve bazı kuzey Avrupa ülkelerinde görülebilmekte hatta tarihsel 
ve geleneksel bir form içermektedir. Göstergenin yorumlayana göre anlam 
içermesine en iyi örneklerden biri de bu öpüşme biçimidir. Bazı Arap ülkelerinde 
erkekler dostluk göstergesi olarak burunlarını birbirine sürtmektedir.  Ancak 
gerçekten eşcinsel eğilimi olan insanların hemcinslerini dudaktan öptükleri 
gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de bir araya gelen Papa 
Fransis ve El Ezher Şeyhi İmam Ahmed Muhammed et Tayyib Abu Dabi’deki 
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Kurucular Anıtı’nda düzenlenen dinler-arası toplantıda radikalliğe karşı 
mücadele metnini imzaladıktan sonra bunu barış ve huzur göstergesi olarak 
öpüşerek kutlamışlardır (ensonhaber.com, 2019).

Görsel 12. Papa Fransis ve El Ezher Şeyhi İmam Ahmed  
Muhammed et Tayyib (indyturk.com, 2019).

3.3.12.	Boyundan	Öpme

Madam Bovary romanının en önemli bir fragmanı olan boyundan öpme 
aslında cinsellik içeren bir sevgi göstergesi olmakla birlikte, farklı ulusların 
kültürlerinde cinsellik içermeyen bir sevgi ve yakınlığında göstergesi 
olabilmektedir. 

Eğer boynundan öpülen eş, sevgili veya karşı cinsten biri değilse 
bunun cinsellik içerdiği söylenemeyebilir. Ancak karşı cinsten biriyse 
cinsellik içerme olanağı yüksektir. Aralarında duygusal bir yakınlık olmayan 
insanları öpmesi zaten pek çok toplumun ahlak ve etik kuralarına aykırı 
kabul edilir. Hatta birbirleriyle yakınlığı olmayan kişileri öpmek taciz olarak 
bile algılanabilir. Boyundan öpmenin Drakula Öpücüğü adı verilen bir türü 
de vampir öpücüğüdür. Aslında kadınları boyunlarından öperken kanını da 
emen Drakula onları da bir vampire dönüştürür. Ancak Amerikan sineması 
bir dönem vampir filmleriyle bunu cazip göstermeye de çalışmıştır (Blue, 
2000: 149).
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Görsel 13. Boyundan Öpme (tr.instela.com, 2022).

3.3.13.	Burundan	Öpme

Burundan öpme genelde yakınların veya çocukların yakınlık sevgisi 
göstergesidir. Herhangi bir cinsellik içermemekle birlikte farklı toplumlarda 
cinsellik içeren bir yorumu da olabilir.

Ayrıca burundan öpme gibi burunlarını birbirine sürtmek suretiyle yapılan 
bir selamlaşma biçimi de vardır. Kuzey Kutbundaki Arktik bölgelere giden ilk 
giden kaşifler Eskimolarda gördükleri bu selamlaşma biçimine Eskimo Öpücüğü 
adını vermişlerdir (curioushistorian.com, 2019).

Görsel 14. Burundan Öpme (curioushistorian.com, 2019).
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3.3.14.	Gözden	Öpme

İnsanların birbirini; hasret giderme, kavuşma, tebrik etme veya sevgi 
göstergesi gibi nedenlerle gözden öpmeleridir. Cinsel bir anlam taşımamakla 
birlikte, birisi karşı cinsten birisini, ondan hoşlandığının belirtisi olarak da 
gözünden öpebilir.

Görsel 15. Gözden Öpme (hergamut.in, 2017).

3.3.15.	Alından	Öpme

Daha çok Türk kültüründe yer alan ve bir başarı karşısında onurlandırma, 
kutlama ve tebrik etmek için alından yapılan bir öpme ritüelidir. Bu başarı 
için “seni alnından öpmek gerek” deyimi gibi bu da kutlama ve onurlandırma 
göstergesidir.

Ayrıca bilhassa “Çocukları alnından öpün” gibi bir peygamber tavsiyesi 
olması da bu alından öpme edimini ilginç kılıyor. Bazı uzmanlar alından öpme 
ile Epifiz Bezi arasında bir ilişki kurarak bunun insan sağlığı açısından çok 
yararlı olduğunu iddia ediyorlar (mektebun.com, 2020).

Görsel 16. Alından Öpme (haberinkapisi.com, 2020).
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3.3.16.	İhanet	Öpücüğü

Hz. İsa, Son Akşam Yemeğinde havarilerine içinizden birisi bana ihanet 
edecek der. Onu Romalılara para karşısında ihbar eden Judas tarihin en lanetli 
insanı olur. Romalı askerlere kendisini takip etmelerini söyleyen Judas “Ben 
kimi öpersem İsa odur” der.

İncil’de bu olay şöyle anlatılır. “İsa daha konuşurken bir kalabalık çıka 
geldi. On ikiler’ den biri, Yahuda adındaki kişi, kalabalığa öncülük ediyordu. 
İsa’yı öpmek üzere yaklaşınca İsa, Yahuda dedi, “İnsanoğlu’ na bir öpücükle mi 
ihanet ediyorsun?” (Luka,22:48).

Avrupa sanat tarihinde Kutsal Kitap’tan pek çok sahne resimlenmiştir. 
Judas’ın ihanet öpücüğü de bilhassa Orta çağ kiliselerin Altar panolarında çok 
işlenmiştir.

Ortodoks Hristiyan dünyasında bugün de süregelen erkek erkeğe dudaktan 
öpüşmenin kaynakları bu olaya kadar gidiyor. Bel ki de bu öpme edimi 
Ortadoğu’da çok daha eski olabilir.

Görsel 17. Giotto, Judas Öpücüğü, 1304 (independent.co.uk, 2015).

3.3.17.	Ayak	Öpme

Ayak öpme çok özel bir saygı göstergesi olup ancak çok büyük insanların 
ayaklarına kapanmak, kulu kölesi olmak gibi anlamlar içerir. Tarihte pek çok 
lider ve yöneticinin ayaklarını öpme gibi saygı göstergesi tarih kitaplarında yer 
almaktadır. Ayrıca Avrupa’nın feodal yapısı içerisinde alt sınıftan olan insanlar 
üst sınıftan olan insanların ayaklarını öpmeleri de bir gelenek olarak tarihlerinde 
yer almıştır (Blue, 2000: 182).
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2013 yılı sonlarında Papa 12 AİDS hastasının ayaklarını bir ayinde suyla 
yıkayarak kutsamış ve öpmüştür. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce on iki 
havarisinin ayağını yıkayıp, öpmesi geleneğine dayanan bu ritüel alçak gönüllük 
sembolü ve onlara Tanrının acıması için bir dilektir (haber7.com, 2013).

Cinsel fantezi ve ayak fetişizmi olarak da ayak öpme eylemi yapılabilir. 
Günümüzde bir zillet ve alçalma belirtisi olarak da algılanan ayak öpme, 
bir gösterge olarak ele alındığında, yorumlayana göre farklı anlamlar 
içermektedir.

Görsel 18. Papa 12 AİDS Hastasının Ayaklarını Öpüyor  
(sisterearth.wordpress.com, 2013).

3.3.18.	Kutsal	Öpme

Kutsal objeleri öpmek her dinde var olan bir ritüeldir. Haç öpme, ikon 
öpme, Buda heykelciği öpme, Kâbe veya Hacerülesved denilen kutsal taşı öpme 
bunlara bazı örneklerdir. Kutsal objeleri öpmek putperestlik çağrıştırmakla 
birlikte İslam kültüründe de yer alması öpme ediminin simgesel gösterge 
değerini ön plana getirir.

Örneğin; Hz. Ömer Hacer-ül Esved’i öpmüş ve putperestlik göstergesi 
olabilecek bir ritüelden uzak durmak anlamına gelen şu sözleri söylemiştir: 
“Biliyorum ki sen fayda veya zarar vermeyen bir taşsın. Eğer peygamberin 
öptüğünü görmeseydim seni öpmezdim” (Buhari, 1985: 50).
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Görsel 19. Kabe’de Hacerül Esved Taşı Öperken  
(karanlikayetler.wordpress.com, 2014).

3.3.19.	Kutsal	Kitap	Öpme

Bütün dinlerde kutsal bir kitap öpme ritüeli yer alır. Bu hem saygı hem 
de korku göstergesi olabilir. Örneğin Mushaf çarpsın gibi yeminler kutsal 
kitabın İlahi gücüne gönderme yapar. Kiliselerde kutsal kitap öpme birçok dini 
ayinde bir ritüel olarak görülebilir. Müslümanlar da Kuran ve Besmele gibi Hat 
yazılarını öperek yüksek bir yere kaldırırlar. Burada da kutsama ve yüceltme 
vardır.

Görsel 20. Kuran Öpen Adam (savol-javob.com/tr, 2022).
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3.3.20.	Ekmek	Öpme

Dünyadaki pek çok toplumun kültüründe ekmek kutsaldır ve bereket 
sembolüdür. İnsanların Yaratıcıya ve ihsanına bir şükür göstergesi olarak ekmek 
öpmesi kutsallaştırma ve şükran göstergesidir. 

Hatta Hıristiyan ikonografisinde ekmek Hz. İsa’nın etini, şarap ise kanını 
simgeler. Kiliselerde yapılan bazı ayinlerde ekmeğin öpülmesi hem Hz. İsa’ya 
hem de Tanrının bereketine gönderme yapar. İslam kültürlerinde ise ekmek 
nimet sembolü olarak öpülür ve yaratıcıya teşekkür edilir. 

Görsel 22. Ekmek Öpme, Fotoğraf: Rasim Soylu

3.3.21.	Toprak	Öpme

“Vatan Toprağı Kutsaldır” kavramı eski Asya ve Mezopotamya 
toplumlarına dek uzanır. Vatanından ayrı kalan ve ana uzaklaştırılan insanlar 
vatanlarına döndükleri zaman yere kapanarak toprağı öperler. Toprağı öpmek 
hem kutsallık hem de yüceleştirme göstergesi içerir.
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Görsel 22. Bulgar Zulmünden Kaçan Türkler  
Kapıkule’de Toprak Öperken (Kaya, 2021).

3.3.22.	Bayrak	Öpme

Bütün ulusların bağımsızlık ve özgürlük simgesi olan bayrak ve orduların 
sahip oldukları sancaklar kutsal kabul edilir ve öpülerek yüceleştirirler. Bayrak 
öpmek hemen hemen dünyanın her yerinde görülebilen ancak Türkler için çok 
özel bir vatan ve bayrak sevgisi göstergesidir. 

Görsel 23. Bayrak Öpme, Fotoğraf: Rasim Soylu
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3.3.23.	Etek	Öpme

Osmanlı sarayında yapılan törenlerde ve padişahın huzuruna yapılan 
davetlerde ziyaretçi sultanın önünde diz çöker ve kaftanının eteğini öperek saygı 
ve bağlılığını gösterir. Padişah ilk tahta çıktığında yani Cülus töreninde öncelikle 
sadrazam ve şeyhülislam sultanın huzuruna çıkarlar ve etek öpüp biat ederler. 
Onlara kabul edildiklerinin göstergesi olarak kürklü hilat yani kaftan giydirilir 
ve padişahın yanında yer alırlar. Daha sonra diğer saray erkanı ve komutanlar 
etek öpüp biat ederler (Mahir, 2005: 113).

Görsel 24. Nakkaş Osman, Fatih Sultan Mehmed’in  
Cülus Töreninde Etek Öpme, (Duran, 1999: 71).

3.3.24.	Eşik	Öpme

Yüceleştirme ve kutsallaştırma göstergesi olarak türbe ve dergâh gibi 
mimari mekanların eşiklerinin öpülmesi ritüelidir. Bilhassa Anadolu halk 
kültüründe çocuğu olmayanlar, evlenme umudunu yitirenler, hastalık ve 
belalardan kurtulmak isteyenler türbelerdeki eşik ve sandukaları öperler. 

Anadolu inanışlarında eşik, “hacet kapısı” olarak nitelendirilir. “Eşiğe 
yüz sürmek” deyimi türbe ve dergâh gibi mekanlarda maddi ve manevi dualar 
edilmesi anlamında kullanılır. Eşik öpmek Bektaşi kültüründe kutsal bir 
göstergedir. Eşik öpmek, bağlanmak ve sadakat göstergesidir (Gökçen, 2019: 
129-137).



BİR KÜLTÜR GÖSTERGESİOLARAK ÖPME      191

Ayrıca “eşik öpmek” ve “eşik aşındırmak” deyimleri mecazi olarak 
bir kişinin bir işini yaptırmak için birisinin makamına defalarca gitmesi ve 
yalvarması anlamında da kullanılır. 

Görsel 25. Eşik Öpme (uludivan.de, 2022).

3.3.25.	Tavla	veya	Şans	Oyunlarinda	Zar	Öpme

Tavla gibi zarla oynanan şans oyunlarında zarları atmadan önce öpmek 
şans ve uğur göstergesi olarak kabul edilir. Ayrıca silah ile atış yapanlar da bazen 
mermiyi öperek isabet için dilek tutarlar. Aslında uğur getirme güdüsüyle pek çok 
objenin öpülmesi insanın dua etmek ve yardım istemek doğasından gelmektedir.

Görsel 26. Tavlada Zar Öpme
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3.3.26.	Nikâhta	Gelini	Öpme

Amerikan filmlerinden dünyaya yayılan, ancak hala pek çok toplumda 
başkalarının yanında dudaktan öpüşmek toplumsal etiğe uygun gelmediğinden 
yaygınlaşmayan bir öpüşme şeklidir.  Aslında nikâhtan sonra damadın gelini 
öpmesi meşruiyetin onaylanmasının göstergesi olarak görülebilir. Hatta 
Amerikan filmlerinde nikâh kıyıldıktan sonra ‘’gelini öpebilirsin’’ repliği 
meşhurdur.

Görsel 27. Nikahta Gelini Öpme (piqsels.com/tr, 2022)

3.3.27.	Gelini	Damattan	Önce	Öpme

Amerikan filmlerinde nikâh töreninden sonra gelinin damadın arkadaşları 
tarafından öpülmesidir. Hatta gelini damattan önce öpmek bir tür yakın 
arkadaşlık göstergesidir. Aslında temelinde nikâhı tebrik etmek amacı taşıyan 
bir öpme biçimidir.

Görsel 28. Nikahtan Sonra Gelini Damattan Önce Öpme (memurlar.net, 2022).
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3.3.28.	Gelinin	Damat	Eli	Öpmesi

Bu da Asya toplumlarında var olan bir gelenektir. Türkî cumhuriyetlerin 
bazılarında ve Anadolu’da var olan bu adet gelinin damada itaatinin, onu büyüğü 
olarak görmenin ve ona saygının göstergesidir. Aynı şekilde karşılıklı eşlerin 
birbirinin ellerini öptüğü bir geleneğe sahip toplumlarda vardır.

Görsel 29. Nikahtan Sonra Gelinin Damat Eli Öpmesi (budiey.com, 2010).

3.3.29.	Veda	Öpücüğü

Genellikle bir daha kavuşma ümidi olmayan veya uzun sürecek 
ayrılıklarda yapılan öpme veya öpüşmedir. Hatta bazı toplumlarda cenaze 
töreninde ölmüş olan birisinin sevenleri tarafından öpülmesi de veda öpücüğü 
olarak tanımlanır.

Görsel 30. Veda Busesi (habertürk.com, 2014).
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3.3.30.	Hayvanlarda	Öpüşme

Hayvanlar birbirleriyle ve çevreleriyle ses ve koku ile iletişim kurarlar. 
Hayvanlar koklaşırken burunlarını veya ağızlarını veya kuşlar gagalarını 
birbirlerine değdirerek öpüşürler. Ayrıca yunus balığı veya muhabbet kuşu gibi 
bazı hayvanların insanlar tarafından eğitilerek insanları öpmeyi öğrendikleri 
de görülmektedir. Öpüşmenin hayvanlarda da duygusal bir yakınlık gelişimi 
olduğu söylenebilir.

Görsel 31. Hayvanlarda Öpüşme (thegeyik.com, 2022).

3.3.31.	ÖPME	İZİ-SKANDAL

Genellikle magazin habercilerinin peşinde olduğu bir öpücük biçimidir. 
Politikacı, sanatçı veya toplum bakışında saygın bir konuma sahip popüler 
insanların aşk ilişkilerini, bilhassa evli ise başka kadınlarla olan ilişkisini 
ortaya çıkarmaya çalışan rakiplerinin eline, koz olarak geçen öpme izi gibi 
göstergelerdir.

Görsel 32. Skandal Dudak İzi (pinterest.com, 2022).
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3.3.32.	Hayat	Öpücüğü

Bir ilk yardım biçimi olan suni teneffüse bu adın verilmesi tamamen bir 
göstergedir. Boğulma tehlikesi yaşayan veya nefes alması durmuş insanlara 
uygulanan bu hayata döndürme eylemi hayat öpücüğü olarak tanımlanmıştır.

Görsel 33. Hayat Öpücüğü (beslenmevesaglik.com, 2016).

3.3.33.	Öpeyim	Geçsin

Sadece Türk kültüründe değil diğer dünya ülkelerinin kültürlerinde 
de var olan bir öpme ritüelidir. Küçük çocukların bir yeri ağrıdığında veya 
düştüklerinde ebeveynleri tarafından “Öpeyim de geçsin” şeklinde yapılan bir 
teselli öpücüğüdür. Bazen de yetişkin birisine bir şey olduğunda küçük çocuklar 
öpeyim de geçsin ritüelini uygulayarak sevgi ve ilgilerini gösterirler.

Bu aynı zamanda insanlara önemsendiği ve değerli olduğu izlenimini verir. 
Bazı bilimsel çalışmalar bu tür moral ve motivasyonların insanların daha hızlı 
iyileşmesine katkı sağladığını göstermektedir (labakademi.com, 2022).

Görsel 34. Öpeyim Geçsin (wopre.com, 2018)
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3.3.34.	Sihirli	Öpücük

Masallarda çok görülen sihirli öpücük bazı olağanüstü değişimlerin ve 
gizemlerin çözümüdür. Kurbağa Prens masalında prensesin öptüğü kurbağa 
yakışıklı bir prense dönüşür. Aslında bu öpücük kötü bir cadı tarafından prense 
yapılmış bir büyünün bozulmasının şartıdır. 

Görsel 35. Sihirli Kurbağa (benoyum.com, 2010).

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalında ise üvey annenin zehirli 
elmasıyla ebedi uykuya dalan Pamuk Prenses ancak onu öpen prens tarafından 
uyanabilir. Pek çok masalda sihirli öpücük aşkta imkânsız diye bir şey yoktur 
imajını yansıtır.

Görsel 36. Prens Pamuk Prensesi Öper (cumhuriyet.com.tr, 2021)
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Bir sihirli öpücük öyküsü de mitolojide yer alır. Pygmalion adında Kıbrıs’ta 
yaşamış bir heykeltraş dünyada güvenilir kadın kalmadığı düşüncesiyle bir 
kadın heykeli yontar. Heykeli öperek avunan sanatkara acıyan tanrıça Venüs 
heykeli canlandırarak Pygmalion’u sevindirir (Danesi, 2015: 84).

Görsel 37. Pygmalion, Jean Leon Gerome, 1890,  
Metropolitan Museum of Art, New York (tr.m.wikipedia.org, 2022).

3.3.35.	Şeytan	Kulağına	Kurşun

Türkiye’de yaygın olarak inanılan ve uygulanan bir ritüeldir. Cinlerden, 
ölümden ve kötü olaylardan bahsedildiği zaman Allah korusun veya bizden 
uzak olsun anlamında sağ eliyle kulağını tutarken aynı anda boşluğa sesli bir 
öpücük yapılarak el ile masaya veya kapıya tıklatılır.
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Görsel 38. Şeytan Kulağına Kurşun (Börekçi, 2015).

3.3.36.	Öpüşme	ve	Etik

Yüzyıl öncesine kadar hemen hemen bütün dünyada insanları toplum 
içerisinde bilhassa dudaktan öpüşmesi etik bir davranış olarak karşılanmaz. Etik 
kavramının evrensel, ahlakın ise daha yerel olduğu düşünülürse muhafazakâr 
toplumlarda öpüşmenin ne kadar problem bir davranış olacağı da anlaşılabilir. 

Örneğin yakın bir zamana kadar öğrenci değişim programlarıyla 
Avrupa’dan Türkiye’ye gelen öğrenciler toplum içerisinde öpüşme konusunda 
dikkatli olmaları tavsiye edilmiştir. Ayrıca bazı kafelerde öpüşen çiftler kafe 
görevlileri tarafından uyarılmaktadır. Duvarında öpüşmek yasak levhası olan 
kafeler de vardır.

Görsel 39. Öpüşmek Yasak (kizlarsoruyor.com, 2022).

Sonuç

İnsanlar da hayvanlar gibi içgüdüsel olarak çevreleriyle kurduklarında 
iletişimde ellerine aldıkları nesneleri burunlarına ya da ağızlarına götürürler. 
Dudaklarını dokunarak duygusal iletişim mesajı göndermenin anne karnında ve 
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bebeklik döneminde emme güdüsüyle de ilişkili olduğu psikoloji ve davranış 
bilimleri tarafından doğrulanmıştır.

İnsanlar sevgi, saygı, kutsama, kutlama, şefkat, şehvet, özlem, veda, 
cinsellik, uğur ve şans dileme gibi nedenlerle öpme edimi gerçekleştirirler. 
Karşı cinsi elinden, yanağından, boynundan, burnundan, alnından, gözünden 
hatta dudağından öpmek cinsellik içeren öpme biçimleri arasında sayılabilir. 
Kamasutra gibi cinsel fantezi kültürleri bilhassa kadın vücudunun her noktasının 
hassas olduğu fikriyle öpülebileceğini önerir.

Cinsellik dışında da insan birisini sevgi, şefkat, saygı, kutlama ve kutsama 
amacıyla öpebilir. Ekmek, bayrak, ikon ve kitap (YerTutucu1) (Coquet, 2003) 
öpme edimleri saygı ve kutsama göstergeleridir. Her dinde kutsal sayılan 
objeler öpme ritüelleri ile kutsanırlar. Kabe’yi ziyaret eden hacılar için kutsal 
taş Hacerülesved öpmek İslam dünyasındaki en önemli öpme göstergelerinden 
birisidir.

Bazı toplumlar öpme edimi için ahlaki ve etik normlar geliştirmişlerdir. 
Herkes her şeyi her yerde öpemez. Örneğin İslam toplumlarında insanlar nikah 
düşen karşı cinslerle tokalaşamaz ve öpme davranışı gösteremez. Ancak nikah 
düşse bile anne-baba ve kardeş gibi çok yakınlar öpülebilir. Eşler ise ancak 
baş başa kaldıklarında öpüşebilirler. Sinema ve medyanın reklamıyla moda 
haline gelen öpme ve öpüşme biçimleri bütün dünyaya yayılsa da Avrupa ve 
Amerika’da yüzyıl önceye kadar öpme ve öpüşme tabular arasında yer almıştır. 

Her toplumun kendi kültüründe öpme göstergeleri farklılık gösterebilir. 
Anadolu ve Türk toplumunda öpme ritüelinin önemli bir yeri vardır. Büyüklerin 
elleri, küçüklerin gözleri öpülür. Bayrak ve toprak kutsal olduğu için öpülür. 
Şans oyunlarında bile öpme edimi yer alır. 
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Giriş

Resim sanatının tarihi boyunca hemen hemen bütün dönemlerde ve 
tarzlarda portre çalışmaları önemli bir yere sahip olmuştur. Sanatın 
öncelikli konusunun çoğu zaman insan olması bu durumda etkili 

olmuştur. Naif resim sanatında ve çocuk resimlerinde portrenin sıklıkla 
ele alınan konular arasında olması içgüdüsel bir yaklaşımın göstergesi 
sayılabilir. Çocuk resimleriyle katışıksız ve etkisiz formal bilgilerin dışında 
özü kavrayarak yalansız saf dünyasını yansıtır (Geçen, 2017:60). Naif sanat 
da genellikle çocuksu bir saflık içinde resmedilir, sanatçıları genellikle sanat 
eğitimi almamış kişilerdir.  (Franck, 2009: 116-12). Bünyesinde barındırdığı 
içgüdüseldik, saflık, doğallık gibi çocuk resimleri ve primitif resimler ile 
birçok kesişim noktası bulunan naif resimde de portrenin ağırlıklı bir yer 
tuttuğu izlenmektedir. Kendini tanıma, varlığı anlamlandırma gibi içgüdüsel 
arayışlar, bu ortak noktanın temelinde ye almaktadır. Naif resim Fransızca 
“naive” kelimesinde dilimize yerleşmiştir. “Saf ve yapmacıksız” anlamına 
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gelmekle birlikte genellikle eğitim görmemiş sanatçılar ve çalışmaları 
için kullanılmaktadır. Herhangi bir kuramsal çerçevenin içinde değildir. 
Çocuksu bir betimlemeyi tanımlar çoğu kez. Bireysel içgüdülere ve sezgilere 
dayanmaktadır.

Naif ressamlar resimlerini öncelikli olarak plastik değerler açısından 
değil, konular açısından ele alırlar, sevimli, değerli, güzel, yüce, ilginç, gizemli 
vb konular önceliklidir. Tekniğe olan bakış açısı bu durumla paralellik Arz 
etmektedir. Naif ressamlarca geliştirilen teknik ve üsluplar, hemen daima 
kişisel niteliktedir. Bunlarda çoğu kez büyük bir ayrıntı zenginliği gözlenir. 
Dış gerçekliği akademikleşmiş yanılsama teknikleriyle değil de adeta “masum 
bir gözle” algılayıp betimlemeleri açısından sanatsal değer taşırlar (Söze ve 
Tanyeli, 2012: 219).  Dolayısı ile naif ressamlarda portre, ilginç, önemli, 
sevimli, güzel kişilerin tasvirini içerir. Bu tasvirler kişisel bir üslüpla detaycı 
ve saflıkla ele alınır.

Safranbolulu naif ressam Recai Demirözün iki portre çalışmasını yukarıdaki 
açıklamalara örnek gösterebiliriz.   Sanatçı portrelerinde değer verdiği, önemli 
şahsiyetleri tercih etmiştir. Akademik kriterlerden uzak şahsi teknik, ayrıntı ve 
saflık hemen göze çarpmaktadır.

Resim.1                             Resim.2

Demiröz portrelerinde halk müziği sanatçılarını yoğun sembolik unsurlarla 
betimlemiştir. Bakışlarının yönü, saz, renkler, kompozisyondaki yarım bırakılma 
resimdeki sembolik unsurlardır   (Atmaca. 2015,36-53)

demiröz çalışmalarında naif ressamların özelliğine uygun şekilde kendi 
geliştirdiği teknikleri kullanıştır. pürüzsüz ve parlak bir yüzey oluşturmuştur.
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1. HenriJulien Rousseau

Resim.3.Henri Julien Rousseau Self Portrait Of The Artist With A LampOilPainting

Rousseu dünyada naif sanatın ilk temsilcisi olarak bilinmektedir. sanat 
eğitimi almamış parisin sanat müzelerindeki esrleri kopyalayarak kendini 
geliştirmiştir. çalışmaları geleneksel sanat çevreleri tarafından kabul görmemiş 
daha sonraları Pisarro, Signag gibi sanatçıların takdirini almıştır. (www.sanatın 
öyküsü.com.) 

Resim.4. HenriJulien Rousseau Portrait Of Pierre LotiOilPainting

“Özellikle sürrealist etkilerde görülen eserleri sürrealistleri çok etkilemiş. 
Hiçbir şey beni doğayı gözlemlemek ve gördüklerimi boyamak kadar mutlu 
etmiyor. “- Henri Rousseau.
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Resim.5.HenriJulien Rousseau Portrait  
Of The Artist’s Second WifeWith A LampOilPainting.

Afrikalı  Amarikalı ilk naif ressam olarak bilinen J Jhanson, 1763-1824 
hizmetçi veya köle olarak bir süre çalıştıktan sonra özgürlüğüne kavuşmuştur. 
resim alanında deha olarak kabul edilmiştir. yüze yakın portresi bulunmaktadır. 
resimlerinde karmaşıklığı halk sadeliği ile birleştirmiştir. orta sınıf ve işçi 
portreleri yoğunluktadır. (Chotner, 1992: 225-226).

Resim.6. Bir Gemi Görevlisi Portresi, 1829
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Amarikadan naif sanata örnek verecek olursak: Kolonileşme Dönemi’ne 
özgü ancak daha doğrudan Devrimci ve Erken Cumhuriyet portresine özgü 
olan şey, klasik İngiliz tarzlarıyla sürdürülmesine rağmen, bazı ressamlar farklı 
düşünerek resimlerinde İngiliz geleneğinden ayrılmış ve sorunlar çıkmıştı. 
Bu gerilimler farklı tarzları benimseyen Amerikan portre ressamlarının 
çalışmalarında belirgin durumda olmuştu. Ayrıca bu problemler, Amerikalıları 
İngiliz kültürüne bağlayan bağlara Yeni Cumhuriyet’in ilk neslinde hem akademik 
hem de ilk resimlere meydan okunduğu için Amerikan sanatını şekillendirecek 
değişikliklere işaret etmişti. Bu dönem, bir orta sınıfın ortaya çıkmasıyla yeni 
bir sanatsal türe, patronları, müşterileri ve sanatçıları aynı şekilde etkileyen 
Amerikan kimliğinin ortaya çıkmasına yardım ederek yeni bir halk portresi 
kavramını başlatmıştı. (Çetin, U. 2021) Amerikan portrelerde, bazen insanlar 
kendileri için kişisel anlamı olan nesneler ve aksesuarlar ile resmedilmiştir. 
Sanat tarihinde, farklı bitkiler, saflık veya sadakat gibi çeşitli soyut nitelikleri 
sembolize etmektedir. Bu arada bitkiler, her müşterinin entelektüel uğraşları ve 
ilgi alanlarıyla doğrudan ilişkilidir. Ayrıca resimler, müşterilere yakın sanatçılar 
tarafından oluşturulan samimi portreler olmuştur. Bu özellikleriyle naif sanat 
özellikleri barındırmaktadırlar.

3. Balaban

Resim.7. Baskı, Yaşlı Kadın, 20x15 cm, 1956 İmzalı



210    GÜZEL SANATLARDA FARKLI BAKIŞLAR

Baskı tekniği ile yapılan bu Anadolu kadını portresi ilk bakışta picassonun 
primitif sanattan etkilenerek yaptığı maskları anımsatmaktadır. Özellikle göz 
burun ve dudaklardaki çizgiler motif etkisi uyandıran baskın ve sert çizglerden 
oluşmaktadır. Gözlerdeki sola ve hafif aşağı yönde hareketİayrıca başörtüsünün 
çenede dudaklara varan sıkılıkta bağlanmış olması Anadolu kadınının 
utangaçlığını yansıtmaktadır. (https://www.nisartgallery.com) 

Balaban 1921 yılında Bursa da doğmuş ilköğrenimini köyde tamamlamış 
ve sürekli resimler çizmiştir (Balaban, Bilgin, 2009). konu ve teknik olarak 
özgün bir yaklaşım sergilemiştir. sosyal içerikli resimleri ağırlıklıdır.   (https://
acikerisim.bartin.edu.tr) 

4. Fatma Eye

Resim 8. Fatma Eye, Gelin Odası, 45x35 cm.,Tüyb.

Fatma Eye 1920’de Çorlu’nun Yeniçiftlik Köyü’nde dünyaya gelmiş, 
asıl mesleği ebelik olan naif sanatçılarımızdandır. 1938’de ebelik okulunu 
tamamlamasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Devlet Demiryolları’nda çalışmış; 
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1976’da emekliye ayrılmıştır. Emekliliğinden bir sene sonra da İzmirde resim 
kurslarına katılarak desen çalışmaları yapmaya başlamıştır. Kursta yağlıboya 
tekniğine sıra geldiğinde bir türlü lekeci anlayışta çalışamayan Eye, kursu 
bırakıp çalışmalarını evinde sürdürmeye karar vermiştir. Resimlerini görenler 
ona “naif” deyince ismi naif ressamlar arasında anılmaya başlanmıştır. Ne var 
ki sanatçı daha iyi resim yapabilse bu tarzı bırakacağını söylemekten de kendini 
alamamıştır. Sessiz sedasız çalışmalarıyla ilgilenen ve Naif resme dair yapılan 
tartışmalardan uzak durmuştur. (Kayalıoğlu. 2017: 6)

Sanatçının bazı resimlerinde ise halk resminin anonim yaklaşımı, zanaat 
yönü ağır basan betimleyici bir tavır bulunaktadır. dolayısı ile resimlerinde 
kendi dünyasını deneyimlerini resmetmiştir (Köksal, 1986: 48). Fatma Eye, 
Gelin Odası, 45x35 cm.,Tüyb. Anadolu’nun geleneksel kıyafeti olan bindallı 
ile ayakta duran bir gelinin merkezde olduğu eserde gelinin üzerinde durduğu 
halının geometrik dokuması, kanepedeki dantelli örtünün motifleri, gaz 
lambasının altında duran oymalı dolaptaki kabartmalar, mazgallı pencere ve gaz 
lambasının varlığı Anadolu’nun geleneksel karakterine işaret etmektedir. Zaten 
gelin odası hazırlama geleneği, Anadolu’nun yıllardır süren bir kültürel mirası 
olarak karşımıza çıkmaktadır. 

5. Arif Sayyar

Sanatçının kendi ağzından kısa hayatı ve sanat serüveni birebir aşağıda
verilmektedir. Bu aktarımın naif sanatçının kendisini olduğu kadar naif sanatında 
anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Anlatıştaki samimiyet, 
detaylar, dürüstlük, alçakgönüllülük naif sanatın kendi kavramlarının özeti 
niteliğindedir. 

Sivasta doğdum. Resim serüvenim Ilk okul 5.sınıfta resim dersinde 
yeteneksiz olduğumu söyleyen öğretmenimin kulağımı çekmesiyle başladı... 

Orta okulda ise branşı resim öğretmeni olan Özdemir Baran öğretmenimin 
sınıfta tek takdir ettiği öğrencisi oldum.

Resim sanatı konusunda hiçbir eğtim almadım.
Resme başladığım yıllarda tv.  internet ve yazılı dökümanlar dahi yoktu, 

bu nedenlerle resme olan aşkım tamamen deneme ve yanılma usulüyle kendi 
kendimi geliştirdim.

TCDD nin değişik bölgelerinde 32 yıl görevden sonra emekli oldum.
Bu zaman zarfında görev yaptığım bölgelerde Anadolunun köy ve  

yaşantısından etkilendim, zaman zaman bu yaşantıları tuvalime aktardım...
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2005 yılında Sivas Cumhuriyet Ünversitesi resim bölümünde sanat 
hayatım tez çalışmasına konu edildi ve ve bu tez yayınlandı.

Yine aynı yıl içerisinde tüm Dünya ressamlarının katıldığı bir sanat 
bienalinin katıldım organizasyonda, yabancı jüri tarafından ödüllendirildim ve 
bu yarışmadaki tablom satılarak Dünya Fakirlerine destek oldu.

Bu organizasyon bir kitap haline getirildi Tablom ve Fotoğrafımla Ülkem 
adına yer aldım. Şahsıma kitapla beraber Türkçe İngilizce onur belgesi takdim 
edildi.

Ulusal TV’lerde birçok konuda haber vs. yayın ve röportajlarım 
yayınlandı.

Sivas’a ait birçok özel TV’lerde yaklaşık 13 canlı Sanatla ilgili program 
yaptım. 

2013 yılı ise benim sanatta tanınmama ve çıtayı daha da yükseltmeme 
vesile oldu...

2013 yılı Ankara Hamam önünü sergimde TRT 1 in dikkatini çektim 
ve o an bir belgeselde küçük bir rol aldım. (Cüneydi Bağdadi hazretini 
canlandırarak) 

Akabinde Sanat serüvenim TRT nin dikkatini çekmiş olmalıki;
Ekip yaklaşık üç ay sonra Sivas’a gelerek benim bir belgeselimi çekti ve 

yayınladı.
Çalışmalarım genellikle kültür ağırlıklı olup,  bilhassa buharlı tren 

dönemlerini anlatan realist çalışmalarımla daha çok tanınırım.
Sanat camiasından bir arkadaşım olan ATINÇ KESERLİ beyin bana 

yakıştırdığı ; “ TRENLERİN EFENDİSİ “ demesiyle öyle bilinirim.
SerdalYerli  hocam ve bir kaç ressam arkadaşımızla 2010 yılında SİVAS 

RESSAMLAR DERNEĞİ’ni kurduk ve halen başkanlığını yürütmekteyim.
Yurt dışı sergilerinin yanısıra Türkiye’nin bütün büyük şehirlerinde 

tahminen 70 in üzerinde karma ve kişisel sergiler açtım.
Yurt içi ve yurtdışında Özel koleksiyonlarda birçok tablom bulunmaktadır...

Resim.9. detay
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Resim.10. Aşık veysele hayranlığımız adına....

Arka fon tamamen kurgu Şarkışla kilimi ...Aşık veyselin ünlü Dörtlüğünü 
tuvale üzerine yazamadım büyüsü bozulmasın diye klimdeki püsküllerde ifade 
ettim..

Resim.11. 35x50 tuyb.205. aşık Veysel.

Sanatçının 2005 yılında yaptığı aşık Veysel tablosunda lekesel 
değerlerdeki rahatlık, fonun geçiştirilmesi renk ve detaylardaki yalınlaşma naif 
sanat anlayışıyla bağdaşmayan özellikler olarak değerlendirilebir. Bu durum 
sanatçının sanatçının emekliliğinden itibaren kesintisiz olarak ve tam zamanlı 
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resim çalışmaları ile uğraşmasının getirdiği bir yetkinliğin sonucu olarak 
değerlendirilebilir. Ayrıca sanatçı öğrenmeye açık kişiliği, kendini sürekli 
geliştirme isteği ve girişkenliği sayesinde akedemisyen resim öğretmeni ressam 
birçok kişiyle yakın ilişkiler kurmuş sürekli kendini yenilemeye geliştirmeye 
gayret etmiştir. Aşık Veysel çalışması bu gayretin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 
Fakat sanatçı naif resim özelliklerini terk etmemiş, geliştirerek kendi anlayışında 
resimler yapmaya devam etmiştir.  

Resim.12.

Ahmet Sakin... Diğer dayım, Benim her şeyimdi bilgili kültürlü 
misafirperver saygın bir insandı.

Yıllarca Eşinden aldığı tek böbrek ile hastalıklara direndi ama sonuç 
takdiri ilahi…

Ölmeden 1 hafta önce İstanbul’da torunlarını görmeye gitti orada aile 
ortamında öylesine çekilen bir fotoğraf.

     Bakışları sanki birşeyleri anlatır sezinler gibiydi…
Bir hafta sonra öldüğünde aklımda bu fotoğraf karesi kalmıştı ...
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Hayata Son Bakış!

Resim.13.

Aslen Tokatlı olup 40 yıldır Sivas’ta yaşayan ender ozanlarımızdan 
Arkadaşım ve TCDD. Den meslektaşım Aşkı Meddahı (Ömer Şahin) bu tabloda 
sevgilisinde ayrılan aşığın yüz ifadesi bilhassa resmin konusuydu.

Resim.14. Sivas İl Kültür Müdürü Kadir Pürlü.

Neşeli, dost canlısı, hoş muhabbet kişiliği ile geniş bir çevreye sahip olan 
Arif Sayyar portreyi bir iletişim aracı olarak kullanıyordu. Resimlerini seven 
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sayısız dostuna kimi zaman özel talepler kimi zamanda sürpriz olarak portre 
yaparak  sanata olan ilgilerin arttırmakta ve  dostluğunu pekiştirmektedir.

Resim.15.

Rahmetli Abdul Kadir Sakin dayım. Sağlığında fotoğraflayıp arka planı ise 
yaşamının özeti anlamında kurguladım.

orada kum saati ( zaman) ibadet için seccade , tesbih ve kuran Ayrıca 
vazoda bir çiçek.

Arif Sayyarın resimlerinin ağırlıklı konusu olan tren resimlerinden birkaç 
örnek: 

         Resim.16 Resim.17.
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6. Sonuç

Tarih boyunca figüratif alandaki birçok resim sanatı akımında olduğu gibi
naif sanatta da portrenin önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 

HenriJulien Rousseau Naif sanatın dünyadaki ilk temsilcisi olarak kabul 
edilmektedir.

Amarikada orta sınıfın yaygınlaşması ile yeni bir akım olarak ortaya çıkan 
halk sanatı,içinde orta sınıfın naif tarzda yapılan portrelerini yaygın bir şekilde 
barındırmaktadır.

Türk naif sanatçıların portreyi yurtdışındaki örneklere nazaran daha kısıtlı 
kullandıkları görülmektedir. portre ressamı olarak anılan tanınmış Türk naif 
ressam bulunmamaktadır. 

Buharlı cumhuriyet trenleri ile tanınan naif ressam Arif Sayyarın çok 
sayıda portresi bulunmaktadır. Bunlar arasında aşık Veysel gibi Türk kültürüne 
ait önemli şahsiyetler bulunduğu gibi yakın çevresinden hayatında iz bırakan 
kişilere de sıklıkla rastlanmaktadır.

Portrelerinde zaman zaman naif etkilerden uzaklaşarak profesyonel 
yaklaşımlar görülmektedir. Bunlar detayların azalması geniş fırça darbeleri gibi 
teknik detaylardır. 
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